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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Проект



З  А  К  О  Н

за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги



Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел I
Предмет на закона

Чл. 1. (1) Този закон урежда обществените отношения, свързани с  регулирането на цените и качеството на услугите по доставяне, отвеждане и пречистване на питейните и отпадъчните води от експлоатационните предприятия за водоснабдителни и канализационни услуги, наричани по-нататък “ВиК оператори”. 

(2) Водоснабдителните и канализационните (ВиК) услуги по този закон са услугите по пречистване и доставка на вода за питейни, промишлени и други нужди,  отвеждане и пречистване на отпадъчните и дъждовните води от имотите на потребителите в урбанизираните територии (населените места и селищните образувания), както и изграждането, поддържането и експлоатацията на водоснабдителните и канализационните системи, включително на пречиствателните станции и другите съоръжения.

(3) Управлението и контролът на водните ресурси, предоставяни на ВиК операторите, контролът на качеството на отпадъчните води от канализационните системи и контролът на качеството на водите, предназначени за питейно-битови цели, се осъществяват при условията и по реда на Закона за водите.

Чл. 2. (1) Водоснабдителните и канализационните оператори осъществяват дейността си съгласно изискванията на този закон. 

(2) Водоснабдителните и канализационните оператори по ал. 1 са предприятия, на които държавата и/или общината е възложила извършването на водоснабдителните и канализационните услуги по предвидения в закона ред.
Чл. 3. Водоснабдителните и канализационните услуги по чл. 1, ал. 2 са услуги от обществен интерес по смисъла на Закона за защита на конкуренцията, Закона за държавните помощи и Закона за насърчаване на заетостта.

Раздел II
Цел на закона

Чл. 4. (1) Основната цел на този закон е да създаде условия за:
1.	задоволяване нуждите на потребителите от вода с питейни качества при отдаване приоритет на питейно-битовото водоснабдяване на населението;
2.	осигуряване отвеждането на отпадъчните и дъждовните води от имотите на потребителите;
3.	осигуряване третиране на отпадъчните води в съответствие с действащите норми;
4.	повишаване качеството на предоставяните ВиК услуги;
5.	осигуряване на надеждността и сигурността на ВиК услугите;
6.	постигане на нормите за качество на ВиК услугите, заложени в Стратегията за управление и развитие на водоснабдяването и канализацията в Република България; 
7.	недопускане на нерегламентирано изтичане на отпадъчни води от канализационната мрежа, както и предотвратяване постъпването на инфилтрирани дренажни води в нея;
8.	намаляване общите загуби на вода при експлоатация на водоснабдителните системи; 
9.	балансиране интересите на ВиК операторите и на потребителите;
10.	равнопоставеност между различните групи потребители по отношение на качеството и цената на ВиК услугите при спазване на приоритетите по т. 1;
11.	създаване на стимули за ефективна дейност на ВиК операторите.
(2) Стратегията по ал. 1, т. 6 се приема от Министерския съвет.

Глава втора
РЕГУЛИРАНЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ И КАНАЛИЗАЦИОННИТЕ УСЛУГИ

Чл. 5. (1) Регулирането на водоснабдителните и канализационните услуги се осъществява от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, създадена по реда на Закона за енергетиката (ЗЕ), наричана по-нататък “комисията”.

(2) По този закон комисията регулира цените и качеството на ВиК услугите на всички ВиК оператори, предоставящи услуги на територията на Република България, независимо от собствеността и формите на управление на ВиК системи.

(3) За изпълнение на правомощията на комисията по този закон могат да се създават териториални звена на нейно подчинение.
Чл. 6. В изпълнение този закон комисията:  
1.	регулира качеството на ВиК услугите;
2.	регулира цените на ВиК услугите;
3.	разработва, съгласува и предлага на Министерския съвет проекти на нормативни актове, предвидени в този закон;
4.	дава писмени указания относно прилагането на подзаконовите нормативни актове по т. 3 във връзка с регулирането;
5.	одобрява общите условия на договорите за предоставяне на ВиК услугите;
6.	упражнява контрол и налага санкции в случаите, предвидени в този закон;
7.	осъществява предоставените й с този закон правомощия по повод на концесионни и други договори;
8.	води регистър на договорите за възлагане извършването на ВиК услуги;
9.	регистрира експертите, които осъществяват контрол по този закон.

Чл. 7. При осъществяване на дейността си за постигане целите на закона комисията се ръководи от следните принципи:	
1.	осигуряване на условия за предоставяне на всеобщ достъп до ВиК услугите;
2.	предотвратяване на злоупотребата с господстващо положение;
3.	защита на интересите на потребителите;
4.	икономическа обоснованост на цените на ВиК услугите;
5.	отчитане нуждите на потребителите, които поради географски, теренни или други причини се намират в неравнопоставено положение;
6.	предотвратяване на дискриминацията между отделните групи потребители - физически и юридически лица;
7.	създаване на условия за ВиК операторите да експлоатират и поддържат системата и да влагат инвестиции при намаляване на експлоатационните разходи;
8.	насърчаване на целесъобразното и ефективно планиране на инвестициите във времето;
9.	бързина и процесуална икономия на производствата пред комисията;
10.	насърчаване на ефективното използване на доставените водни количества от потребителите;
11.	опазване на околната среда;
12.	създаване на условия за привличане на средства за инвестиции и участие на частния сектор в предоставянето на ВиК услуги;
13.	насърчаване въвеждането на съвременни технически методи и постижения при предоставянето на услугите. 

 
Глава трета
ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА ПО РЕГУЛИРАНЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ И КАНАЛИЗАЦИОННИТЕ УСЛУГИ 
	 
Чл. 8. (1) Приходите по бюджета на комисията, с които се финансира дейността по този закон, се набират от:
1.	такса “ВиК регулиране”;
2.	глоби и санкции по този закон;
3.	такса за регистрация на експерти;
4.	лихвите върху таксите, глобите и санкциите. 
(2) Средствата по бюджета на комисията се разходват по реда на чл. 27, ал. 3 от ЗЕ и за заплащане на услугите, извършвани от регистрираните лица по този закон.

(3) Размерът на таксите се определя с тарифата по чл. 28, ал. 2 от ЗЕ. 
Чл. 9. Таксата “ВиК” регулиране” е годишна  и се заплаща от ВиК операторите на 4 месечни вноски на базата на отчетените фактурирани количества вода за предходното тримесечие. Размерът на таксата е икономически обоснован  разход по смисъла на чл. 15, ал. 3, т. 2, буква “г”.

Глава четвърта
РЕГУЛИРАНЕ НА КАЧЕСТВОТО

Чл. 10. (1) По предложение на комисията Министерският съвет приема Наредба за нормите за качеството на ВиК услугите, която определя дългосрочните показатели за качеството на услугите съгласно поставените в закона и в Стратегията за управление и развитие на водоснабдяването и канализацията в Република България.

(2) Комисията регулира качеството на предоставяните ВиК услуги съобразно изисквания, определени по реда на тази глава, за всеки ВиК  оператор съобразно специфичните обстоятелства по дейността му.
 
Чл. 11. (1) В съответствие с наредбата по чл. 10, ал. 1 ВиК операторите разработват бизнес планове за 5-годишни периоди, които съдържат производствена, ремонтна, инвестиционна и социална програма, с техническа и икономическа част. 

(2) Техническата част на бизнес плановете задължително съдържа изисквания за показатели за качество на предоставяните ВиК услуги в следните направления:
1.	ниво на покритие с водоснабдителни услуги;
2.	ниво на покритие с канализационни услуги;
3.	непрекъснатост на водоснабдяването (непрекъснатост на водоподаването и времетраене на прекъсвания);
4.	наводнения в имоти на трети лица,  причинени от канализацията;
5.	срок за отговор на писмени жалби на потребителите;
6.	срок за присъединяване на нови потребители към ВиК системите;
7.	общите загуби на вода във водоснабдителните системи;
8.	численост на персонала спрямо брой на обслужваните потребители;
9.	аварии на водоснабдителната система;
10.	аварии на канализационната система;
11.	налягане във водоснабдителната система;
12.	други изисквания, определени в наредбата по чл. 10, ал. 1.

(3) Общите загуби на вода във водоснабдителните системи по ал. 2, т. 7 се определят по методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи, одобрена от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

(4) Икономическата част на бизнес плана задължително съдържа:
1.	анализ на съществуващото и прогнозното ниво на потребление на ВиК услуги за периода;
2.	инвестиционна програма, обвързана с параметрите от техническата част на бизнес плана;
3.	източници и условия на финансиране на инвестиционната програма; 
4.	анализ на съществуващите и разчет на прогнозните разходи по експлоатация и поддръжка на ВиК системи;
5.	анализ на съществуващите и разчет на прогнозните разходи за управление на ВиК системи;
6.	амортизационен план, обвързан с инвестиционната програма и със сроковете на въвеждане на активите в експлоатация; 
7.	цена и приходи от ВиК услуги съобразно изискванията, определени в наредбата по чл. 15, ал. 1;
8.	други елементи, определени в наредбата по чл. 10, ал. 1.

(5) В наредбата по чл. 10, ал. 1 на базата на изискванията на ал. 2 
и 3 се дефинират показателите и се определят задължителните елементи и параметри, които трябва да съдържат бизнес плановете.

(6) С оглед постепенното постигане на показателите за качеството на предоставяните ВиК услуги в бизнес плановете ВиК операторите предвиждат дейностите за експлоатация, мерки за подобряване ефективността на съществуващите мрежи и съоръжения, както и за реконструкция, рехабилитация и изграждане на нови мрежи и съоръжения.
(7) Бизнес плановете задължително съдържат технико-икономически анализ на съществуващото положение и предложение за конкретните показатели  за качеството на услугите съгласно изискванията на ал. 2. 

(8) По отношение на изграждането на нови и на реконструкцията и рехабилитацията на съществуващи мрежи и съоръжения от канализационната система на населените места бизнес плановете задължително се съобразяват с приоритетите от Националната програма за изграждане на пречиствателни станции за отпадъчни води на населените места, приета от Министерския съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на околната среда и водите.

(9) Планове се предоставят не по–късно от една година преди изтичането на последната година съгласно действащия бизнес план.

Чл. 12. (1) Бизнес плановете на ВиК оператори – концесионери, могат да се правят за период, различен от периода по чл. 11, ал. 1, но не повече от срока на концесията, като се базират на заложените в концесионния договор технически изисквания за дейността по водоснабдяване и канализация.

(2) Комисията дава становища относно съответствието на концесионните договори и другите видове договори за управление на ВиК системите с изискванията на закона и със съответните подзаконови нормативни актове, в случай че такова е поискано в писмена форма от страна на концедента. Комисията се произнася в 7-дневен срок от постъпване на искането, като в случаите, когато становището е отрицателно, комисията прави предложения с препоръчителен характер за съответни изменения.

(3) Комисията дава становище по проекти на договори, с които ВиК операторите възлагат на подизпълнители дейности, свързани с ВиК услугите, на трети юридически лица или на техни обединения и/или се възлагат съпътстващи дейности на такива лица по писмено искане на управителните органи на ВиК операторите. Комисията се произнася в 7-дневен срок от постъпване на искането, като в случаите, когато становището е отрицателно, комисията прави предложения с препоръчителен характер.

(4) Комисията се произнася по съответствието на договорите по 
ал. 3 с целите и принципите на закона и на подзаконовите нормативни актове. Комисията може да прави предложения с препоръчителен характер  до управителните органи на ВиК операторите за внасяне на съответните изменения.

Чл. 13. (1) Комисията одобрява предложените от ВиК операторите бизнес планове в 3-месечен срок от постъпването им, ако отговарят на следните изисквания:
1.	показателите за качество на услугите са разработени с оглед бъдещо постигане на дългосрочните показатели, определени в наредбата по чл. 10, ал. 1, като са съобразени със сегашното техническо и икономическо състояние на ВиК оператора;
2.	инвестиционната програма и разходите за експлоатация, поддръжка, ремонт и управление на ВиК системите съответстват на техническата част на бизнес плана;
3.	предложените цени съответстват на останалите параметри от икономическата част на бизнес плана и на методологията за ценообразуване, определена в наредбата по чл. 15, ал. 1;
4.	съответстват на принципите и задължителните разпоредби на този закон.

(2) В случай че съдържанието на предложения бизнес план в техническата и/или  икономическата му част не отговаря на изискванията на ал. 1, комисията дава указания за съответни изменения, като ВиК операторите преработват бизнес плановете в съответствие с тях.

(3) Преработените бизнес планове се внасят за одобряване в комисията в срока, определен с указанията по ал. 2.

(4) Одобрените бизнес планове стават задължителни за изпълнение от съответния ВиК оператор.

(5) Водоснабдителните и канализационните оператори са задължени да изпълняват показателите за качество, определени по реда на ал. 1, т. 1.



Глава пета
ЦЕНОВО РЕГУЛИРАНЕ

Раздел I
Утвърждаване на цените на ВиК услугите

Чл. 14. На регулиране от комисията подлежат цените:
1.	по които ВиК операторите доставят вода на потребителите;
2.	по които ВиК операторите отвеждат отпадъчните води;
3.	по които ВиК операторите пречистват отпадъчните води;
4.	за присъединяване към водоснабдителните системи;
5.	за присъединяване към канализационните системи.

Чл. 15. (1) Министерският съвет приема Наредба за регулиране на цените на ВиК услугите по предложение на комисията.

(2) В наредбата по ал. 1 се определят методите за регулиране на цените, правилата за тяхното образуване или определяне и изменяне, компонентите на цените, отразяващи структурата на разходите, редът за предоставяне на информация, внасяне на предложенията за цените и утвърждаването на цените.  

(3) При изпълнение на правомощията си за ценово регулиране комисията се ръководи от принципите по чл. 7 и от следните принципи:
1.	съответствие между икономическата част на бизнес плана и предлаганите цени;
2.	възстановяемост на икономически обоснованите разходи, като разходи за:
а) експлоатация, поддръжка, ремонт и управление на ВиК системи;
б) амортизация на дълготрайните активи;
в) дължимите такси за водоползване и ползване на водни обекти при спазване разпоредбата на чл. 193, ал. 2 и 3 от Закона за водите;
г) дължимите такси за регулиране по смисъла на този закон;
д) опазване на околната среда;
е) допълнителни задължения, наложени от компетентните държавни органи;
3.	прилагане на икономически обоснована норма на възвръщаемост на вложения капитал;
4.	съответствие между цените за населените места и действителните разходи за предоставяне на ВиК услугите;
5.	избягване на кръстосано субсидиране между потребителите.

(4) При образуването на цените ВиК операторите могат да предлагат потребителски групи в зависимост от потребяваното количество вода и технологията на добиване и доставяне на водата, които се одобряват от комисията.

Чл. 16. (1) Водоснабдителните и канализационните оператори представят за утвърждаване от комисията образуваните  съгласно наредбата по чл. 15, ал. 1 цени като част от бизнес плановете по чл. 11. Цените се одобряват при наличие на одобрен бизнес план. 

(2) В случай че предложените цени не отговарят на принципите и разпоредбите по този закон и на наредбата по чл. 15, ал. 1, комисията дава указания, в съответствие с които ВиК операторите предлагат за одобряване нови цени.

Чл. 17.  Водоснабдителните и канализационните оператори водят отделна счетоводна отчетност за:
1. всяка дейност - предмет на ценово регулиране по този закон;
2. дейностите, подлежащи на ценово регулиране по този закон, и други дейности;
3. всяко звено от организационната структура на ВиК операторите.

Чл. 18. Указанията, дадени от комисията относно образуването на цените, правилата за водене на разделното счетоводство, както и формата и съдържанието на  счетоводните отчети за регулаторни цели, са задължителни за ВиК операторите.

Чл. 19. (1) Водоснабдителните и канализационните оператори са длъжни ежегодно да предоставят на комисията:
1. годишните си финансови отчети, включително приложенията към тях, съгласно Закона за счетоводството и годишните одиторски доклади;
2. отчетна информация по видове дейности и звена.

(2) Водоснабдителните и канализационните оператори са длъжни при поискване от комисията за целите на ценовото регулиране да предоставят на комисията цялата счетоводна документация и технико-икономическа информация, включително сключени договори.

Чл. 20. (1) Комисията може да регулира цените чрез определяне на горна граница на цени или приходи.

(2) Комисията може да определя показатели за ефективност, които да се прилагат при ценообразуването от ВиК операторите. 

(3) Прилаганите от ВиК оператори цени не могат да бъдат по-високи от утвърдените от комисията.

Чл. 21. (1) Министърът на регионалното развитие и благоустройството може да възлага на ВиК операторите допълнителни задължения за обслужване на обществото.

(2) Допълнителните задължения по ал. 1 се налагат, когато са свързани с:
1.	непрекъснатост на доставките на водоснабдителни и канализационни услуги;
2.	качеството на водата и на водоснабдителните и канализационните услуги;
3.	опазването на околната среда - съгласувано с министъра на околната среда и водите.
 
(3) Извършените от ВиК операторите допълнителни разходи по ал. 2 са икономически обоснован  разход по смисъла на чл. 15, ал. 3, т. 2.


Раздел II
Индексиране и преразглеждане на цените

Чл. 22. (1) Цените на ВиК услугите подлежат на индексиране. 

(2) Комисията определя единни коефициенти за индексиране  за всички ВиК оператори, които се изчисляват въз основа на показатели на Националния статистически институт по методика, определена в наредбата по чл. 15, ал. 1.
(3) Водоснабдителните и канализационните оператори извършват индексирането на цените с индексите по ал. 2 и предоставят индексираните цени на комисията за одобряване. 

(4) Цените, индексирани с определените от комисията индекси, влизат в сила от 1-во число на следващия календарен месец, освен ако  комисията е определила друг срок.

Чл. 23. (1) Процедура за  преразглеждане на цените се открива от комисията служебно или по искане на  ВиК оператори, когато:
1. възникне непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което съществено променя приходите и икономически обоснованите разходи на ВиК операторите;
2. водоснабдителните и канализационните оператори не постигнат индивидуалните изисквания за ВиК услугите, определени съгласно чл. 16, 
ал. 2. 

(2) Комисията определя коефициенти за подобряване на ефективността и за изпълнение на показатели за качество на ВиК услуги по методика, определена в наредбата по чл. 15, ал. 1.

(3) В случаите, когато  предложените цени не отговарят на изискванията на тази глава и на наредбата по чл. 15, ал. 1, комисията дава задължителни указания, в съответствие с които ВиК операторите изменят предложението за актуализираните цени.	

Чл. 24. Водоснабдителните и канализационните оператори публикуват прилаганите от тях цени в един централен и в един местен всекидневник. 

Глава шеста
КОНТРОЛ

Чл. 25. (1) Комисията провежда контрол за:
1.	изпълнението на показателите за качество на услугите, определени в бизнес плана;
2.	прилагането на цените по чл. 20, ал. 3, чл. 22 и 23;
3.	извършените разходи за постигане на показателите, заложени в бизнес плана.
(2) Комисията контролира дейността по предоставяне на водоснабдителните и канализационните услуги от ВиК операторите чрез проверки на отчетните доклади за изпълнението на бизнес плана на съответните ВиК оператори, както и чрез извършване на фактически проверки.

(3) Периодичността и начинът на представяне на докладите за изпълнението на бизнес плана от ВиК операторите, както и за осъществяването на вътрешен контрол от тях се определят с решение на комисията.

Чл. 26. Комисията може да изисква по всяко време текуща информация и документи относно изпълнението на бизнес плановете от ВиК операторите, документация във връзка с ценообразуването и качеството на  услугите,  както и информация във връзка със сигнали, жалби, молби и предложения. 

Чл. 27. (1) Комисията може да извършва планови или извънредни проверки за изпълнението на този закон и на актовете по прилагането му, както и във връзка с предоставената информация и документация, включително свързаната с критериите за постигане на нормите за качество на ВиК услугите.

(2) Периодичните планови проверки се извършват в съответствие с график, приет с решение на комисията в началото на съответната календарна година. 

(3) Извънредни проверки могат да се извършват само по повод постъпили в комисията сигнали от страна на държавни органи, средства за масово осведомяване, жалби, молби и предложения, както и за проверка на информацията, представена от ВиК операторите.
 
Чл. 28. (1) Проверките се извършват от длъжностни лица на комисията или от регистрирани от нея експерти, които могат да бъдат физически или местни юридически лица. 

(2) Длъжностните лица, които извършват проверки, се определят със заповед на председателя на комисията.
(3) Регистрацията на експертите по ал. 1 се извършва при условия и по ред, определени с наредба, приета от Министерския съвет по предложение на комисията.

(4) Регистрирани експерти могат да бъдат:
1. български граждани с висше икономическо, съответно инженерно, образование, които:
а) не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер;
б) не са в производство по несъстоятелност;
в) притежават технически средства за осъществяването на контролната дейност;
г) са с трудов и/или служебен стаж не по-малко от 5 години, от които най-малко 2 години във водоснабдяването и канализацията;
2. местни юридически лица, които:
а) имат за предмет на дейност извършването на одити и в постоянния специализиран състав има най-малко по едно правоспособно лице по ал. 3 на всеки 10 души, което отговаря на условията по т. 1;
б) не са в производство по несъстоятелност;
в) притежават технически средства за осъществяването на контролната дейност.

(5) На регистрираните експерти се издава удостоверение.

(6) За издаване на удостоверението лицата заплащат такса, определена  по тарифата по чл. 28, ал. 2 от ЗЕ.

(7) Комисията ежегодно публикува списък на регистрираните експерти.
 	
Чл. 29. (1) Лицата по чл. 28, ал. 2 имат право:
1.	на свободен достъп до контролираните от тях лица и обекти за извършване на проверки;
2.	да изискват от съответните длъжностни лица необходимите данни, сведения, обяснения и друга информация, включително да извършват измервания и изпитвания за изясняване на техническото състояние и условията за експлоатация на обекта, данни за квалификацията и правоспособността на персонала, както и всяка друга информация, свързана с осигуряване изпълнението на закона;
3.	да изискват документи, свързани с осъществяването на контрола.

(2) Длъжностните лица и регистрираните  експерти са длъжни да опазват служебната и търговската тайна и да не разгласяват по какъвто и да е начин информацията, станала им известна при или по повод проверката.

Чл. 30. Водоснабдителните и канализационните оператори или упълномощени от тях лица осигуряват условия за нормалното протичане на проверката и съдействат на контролните органи, като:

1.	предоставят служебно работно помещение за извършване на проверката, а при необходимост се явяват в сградата на комисията;
2.	предоставят достъп до служебните помещения и обектите на ВиК системите;
3.	предоставят всички счетоводни, търговски и други документи, необходими за  установяване на факти и обстоятелства, свързани с обхвата на проверката;
4.	при поискване дават писмени обяснения.

Чл. 31. Водоснабдителните и канализационните оператори упражняват постоянен вътрешен контрол върху изпълнението на бизнес плановете в съответствие с изискванията на чл. 25, ал. 2, като съхраняват свързаната с това документация не по-малко от 10 години след последната година на плана.

Чл. 32. Областните управители и кметовете на общините при поискване оказват съдействие на лицата по чл. 28, ал. 1 във връзка с изпълнението на дейността им по този закон.



Глава седма
ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА 

Чл. 33. (1) Комисията създава национална информационна система (ИС) за осъществяване на ВиК услугите.

(2) Информационната система осигурява:
1.	публичен достъп до информация за развитието и регулирането на ВиК услугите в страната;
2.	информация на държавните органи, общините, ВиК операторите и потребителите във връзка с техните взаимоотношения и с развитието на сектора.

(3) Министерският съвет приема Наредба за създаването, поддържането и ползването на информационната система по предложение на комисията.

Чл. 34. (1) Комисията изготвя ежегоден доклад за осъществяване на услугите по ВиК на всички регулирани от нея ВиК оператори. Докладът се публикува на страницата на комисията в интернет. Съобщение за изготвянето и публикуването на доклада в интернет се публикува поне в един централен всекидневник в 7-дневен срок от публикуването на доклада. 

(2) Докладът по ал. 1 задължително съдържа сравнителен анализ на работата на ВиК операторите относно основните параметри на бизнес плановете, цените за ВиК услуги, определените от комисията показатели и параметри и тяхното изпълнение.

(3) За изпълнението на задължението си по ал. 1 комисията разработва и периодично актуализира методология за сравнение на дейностите на ВиК операторите.


Глава осма 
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 35. (1) На ВиК оператор, който не изпълнява задължението по чл. 13, ал. 5, се налага имуществена санкция в размер от 20 000 до 50 000 лв. 

(2) На длъжностното лице във ВиК оператор, което е извършило  нарушението по ал. 1, се налага  глоба в размер от 1000 до 5000 лв. и то се лишава от правото да заема съответната длъжност за срок до две години. 

(3) При повторно извършване на нарушението по ал. 1 глобата, съответно имуществената санкция, е в трикратен размер, определен по максималния размер на глобата, съответно имуществената санкция, по ал. 1 или 2. 
            
(4) При повторно извършване на нарушенията по ал.1 комисията прави предложение до концедента за разваляне на концесионния договор.

Чл. 36. (1) При неизпълнение в срок на задължението по чл. 11, 
ал. 8 на съответния ВиК оператор се налага имуществена санкция в размер от 20 000 до 50 000 лв. 

(2) На длъжностно лице във ВиК оператор, което е извършило или е допуснало извършване на нарушението по ал. 1, се налага  глоба в размер от 1000 до 5000 лв. и то се лишава от правото да заема съответната длъжност за срок до две години. 

(3) При повторно извършване на нарушението по ал. 1 глобата, съответно имуществената санкция, е в трикратен размер, определен по максималния размер на глобата, съответно на имуществената санкция, по 
ал. 1 или 2. 

Чл. 37. (1) Ако в срока по чл. 13, ал. 3 ВиК оператор не внесе преработен бизнес план съобразно указанията на комисията, на съответния ВиК оператор се налага имуществена санкция в размер от 20 000 до 50 000 лв. 

(2) На длъжностно лице във ВиК оператор, което е извършило или е допуснало извършване на нарушението по ал. 1, се налага глоба в размер от 1000 до 5000 лв. и то се лишава от правото да заема съответната длъжност за срок до две години. 

(3) При повторно извършване на нарушението по ал. 1 глобата, съответно имуществената санкция, е в трикратен размер, определен по максималния размер на глобата, съответно на имуществената санкция, по 
ал. 1 или 2. 

Чл. 38. (1) При неизпълнение в срок на задължителните указания по чл. 16, ал. 2 на съответния ВиК оператор се налага имуществена санкция в размер от 20 000 до 50 000 лв. 

(2) На длъжностно лице във ВиК оператор, което е извършило или е допуснало извършване на нарушението по ал. 1, се налага  глоба в размер от 1000 до 5000 лв. и то се лишава от правото да заема съответната длъжност за срок до две години. 

(3) При повторно извършване на нарушението по ал. 1 глобата, съответно имуществената санкция, е в трикратен размер, определен по максималния размер на глобата, съответно на имуществената санкция, по 
ал. 1 или 2. 

Чл. 39. (1) На ВиК оператор, който не предостави искана информация в случаите, предвидени в този закон, се налага имуществена санкция в размер от 10 000 до 30 000 лв. 

(2) На длъжностно лице във ВиК оператор, което е извършило или е допуснало извършване на нарушението по ал. 1, се налага  глоба в размер от 1500 до 3000 лв.

(3) При повторно извършване на нарушението по ал. 1 глобата, съответно имуществената санкция, е в трикратен размер, определен по максималния размер на глобата, съответно на имуществената санкция, по 
ал. 1 или 2.

Чл. 40. (1) На ВиК оператор, който предоставя услуги по цени 
по-високи от утвърдените от комисията, се  налага имуществена санкция в размер от 20 000 до 50 000 лв. 

(2) На длъжностно лице във ВиК оператор, което е извършило или е допуснало извършване на нарушението по ал. 1, се налага глоба в размер от 1000 до 5000 лв. и то може да бъде лишено от правото да заема съответната длъжност за срок до две години. 

(3) При повторно извършване на нарушението по ал. 1 глобата, съответно имуществената санкция, е в трикратен размер, определен по максималния размер на глобата, съответно на имуществената санкция, по 
ал. 1 и 2.
 
(4) Във всички случаи на нарушения по този член ВиК операторите са длъжни да възстановят на потребителите  надвзетите суми със законната лихва.

Чл. 41. (1) Длъжностно лице, което не изпълни задълженията си по този закон, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв.
	
(2) При повторно извършване на нарушенията по ал. 1 наказанието е глоба в троен размер.

Чл. 42. (1) Нарушенията по този закон се установяват с актове на лицата по чл. 28, ал. 1.  
	
(2) Наказателните постановления по тази глава се издават от председателя на комисията или от упълномощено от него длъжностно лице.

(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват при условията и по реда на Закона за административните нарушения и наказания.



ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. По смисъла на този закон:
1.“Дългосрочните показатели” обхващат показателите за качество на предоставяната услуга за период над 20 години.
2. “Потребители” са:
а) юридически или физически лица, които са собственици на съответния водоснабдяван имот;
б) отделните собственици на имоти в етажната собственост;
в) предприятия, ползващи вода от водоснабдителните мрежи на населените места за технологични нужди или подаващи я на други потребители след съответна обработка по самостоятелна водопроводна инсталация, непредназначена за питейни води.
3. "Повторно" е нарушението, което е извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което е наложено наказание за същия вид нарушение. 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. (1) Първите бизнес планове, включително цените на ВиК услугите, се разработват и подават в комисията в срок 3 месеца от влизането в сила на наредбите по чл. 10, ал. 1 и чл. 15, ал. 1.	
(2) Първите бизнес планове се разработват за период 3 години.

§ 3. Отношенията, свързани с неплатежоспособността и несъстоятелността на ВиК операторите, се уреждат със специален закон.

§ 4. Промените в Устройствения правилник на Комисията за енергийно регулиране и на нейната администрация се приемат от Министерския съвет в двумесечен срок от влизането в сила на закона. Наредбите по чл. 10, ал. 1, чл. 15, ал. 1, чл. 28, ал. 3, чл. 33, ал. 3 се приемат от Министерския съвет в 6-месечен срок от влизането в сила на закона.

§ 5. Новите членове на комисията със стаж в областта на водоснабдяването и канализацията се избират от Министерския съвет в едномесечен срок от влизането в сила на закона за срок 5 години.

§ 6. В Закона за енергетиката (ДВ, бр. 107 от 2003 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 9, ал. 2, т. 2 след думата "енергийно" се добавя “и водно”.
2. Наименованието на раздел I в глава трета се изменя така:
“Държавна комисия за енергийно и водно регулиране”
3. В чл. 10, ал. 1 след думата “енергийно” се добавя “и водно”. 
4. В чл. 11 се правят следните изменения:
а) алинея 1 се изменя така:
“(1) Комисията е колегиален орган и се състои от 9 членове, включително председател и двама заместник-председатели, от които единият да е със стаж в енергетиката, а другият да е със стаж в областта на водоснабдяването и канализацията.”;
б) в ал. 2 думите "заместник-председателят" се заменят със "заместник–председателите".
5. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
а) в ал. 1, т. 1 накрая се добавя "или в областта на водоснабдяването и канализацията и/или регулирането на комунални дейности”;
б) в ал. 2, т. 1 накрая се добавя "или на регулиране по Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги”;
в) в ал. 5 думите “обществения сектор” се заменят със “сектора “снабдяване с електроенергия, газ и вода”.
6. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:
а) в ал. 1 думата "четирима" се заменя с "петима";
б) създава се ал. 2:
"(2) В случаите, когато комисията заседава по Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, присъства поне един от членовете със стаж в областта на водоснабдяването и канализацията.";
в) досегашната  ал. 2 става ал. 3 и в нея цифрата "4" се заменя с "5";
г) досегашната ал. 3  става ал. 4 и в нея т. 2 се изменя така:
“2.  утвърждаване на цени, предложени от енергийните предприятия и ВиК операторите.”;
д)  досегашната ал. 4 става ал. 5;
е) досегашната ал. 5 става ал. 6 и се изменя така:
“(6) Решенията на комисията по ал. 4 се вземат в закрито заседание и се обявяват по ред, определен в правилника по чл. 16, ал. 2.”;
ж) досегашните ал. 6, 7 и 8 стават съответно ал. 7, 8 и 9.
7. В чл. 14 се правят следните допълнения:
а) в ал. 1 накрая се добавя "и в областта на водоснабдяването и канализацията”;
б) в ал. 2 след думите “енергийни предприятия” се поставя запетая се добавя  “ВиК оператори”.
8. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
“(2) Председателят на комисията може да делегира правомощия по ал. 1 на заместник-председателите или на друг член на комисията по ред, определен в устройствения правилник на комисията.”
9. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:
а) досегашният текст става ал. 1.
б) създава се ал. 2:
“(2) Правомощията на комисията за регулиране на дейностите в областта на водоснабдяването и канализацията са определени в Закона  за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги.”
10. В чл. 22 ал. 1 се изменя така:
"(1) Комисията разглежда жалби:
1. на потребители срещу лицензианти или на лицензианти срещу лицензианти, свързани с изпълнението на лицензионната дейност;
2. на потребители срещу ВиК оператори или между ВиК оператори."
11. В чл. 26, ал. 1 накрая се добавя “и в Закона  за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги”.
12. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:
а) в  ал. 1 се създава т. 4:
“4. приходите, определени със Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги.”;
б) в ал. 2 след думите “този закон” се добавя “или на регулиране по Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги”;
в) в ал. 3, т. 1 накрая се добавя “и по Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги”.
13. В чл. 28 ал. 1 се изменя така:
“(1) За изпълнение на регулаторните си правомощия по този закон и по Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги комисията събира такси за разглеждане на заявления, за издаване на сертификати, за продажба на документи за провеждане на конкурси, лицензионни такси и такси за регистрация на експерти.”
14. В § 1 от Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
а)  точка 54 се изменя така:
“54.  "Служебна тайна" е информацията, която е станала известна на министъра на енергетиката и енергийните ресурси и на министъра на регионалното развитие и благоустройството, на председателя и членовете на комисията и на служителите от съответните административни служби във връзка с изпълнението на техните функции, с изключение на информацията, която е оповестена публично при условия и по ред, определени със закон.  Списъкът на конкретните факти, сведения и предметите, съставляващи служебна тайна за отрасъл "Енергетика", се определя със заповед на министъра на енергетиката и енергийните ресурси, а за отрасъл “Водоснабдяване и канализация” – със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството.”;
б) създава се т. 59а:
“59а. “Стаж в областта на водоснабдяването и канализацията” е служебен и/или трудов стаж, придобит на ръководна или експертна длъжност в държавната администрация на държавните органи за управление на дейностите по водоснабдяване и канализация, в търговските дружества с предмет на дейност, подлежащ на регулиране по Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги.”
§ 7. В чл. 96а от Закона за водите (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 81 от 2000 г., бр. 34, 41 и 108 от 2001 г., бр. 47, 74 и 91 от 2002 г. и бр. 42 и 69 от 2003 г.) се създава нова ал. 12:
"(12) Концесионните договори за ВиК услугите се изготвят в съответствие с изискванията на Закона за концесиите и Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги и на неговите подзаконови нормативни актове." 

§ 8. В чл. 73 от Закона за общинската собственост (обн., ДВ, бр. 44 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 104 от 1996 г., бр. 55 от 1997 г., бр. 22 и 93 от 1998 г., бр. 23, 56, 64, 67, 69 и 96 от 1999 г., бр. 26 от 2000 г., бр. 34 от 2001 г. и бр. 120 от 2002 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
“(3) Концесионните договори за ВиК услугите се изготвят в съответствие с изискванията на Закона за концесиите, Закона за общинската собственост и Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги и на неговите подзаконови нормативни актове."
2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
	
§ 9. Законът влиза в сила от 1 юли 2005 г., с изключение на § 2, 4, 6, 7 и 8, които влизат в сила от 1 януари 2005 г.

Законът е приет от ХХХIХ Народно събрание на ……………………… 
2004 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
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М  О  Т  И  В  И

към проекта на Закон за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги



Въведение
Цялостната концепция за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги е изготвена като проект за техническо подпомагане, финансиран от Международната банка за възстановяване и развитие (Световната банка). Първият етап от проекта обхваща доклад, съдържащ подробно проучване на чуждия опит, обосновка за необходимостта от регулиране в сектор "Водоснабдяване и канализация" (ВиК) и основните принципи и предпоставки за създаване на регулатор. Докладът е разработен от английски консултанти.
Вторият етап от проекта съдържа изготвянето на законопроекта. Той се изпълнява от екип юридически специалисти на "Евролекс България" ООД, подпомаган от международни икономически, правни и технически експерти на фирмите Stone&Webster и Plejades. 
Проектът е финансиран изцяло със средства на Световната банка, предоставени безвъзмездно на страната ни, а координацията по неговата реализация е осъществена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
При изработването на законопроекта са взети предвид съвременните тенденции за регулирането на комунални дейности в световен мащаб, като те са поставени в рамките на българската законодателна практика. Следва да се има предвид, че световната практика и опит започват да се развиват сравнително скоро – през последните 8-10 години, и процесите за развитие продължават да са динамични. 
Концепцията на законопроекта се основава на обстоятелството, че водата е обществен жизненоважен ресурс и че водоснабдяването и канализацията са дейности от обществен интерес, осъществявани при условията на естествен монопол от предприятията, експлоатиращи водоснабдителните и канализационните системи.
При разработването на концепцията за водния регулатор са използвани успешните модели на регулиране и законодателната практика в областта на енергетиката и телекомуникациите в Република България, както и опитът на регулатора на водоснабдителните и канализационните услуги в Англия и Уелс, водния регулатор в Чили и др.
Търсено е съобразяване със законодателната тенденция за защита в максимална степен на обществения интерес чрез създаване на условия за развиване инициативността на ВиК операторите, независимо от собственика им, унифициране на режима на собствеността и управлението, допускането на разделност между собствеността и управлението в сектора "Водоснабдяване и канализация" при зачитане на технологичния принцип на функциониране на водоснабдителните и канализационните системи и съоръжения, отразена в проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за водите, както и с основните принципи, заложени в Стратегията за управление и развитие на сектора "Водоснабдяване и канализация" в Република България. Законопроекта е съобразен с принципите за регулиране на услугите от особен интерес, установени в директивите на Европейския съюз, както и с правната рамка на общността, регламентираща управлението на ВиК сектора.
Състоянието на ВиК сектора, както и необходимостта от развитието му с оглед процесите на евроинтеграция налагат привличането на частния сектор както като източник на инвестиционни ресурси, така и като управленско ноу-хау. Този процес от своя страна изисква осигуряване на специфична гаранция на публичния интерес в тези случаи, което може да бъде постигнато чрез създаването на национален регулатор за ВиК услугите. Дейността на регулаторния орган на ВиК услугите ще даде възможност за сравнимост на работата на отделните ВиК оператори, следване на стратегическите цели в сектора и създаване на реални условия за развитие и подобряване качеството на предоставяните услуги към крайния потребител. 
Въвеждането на държавно регулиране на ВиК услугите замества конкуренцията на пазара на ВиК услугите, която не съществува в рамките на естествения териториален монопол на дейност в сектора.
С оглед стимулиране навлизането на частния сектор във водоснабдяването и канализацията е нужно създаването на сигурност и гаранции и за интересите на инвеститорите. Това може да се постигне само при наличието на ясни и недискриминационни правила за регулирането на дейността на всички ВиК оператори на територията на Република България, прозрачност на регулаторния процес, устойчивост и предвидимост на регулаторната рамка. Същевременно регулаторната рамка следва да отчита спецификите на осъществяване на ВиК услугите от дружества - частна собственост, и от дружества - собственост на държавата и общините, различните отправни точки на тези дружества, естествените и технологичните специфични характеристики на различните мрежи и съоръжения в страната.
Именно чрез създаването на независим национален регулаторен орган, съставен от висококвалифицирани експерти, и неговата последователна регулационна практика, подчинена на принципите и правилата на законопроекта и предвидените в него нормативни актове, ще се създадат съответните условия и стимули за привличането на частни инвеститори във водоснабдяването и канализацията. 
Въвеждането на държавно регулиране на предоставянето на ВиК услугите ще създаде нужния баланс между публичния и частния интерес, между интересите на всички участници в производствения и потребителския процес, което ще допринесе за устойчивото развитие на сектора и за постигането на дългосрочните стратегически цели в национален мащаб и достигането на европейските стандарти в областта на водоснабдяването и канализацията.    
В съответствие с Решение на Съвета за икономическа политика към Министерския съвет от март 2004 г. в законопроекта е предвидено създаването на многосекторен регулаторен орган, като за целта Държавната комисия за енергийно регулиране се преобразува в Държавна комисия за енергийно и водно регулиране, наричана по-нататък "комисията".

Наименование и обхват на законопроекта
Законопроектът е разработен и структуриран в съответствие със Закона за нормативните актове и следва утвърдената нормативна практика в областта на регулирането на комуналните дейности в Република България.
Предлаганото наименование на законопроекта е Закон за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги. То насочва към устройствения характер на закона и съдържа названието на регулативния орган и неговата сфера на действие. 
Основните цели на законопроекта са:
n	да създаде  регулатор на ВиК услугите и да определи неговия статут и компетентност, така че ефективно да изпълнява функциите си на независим регулаторен орган; 
n	да определи услугите, които ще са предмет на регулиране, и субектите - адресати на регулативната компетентност;
n	да посочи целите на регулиране на В и К услугите;
n	да очертае формите на административно регулиране и контрол, които ще се използват от  регулаторния орган, както и неговата специална компетентност да взема административни мерки и да налага  административни наказания, както и да съдейства за разрешаване на спорове между потребителите на услугите и предоставящите ги предприятия.

От обхвата на закона се изключва  регулирането на качеството на водата с цел да се запазят правомощията на Министерството на здравеопазването и на Министерството на околната среда и водите в тази сфера, които упражняват контрол над тези показатели. С въвеждането на секторния регулатор не се променя административното съотношение при управлението на качеството на водите, което има за критерий предмета на  регулиране  - от една страна - водата като природен ресурс,  а от друга -  услугите по нейната доставка, пречистване и отвеждане. Заедно с продължаването на административната традиция се гарантират необходимата координация и сътрудничество между регулаторните органи. 
Обхватът на законопроекта се очертава и от легалните дефиниции, които съобразно българската нормотворческа практика обичайно  се поместват в допълнителните разпоредби. От съществено значение е дефинирането на  такива понятия като В и К услугите - предмет на законопроекта, предприятията, предоставящи услугите, които са адресати на регулативната компетентност на комисията. При изработване на определенията са ползвани действащи нормативни актове като Закона за водите, Наредба № 9 за услугите по водоснабдяване и канализация и др.  

Място в правната система

От предмета на регулиране на законопроекта - обществените отношения, свързани с управлението и регулирането на дейностите по предоставяне на водоснабдителните и канализационните услуги от експлоатационните предприятия чрез създаването на независим регулаторен орган следва положението му на специален закон по отношение на Закона за администрацията, Закона за водите, Закона за държавната собственост, Закона за общинската собственост и Закона за концесиите. В същото съотношение той се намира и спрямо проекта на Закон за административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност. 
Основните гаранции, които произтичат от законопроекта се основават на целите, заложени в Стратегията за управление и развитие на водоснабдяването и канализацията в Република България: 
·	задоволяване нуждите на потребителите от вода с питейни качества при отдаване приоритет на питейно-битово водоснабдяване пред водоснабдяването за промишлени и други нужди;
·	 повишаване качеството на предоставяните ВиК услуги и намаляване загубите на вода;
·	 привличане на средства за инвестиции за ВиК сектора;
·	 оптимизиране на разходите за качествено осъществяване на услугите; 
·	 балансиране интересите на ВиК операторите и на потребителите;
·	равнопоставеност между различните групи потребители;
·	 създаване на стимули за ефективна дейност на предприятията, предоставящи ВиК услуги;
·	осигуряване на съответното третиране на отпадните води.
Законопроектът е основан изцяло на изискванията на чл. 3, ал. 1 и 2 от Закона за нормативните актове, според които законът следва да уреди пълно основните обществени отношения - част от материята, за която се отнася законът, които се поддават на трайна уредба, като за уреждането на другите отношения по материята се предвижда издаването на подзаконови нормативни актове.

Регулатор на водоснабдителните и канализационните услуги
При изграждане на структурата на органа за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги  са следвани успешните примери за подобен тип регулация в България. Устройството, структурата и финансирането на Комисията са съобразени с последните законодателни тенденции в тази насока, намерили израз в одобрения от Министерския съвет законопроект за Закон за енергетиката, както и със спецификите на сектора водоснабдяване и канализация, и основните принципи на регулирането в световен мащаб. Във връзка със създаването на общ регулаторен орган за енергетика и водоснабдяване, с този Закон са направени промени в Закона за енергетиката.
Основният принцип при създаването и устройството на комисията по този закон е запазването независимостта на регулаторния орган, както  от  административната власт, собственика на мрежите и съоръженията, така и   от ВиК операторите, чиято дейност ще регулира, и от потребителите на ВиК услугите. Независимостта е от особено значение за постигането на ефикасно регулиране и гарантиране на синхрон в развитието на сектора, защита на интересите на всички участници в производствения и потребителския процес на ВиК услугите, минимализиране на неикономически фактори при определяне параметрите на работа на икономическите субекти, което възпрепятства устойчивото развитие.
Именно за постигането на  независимостта на регулаторния орган  се налага уредбата на статута му да се извърши  със специален закон. Това е първата предпоставка за гарантиране на административна независимост, тъй като нейните основни проявления (реда за формирането на регулаторния орган, правното положение на членовете на комисията и на нейната администрация в частта за ВиК услугите, компетентността му, както и  финансирането),  изискват уредба, която се отклонява от общите положения на Закона за администрацията и от възможните форми на административните структури, които той предвижда. 
Предвижда се възможност за създаване на местни звена на комисията, в случай че това се окаже необходимо. С цел да се гарантира качеството на упражнявания от комисията контрол, законопроектът предлага лицензирането на физически и юридически лица, експерти, които да извършват проверки на получените от комисията данни. Подобна структура ще освободи комисията от значителна административна тежест и ще позволи ефективно да се използват средствата при организацията на работата й, като, от друга страна, се гарантира отчитането на конкретната специфика при дейностите на всяко ВиК дружество. 

Изборност на членовете на комисията
Предлага се изборът на членовете на комисията да се извършва от  Министерския съвет – в съответствие с приетия Закон за енергетиката. 
В законопроекта се обособяват длъжностите на заместник- председателя и на още един член на действащата комисия с компетенции в областта на водоснабдяването и канализацията, с което се цели постигане на организираност и оперативност на комисията. Така се урежда и представителството на комисията пред трети лица и пред Министерския съвет в частта на функциите на комисията във водоснабдяването и канализацията. 

Изисквания към членовете на комисията
Изискванията към членовете на комисията по законопроекта са от особено значение: тяхното въвеждане повишава защитата на публичния интерес и гарантира ефективното и качествено изпълнение на функциите на комисията. Разнородните направления на регулаторната дейност изискват квалификация, познания и опит от техническата, икономическата, финансовата и правната сфера, което предполага в комисията да са представени специалисти от тези области. 

Ограничения в дейността на членовете на комисията
Характерът на регулирането като дейност налага да се търсят лица, които могат да постигнат независимо формиране на решения и недопускане противоречивост на интереси при изпълнение на регулативната компетентност. В този смисъл са въведени ограничения на дейностите, които членовете на комисията могат да извършват и които биха могли да доведат до конфликт на интереси при работата на съответния член.  
Членове на комисията не могат  да бъдат лица, които са еднолични търговци, акционери, съдружници, управители, прокуристи или членове на управителни или контролни органи на търговски дружества или други юридически лица, които извършват дейност, подлежаща на регулиране по този законопроект, както и да заемат друга платена длъжност, освен когато упражняват научна или преподавателска дейност.

Мандат на членовете на комисията и основания за предсрочно освобождаване по този законопроект
Независимостта на регулаторния орган е гарантирана и чрез въвеждането на мандатност за членовете на комисията. Продължителността на мандата на регулатора е 5 години, т. е. тя е по-дълга от тази на конституиращия го орган (Министерския съвет), което е допълнителна предпоставка за ограничаване влиянието на неикономическите фактори  върху дейността на комисията. Ограничението на последователните мандати на членовете на регулаторния орган е в съответствие с нормативната практика в това отношение – те не могат да бъдат повече от два.
Прекратяването на мандата на членовете на комисията, както и случаите, в които се извършва предсрочно прекратяване е уредено в Закона за енергетиката.

Възнаграждения на членовете на комисията
Специфичната организационна форма, която се използва при сформирането на комисията, налага уреждането на възнагражденията на членовете на комисията изрично със законопроекта, за да може да се въведе отклонение от правилата, по които се определя възнаграждението в административните структури. Необходимо е да се предвиди адекватно по размер възнаграждение на членовете на комисията, което ще позволи привличането на висококвалифицирани специалисти както от публичния, така и от частния сектор. Създадена е възможност за получаване на индивидуална добавка към възнаграждението на членовете и служителите на комисията за изпълнение на специфични функции с цел те да бъдат подходящо мотивирани при осъществяването на задълженията им на регулаторен орган. 
При определяне възнагражденията на членовете на комисията се предлага прилаганата от законодателя  схема в Закона за енергетиката.

Дейност на комисията
Характерът и интензивността на работата на комисията изискват законопроектът да я уреди като  постояннодействащ орган. Това предполага основните положения за формиране волята на колегиалния орган и за характера на неговите актове да се предвидят в законопроекта, а детайлизирането на правилата за работа на регулатора и неговата администрация да се извърши в подзаконов акт – устройствен правилник, приет от Министерския съвет. Правилата за вземане на решения, мнозинството, с което се вземат решенията, изискванията за кворум, характерът на актовете й като индивидуални административни актове са с ранга на законова регламентация: комисията се произнася с решения, които са индивидуални административни актове и се вземат с мнозинство над 50 на сто от общия брой на членовете на комисията.

Нормотворческа инициатива и права да съдейства за уреждането на спорни въпроси между потребителите и ВиК предприятията и между ВиК предприятия

Изготвянето на проектите на нормативните актове от комисията, предвидени в законопроекта, е от изключителна важност за успешното осъществяване на нейните функции в областта на регулирането на качеството и ценовото регулиране. Това правомощие на регулаторния орган е предпоставка за правилното и непротиворечиво тълкуване и прилагане на подзаконовите актове, за постигането на гъвкавост при работата на органа относно най-специфичните параметри на неговата работа – техническите параметри, изискуеми при предоставянето на ВиК услугите, методологията за формиране на цените им съобразно постигането на техническите изисквания, методи, форми и честота на отчитане на ВиК операторите пред комисията и др.
Процедурата за съдействие при доброволно уреждане на спорове от комисията е предвидена най-вече с оглед улесняване на процеса при разрешаване на конфликти между лицата, участващи в сектора. При структурирането на тази дейност на комисията следва да се има предвид частноправният характер на визираните спорове – между потребители и ВиК оператори и между ВиК оператори. В този смисъл в законопроекта не се залага на индивидуален административен акт, който комисията би издала като разрешение на даден спор. С оглед запазване на разграничението между административноправните отношения и договорните взаимоотношения на ВиК операторите и потребителите е въведена функция на комисията да съдейства за споразумение между страните на базата на нейните препоръки. Правната характеристика на тази дейност на комисията е експертно-медиаторска. Запазена е възможността някоя от страните по спора да се обърне към съда, в случай че не приема препоръките на комисията или в случай че насрещната страна не изпълнява задълженията си по споразумението. Примерната уредба на тази  компетентност на комисията включва правомощията: 1) да разглежда жалби на потребители срещу ВиК оператори и да съдейства за доброволно уреждане на споровете чрез сключване на споразумение между страните по спора; 2) по съгласие на  ВиК оператори да разглежда спорове и да съдейства за доброволното им  уреждане чрез сключване на споразумение между страните по него. 
В съответствие с нормативните изисквания и тенденциите в тази насока в законопроекта е очертана рамката на процедурата по доброволно уреждане на спорове, чиито правила следва да бъдат доразвити и детайлизирани на подзаконово равнище в устройствения правилник на комисията. В реда за разглеждане на споровете е предвидено как се определя  докладчик (само измежду членовете на комисията), правата и задълженията на докладчика, изготвянето от комисията на предложение за разрешаването на спора.
Производството за доброволно уреждане на спорове освен че създава възможност за бързо и икономично разрешаване на конфликтите между лицата, участващи в отношенията по предоставяне на ВиК услуги, цели да стимулира адресатите на процедурата да сезират комисията за всички нарушения, извършени във връзка с предоставянето на ВиК услуги, с които са засегнати правата им. Това ще съдейства за по-ефективното осъществяване на контролните и санкционните правомощия на регулаторния орган. В случай че в хода на разглеждането на спора се установи, че е извършено нарушение,  председателят на комисията издава наказателно постановление за налагане на съответната санкция.

Публичност  при осъществяването на регулаторната дейност на комисията
Публичността е съществен въпрос за прозрачността на  работата на регулатора, който също трябва да се уреди в законопроекта, като се предложи гъвкав механизъм, за да се избегне нарушаване на работата на комисията. Обявяването на решенията на комисията може без ограничения да се извършва в открито заседание, като се спазват принципите на работа на действащата Държавна комисия за енергийно регулиране.
Разпоредбите по задължението за публично огласяване на следваната политика и създадената практика по прилагането на нормативните актове, както и мотивите за тяхната промяна са включени в законопроекта като израз на прозрачността на работата на комисията в границата на нейната оперативна самостоятелност. Оповестяването създава гаранции за равно третиране на субектите на регулиране по законопроекта и им позволява да се ориентират  и предварително да съобразяват дейността си с практиката на регулатора. То е предвидено и в проекта на Закона за административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност. 


Процедурни правила
Изричното указване на приложимите административнопроизводствени правила от комисията се изисква поради характера й на административен орган със законоустановен статут, която осъществява и функции по разглеждане на жалби и спорове между ВиК предприятия. При административното производство комисията прилага процесуалните правила на Закона за административното производство и другите общи административнопроцесуални правила. Предложените в законопроекта норми са структурирани, следвайки нормативната практика в тази област. 

Съдебен контрол на актовете на комисията
Изричното уточняване на компетентния съд, пред който ще се обжалват актовете на комисията, е необходимо, защото тя има специално място в административната схема. При определянето на компетентния съд е спазена нормативната практика за обжалването на актовете на административните органи от подобен ранг пред Върховния административен съд като първа инстанция. Всички решения на комисията, включително мълчаливият й отказ, ще се обжалват по реда на ЗВАС.

Администрация на комисията 
Законопроектът предвижда в своята дейност комисията да се подпомага от администрация, като за служителите от специализираната администрация се прилагат част от ограниченията, валидни за членовете на комисията, за да се спази изискването за липса на противоречиви интереси и запазване на търговските и други интереси на регулираните субекти. Членовете на Комисията, както и служителите от нейната администрация са длъжни да спазват правилата за професионална етика, приети от комисията.
Задължение за спазване на професионалната тайна и статут на придобиваната и създаваната информация за целите на регулирането.
Подобна уредба е необходима с оглед защита на правата на предприятията - субекти на регулиране. Членовете на комисията и служителите от нейната администрация са длъжни да пазят професионалната тайна.
Информацията, представляваща професионална тайна, не може да се разгласява по-рано от 5 години от нейното  придобиване или създаване освен пред органи на съдебната власт по установения в закона ред или с разрешение на съответното предприятие.
Информацията, която комисията придобива и създава за целите на регулирането и чието разгласяване може да застраши търговските интереси и престижа на ВиК операторите,  е професионална тайна по смисъла на Закона за класифицираната информация.
Не е професионална тайна търговската информация, която подлежи на публикуване съгласно този или друг закон.
Структурата и организацията на работа на администрация на комисията следва да се определят на подзаконово ниво с правилник, приет от Министерския съвет.

Компетентност на председателя на комисията
Компетентността на председателя на комисията е определена в Закона за енергетиката.

Финансиране на Държавната комисия по водоснабдяване и канализация 
Предложеният модел за финансиране дейността на комисията е изграден съобразно последните нормативни тенденции в тази насока, както и със специфичния характер на регулирането на ВиК услугите.
Предлага се комисията да има самостоятелен бюджет - част от републиканския бюджет. Регулаторният орган е първостепенен разпоредител с бюджетни кредити.
В законопроекта се предлагат строга отчетност и контрол спрямо средствата  на паричния фонд, включително заверка от Сметната палата.
Предвижда се средствата за създаването и дейността на комисията през първата година да се осигурят с бюджетна субсидия, определена със Закона за държавния бюджет за съответната година. Със законопроекта се въвежда такса “ВиК регулиране”, която да се включи в цената на услугата. Тя ще бъде одобрена от Министерския съвет и ще бъде основният източник на средства за финансиране дейността на комисията. Целесъобразно е и да се предвиди  използването на бюджетни субсидии в случаите, когато средствата от приходи от предвидените в закона източници се окажат недостатъчни за финансиране на дейността.   
Регулиране на водоснабдителните и канализационните 
услуги
Една от най-специфичните страни на законопроекта е структурирането на регулационните дейности на комисията. Това е и най-съществената част от съдържанието на проекта. При създаването и са взети предвид световните тенденции в тази насока, особеностите на българската законодателна практика в областта на регулирането, целите на законопроекта, които са съобразени със спецификата на дейностите по ВиК, както и диференциацията на условията на опериране на всяко ВиК дружество. 
Кръгът и обхватът на регулаторните дейности осъществявани от комисията, е съобразен с особеностите на ВиК сектора у нас - наличието на частни и публични оператори, наличието на държавна, общинска и смесена собственост на публичните ВиК оператори и на водоснабдителната и канализационната инфраструктура, нуждата от навлизане на частния сектор и др.   
Разработването на тази част от законопроекта се основава на следните принципни  положения: 
§	Комисията да регулира дейността на всички предприятия, предоставящи ВиК услуги, независимо от формата на собственост на водностопанските системи и съоръжения, съответно върху капитала им (единно регулиране на сектора);
§	Единни дългосрочни стандарти за качество на услугите и обща методика за определяне  цените на ВиК услугите; 
§	Диференциран подход при постигане на стандартите при всяко ВиК дружество и запазване на неговата инициатива;
§	Диференциран подход при механизмите на регулиране при различните форми на възлагане на осъществяването на ВиК услугите от публичните субекти – на дружества - собственост на публичните субекти и на трети лица; 
§	Съобразяване на конкретните цели и етапи за постигане на общите стандарти с техническите и технологичните особености на водностопанските системи, чрез които се извършва дейността.

Законоустановеност на принципите в регулативната дейност на комисията
Изброяването на принципите на дейността на комисията в законопроекта създава общата рамка на дейността на регулатора, включително при изработването,  прилагането и тълкуването  на специалните подзаконови актове, предвидени в нормативната компетентност на  комисията.
При осъществяването на дейността си за постигане на целите на законопроекта комисията се ръководи от следните принципи:

§	осигуряване на всеобщ достъп до ВиК услугите;
§	осигуряване на надеждност и сигурност на услугите;
§	постигане на дългосрочните стандарти за качество на услугите, заложени в Националната стратегия за водоснабдителните и канализационните услуги, включително координира ползването на донорни и други фондове на разположение на ВиК операторите - собственост на държавата и на общините;
§	намаляване на техническите и административните загуби на вода при експлоатация на водоснабдителните и канализационните системи; 
§	предотвратяване на злоупотребата с господстващо положение;
§	защита на интересите на потребителите;
§	справедливо заплащане на ВиК услугите;
§	отчитане нуждите на потребителите, които поради географски, теренни или други причини се намират в неравнопоставено положение;
§	предотвратяване на дискриминацията между отделните групи потребители и отделните видове предприятия;
§	създаване на стимули за ВиК операторите да оперират, да поддържат системата и да влагат инвестиции при намаляване на разходите;
§	насърчаване на най-целесъобразно и ефективно планиране на инвестициите във времето;
§	бързина и процесуална икономия на производствата пред комисията;
§	насърчаване ефективното използване на водните ресурси от потребителите;
§	защита на околната среда;
§	привличане на средства за инвестиции и участие на частния сектор в предоставянето на услугите;
§	насърчаване въвеждането на съвременни технически методи и постижения при предоставянето на услугите.  

Компетентност на комисията за регулиране на услугите по водоснабдяването и канализацията
При определянето на обхвата на специалната компетентност на регулаторния орган е търсено съобразяване с нормативната практика в областта на регулирането на комунални услуги в Република България, световните тенденции в областта на регулирането на комуналните услуги, характера на водоснабдяването и канализацията като дейности и е използван опитът на успешните модели на водните регулатори в Англия и Уелс, Чили и др.
Законопроектът предвижда следните основни правомощия на комисията, чрез които тя ще осъществява регулативния процес:
§	да определя и одобрява индивидуални показатели за осъществяване на ВиК услугите от отделните ВиК оператори, да контролира прилагането им и да налага санкции при неизпълнението им;
§	да разработва, съгласува и предлага за приемане от Министерския съвет проекти на нормативни актове, предвидени в законопроекта;
§	да осъществява регулиране на цените на ВиК услугите;
§	да одобрява общите условия на договорите за предоставяне на ВиК услугите;
§	да упражнява контрол в случаите, предвидени в законопроекта; 
§	да осъществява предоставените й със законопроекта правомощия по повод на концесионните договори; 
§	ежегодно да  издава бюлетин за състоянието и развитието на водните услуги;
§	да одобрява предложената от съответния ВиК оператор процедура за разглеждане жалбите на потребителите във връзка с предоставянето на водоснабдителните и канализационните услуги.

Регулиране на качеството
Регулирането на качеството има за предмет качеството на ВиК услугите, като се запазват изцяло административните правомощия на Министерството на здравеопазването и на Министерството на околната среда  и водите по отношение на качеството на водата. 
Законопроектът предлага механизъм, при който да се гарантира единното дългосрочно развитие на водоснабдяването и канализацията съобразно стратегическите цели в сектора, да се отчетат спецификите при работата на отделните ВиК оператори и да се стимулира стопанската им инициативност.
Предлаганият механизъм включва:
1.	Определяне базата на Стратегията за управление и развитие на сектора водоснабдяване и канализация на дългосрочните цели, които трябва да се постигнат от предоставящите услугите, чрез приета от регулатора   Наредба за стандартите на качеството на ВиК услугите, които трябва да се постигнат в дългосрочен план. 
2.	 Разработване от ВиК операторите на бизнес планове за 
5-годишен период за развитието на ВиК услугите, включително експлоатационни и инвестиционни дейности. В бизнес плановете ВиК операторите следва да развият постепенното развитие на предоставянето на услугите към постигане на дългосрочните цели, като самостоятелно определят праговете за постигане в рамките на петгодишните периоди.

Изисквания към бизнес плановете и тяхното предоставяне на комисията
Бизнес плановете са основното средство, чрез което комисията осъществява регулативните си функции, и са основата на развитието на ВиК сектора, което налага в законопроекта да бъде дадена общата уредба, касаеща съдържанието им, и процедурата по  одобряването им от регулаторния орган. По този начин ще се унифицират изискванията към субектите на регулативния режим и ще се улесни дейността на комисията. Целесъобразно е с оглед постигането на гъвкавост на регулативната дейност  изискванията относно съдържанието на бизнес плановете да бъдат по общо формулирани, а конкретните елементи и параметри на плановете да бъдат определени и детайлизирани на базата на тях в Наредба за стандартите на качеството на ВиК услугите, приета от Министерския съвет. 	
Бизнес плановете задължително следва да  съдържат технико-икономически анализ на съществуващото положение, предложение за конкретните стандарти по години съобразно дългосрочните цели, включително инвестиционна програма по години и съответни мероприятия, изложение на операционните разходи и очакваното им изменение за периода и предложение за цената на услугите по ВиК на базата на приетата от комисията  методология. 
Бизнес плановете се състоят от техническа и икономическа част. В техническата част се съдържат изискванията към техническите параметри, определящи нивото на  качеството на услугите, което трябва да бъде достигнато през всяка от годините на петгодишния период. В икономическата част на бизнес плана се съдържат прогнозното ниво на потребление, инвестиционните и операционните разходи, необходими за достигането на нивото на услугите, определено в техническата част, както и съответстващата им цена на услугите. 
Законопроектът следва да уреди и сроковете за представяне на бизнес плановете, включително правилата за първоначалното им предоставяне, при въвеждането на регулационния режим. Бизнес плановете следва да се предоставят в началото на последната година от предходния петгодишен период с оглед осигуряване на регулаторния орган на достатъчен от технологична гледна точка срок, в който да ги проучи и да изготви становището си относно тяхната законосъобразност и целесъобразност. Първите бизнес планове ще трябва да се изготвят от ВиК операторите в срок три/шест месеца от приемането на Наредба за стандартите на качеството на ВиК услугите и Наредба за методиката за образуване и прилагане на цените на услугите по водоснабдяване и канализация. По–краткият срок на първите бизнес планове – три години, е съобразен с липсата на утвърдена практика и опит в дългосрочното икономическо планиране от страна на ВиК операторите в Република  България.

Правомощия на комисията по отношение на бизнес плановете
За нуждите на регулирането законопроектът предвижда правомощие на комисията да одобрява предложените от предприятията бизнес планове и срока за това. Одобрените бизнес планове стават задължителни за изпълнение от съответното ВиК дружество, като представляват и програма за задължителни стъпки и параметри за дейностите по ВиК срещу определените приходи в рамките на одобрената максимална цена на ВиК услугите.
Важността на бизнес плановете за ефективното осъществяване на регулативната дейност на комисията, както и за стопанската инициативност на ВиК операторите налага в законопроекта да бъдат изрично уредени критериите, на базата на които те ще бъдат оценявани от комисията. По този начин се ограничава оперативната самостоятелност на комисията при одобряването на бизнес плановете, което създава предпоставки за по-голяма обективност и ще допринесе за ограничаване на неикономическите фактори в процеса на вземане на решения. 
Предлагат се следните условия, на които трябва да отговарят бизнес плановете, за да бъдат одобрени от регулаторния орган:
§	параметрите за качество на услугите са разработени с оглед бъдещо постигане на дългосрочните параметри, определени в Наредбата за стандартите на качеството на ВиК услугите, като са съобразени и със  сегашното техническо и икономическо състояние на ВиК оператора;
§	инвестиционната програма и разходите за експлоатация, поддръжка, ремонт и управление на водоснабдителните и канализационните системи и съоръжения съответстват на техническата част на бизнес плана;
§	предложените цени са в съответствие с останалите параметри от икономическата част на бизнес плана и с методологията за ценообразуване, определена в Наредбата за методиката за образуване и прилагане на цените на услугите по водоснабдяване и канализация;
§	съответстват на принципите и задължителните разпоредби на този закон.
В случай че съдържанието на техническата и ценовата част не отговаря на принципите и задължителните правила по законопроекта, комисията дава указания за изменения на плановете, задължителни за ВиК операторите, със срок за внасяне на преработените бизнес планове в комисията.
Предложената схема за регулиране на качеството дава възможност за съвместна работа на регулатора и регулираните субекти с оглед намиране на най-подходящите параметри на развитие на регулираната дейност през годините до постигане на съответните стандарти. По този начин се дава възможност в най-голяма степен да се отчетат интересите и възможностите на потребителите на всяко ВиК дружество в страната. 

Ценово регулиране
Уредбата на ценообразуването е съобразена с нормативните изисквания и нормативната практика във връзка с регулирането на комуналните услуги в Република България. Процесът на ценообразуване е от изключителна важност за ефективната дейност на регулаторния орган и за устойчивото развитие на ВиК сектора, затова в законопроекта се уреждат основните принципи на ценообразуването, както и процедурата по одобряване на цените от комисията. Поради спецификите на ВиК сектора и динамиката на промените в него е необходимо осигуряването на достатъчна гъвкавост при определянето на цените. Това налага методологията за ценообразуването да бъде уредена на подзаконово ниво с  Наредба за методиката за образуване и прилагане на цените на услугите по водоснабдяване и канализация.
Предлаганият модел включва приемането от Министерския съвет на Наредба за определяне на  задължителни правила (методология) за образуване на цените на услугите по водоснабдяване и канализация, която се основава на задължителните, развити в законопроекта принципи за ценообразуване. Цените се образуват от съответните ВиК оператори по изработената от комисията методология, като комисията може да определя максималната прагова цена за съответното ВиК дружество. То може да предоставя услугите по тази или на по-ниска стойност, в случай че намира търговски причини за това. Цените се предлагат от ВиК операторите като част от бизнес плановете и са отражение на заложените в тях експлоатационни и инвестиционни дейности и подобряването на стандартите на предоставяне на услугите. 
Законопроектът урежда изискванията към ВиК дружествата при образуването на цените и принципите, от които те да се ръководят. Такива са:
§	съответствие между техническата част на бизнес плана и предлаганите цени;
§	възвръщаемост на икономически обоснованите разходи като разходи за:
а) експлоатация, поддръжка, ремонт и управление на водоснабдителните и канализационните системи и съоръжения;
б) амортизация на дълготрайните активи, финансирани от ВиК операторите;
в) опазване на околната среда;
г) допълнителни задължения, наложени от компетентните държавни органи;
§	прилагане на икономически обоснована норма на възвръщаемост на вложения собствен капитал; 
§	съответствие между цените за отделните населени места и действителните разходи за предоставяне на ВиК услугите;
§	избягване на кръстосано субсидиране между потребителите.
В случай че се прилагат  социални и други програми за подпомагане на дадени групи потребители от оправомощените за това лица, държавата възстановява разликата до определената по реда на законопроекта цена.
Както беше посочено по-горе, правомощия на комисията спрямо предлаганите от ВиК дружествата цени са:  	
- да ги утвърждава като част от бизнес плановете след представяне на  съответната документация по ценообразуването;
- да дава задължителни указания за изменение на предлаганите цени, в случай че те не отговарят на задължителните норми на закона или на подзаконовите нормативни актове. 	
Пределните утвърдени от комисията цени се публикуват за всяко ВиК дружество. От своя страна ВиК операторите публикуват прилаганите от тях цени, които са или пределните, определени от комисията, или съответно намалените от ВиК дружеството. Това е необходимо за гарантиране на прозрачност при ценообразуването и достъп на потребителите до съответната информация за заплащаните от тях цени.
С оглед предпазване от негативно или прекомерно позитивно влияние на изменения на макроикономическата обстановка през периода на валидност на бизнес плановете и утвърдените в тях цени, законът следва да предвижда годишно индексиране на цените. То се основава единствено на необходимите инфлационни корекции, както и на реално извършените от дружеството експлоатационни и инвестиционни разходи през изтеклата година.
Процедурата за провеждане на годишното индексиране както и методология за индексиране се приемат от комисията като част от наредбата за методология на ценообразуването.
Предвижда се и преразглеждане на цените при възникване на обстоятелства, които съществено променят приходите и икономически обоснованите разходи на съответните ВиК оператори. При преразглеждането предприятията правят предложение за корекция на определените за дадения период цени съобразно методологията, определена от комисията. Комисията разглежда направените предложения и съответно ги одобрява или дава инструкции за коригирането им, в случай че методологията не е спазена. Тези цени също се разгласяват по идентичен  начин. 
Преразглеждането на цените е необходимо с оглед максимално балансиране на интересите на крайните потребители и ВиК операторите, като последните се защитават от измененията на макроикономическите показатели в страната, на които те не могат да въздействат. Такъв подход гарантира устойчивото развитие на сектора. 

Контрол на дейностите на ВиК оператори 
Предложеният механизъм за контрол се базира на отчетността на регулираните субекти и на периодичните и инцидентните проверки на постъпващата от комисията информация. По този начин се постига максимална процесуална ефективност при изпълнението на тази част от дейността на комисията.
Контролните правомощия на комисията се организират като периодични и инцидентни. От друга страна, са предвидени задължения на предприятията да осъществяват постоянен вътрешен контрол върху изпълнението на бизнес плановете и да се посочат изискванията към документирането на вътрешните проверки. 
Предвижда се право на достъп до  информация в определен от комисията обем за упражняването на контрола върху изпълнението на бизнес плановете, както и върху  жалби, сигнали и предложения от потребителите на ВиК услугите до  предприятията, предоставящи услугите. Като гаранция за осъществяване на контролните правомощия на комисията й се предоставя право да изисква съответните  данни и документи, както и право на достъп до помещения и съоръжения на предприятията - субекти на контрол.  Извършването на проверките да може да се възложи от комисията на оправомощени лица – експерти, които са акредитирани по реда, предвиден в законопроекта. 
Комисията определя с подзаконов акт периодичността, формата и изискванията към съдържанието на отчетите на ВиК операторите.

Особени случаи на регулиране при предоставянето 
на ВиК услуги
Дейността по предоставяне на ВиК услуги може да се делегира на търговски дружества или общински предприятия или да се предоставя чрез концесии.
Концесията е широко използван в световен мащаб метод за прехвърляне на цялостната отговорност по предоставянето на ВиК услугите и инвестиционното развитите на инфраструктурните мрежи и съоръжения към частния сектор. С оглед запазване на договорната свобода в рамките на изискванията на действащото законодателство, както и да се гарантира дългосрочен интерес на частните инвеститори е предложен механизъм, при който комисията регулира дейността на концесионерите по реда, предвиден в концесионните договори. Това става в условията на учредени изрично в законопроекта, в Закона за водите и в Закона за общинската собственост изисквания към съдържанието на концесионните договори. Тези изисквания са:
n	постигане на дългосрочните цели за качество на обслужване, определени с наредбата на Министерския съвет;
n	ценообразуване в съответствие с методологията, разработена от комисията и приета с наредба на Министерския съвет;
n	създаването на примерни образци и помощни документи от комисията за създаване на концесионни договори в сектора.
Поставяйки такива изисквания към концесионните договори, се гарантират общественият интерес и устойчивото развитие на сектора по ВиК в районите, в които ще бъдат привличани концесионери. 
С оглед различния статут на собственост на концесионерите и частноправния характер на предоставяните услуги по ВиК следва законодателно категорично да се  определи  границата на административното регулиране, като се гарантира свободата на договаряне между концедент и концесионер. Това налага обособяването на особен режим на регулиране на ВиК услугите при предоставянето на концесии. Разпоредбите са във връзка с процедурите по регулиране качеството на ВиК услугите по отношение на концесионните договори, освен ако това е изрично предвидено в тях. Комисията контролира изпълнението на параметрите за качество на услугите, определени в концесионните договори, по реда, предвиден в тях, като за неуредените въпроси разпоредбите на глава осма се прилагат субсидиарно. По този начин се гарантира защитата както на частния, така и на публичния интерес. Създава се възможност за използване на професионалния и кадровия потенциал на комисията в процеса на регулирането, което ще допринесе за неговата ефективност, ще доведе до създаването на благоприятна и предвидима за инвеститорите среда и значително ще намали разходите по осъществяването на концесионните договори.
Цените на ВиК услугите при предоставянето на концесии ще се формират в съответствие с Наредбата за образуване и прилагане на цените на услугите по водоснабдяване и канализация по ред, уговорен в концесионния договор. Разпоредбите на глава пета “Ценово регулиране”, уреждащи процедурите по ценообразуване, ще се прилагат по отношение на концесионните договори освен ако в тях изрично е предвидено друго. Целесъобразно е индексирането на цените да се извършва по определената в законопроекта процедура с оглед на факта, че тя е максимално опростена и ограничава до минимум оперативната самостоятелност на регулаторния орган. Други преразглеждания на цените се правят само ако са предвидени в концесионния договор. 
Предвижда се комисията да дава становища и при други форми на привличане на частния сектор в управлението на ВиК операторите.

Отчитане на дейността на комисията
Обществената значимост на дейността на комисията налага максимална прозрачност при нейната работа, както и достъпност на заинтересуваните лица до информацията по повод на регулирането на ВиК услугите. В този смисъл законопроектът предлага изготвянето на ежегоден  отчет за дейността, който комисията внася в Министерския съвет. Съответни разпоредби относно финансовото отчитане са включени в раздела за финансиране работата на комисията. 
Достъпът до информация на обществеността се гарантира чрез създаването на информационна система. Част от тази система е изготвяният ежегодно доклад за осъществяване на услугите по ВиК на всички регулирани от нея ВиК оператори. Докладът съдържа сравнителен анализ на работата им поне съобразно цените за предоставяне на услугите, разходите за това, ефективността им и др.

Административнонаказателни разпоредби
Системата от административни санкции е съобразена с факта, че поради различната си форма на собственост – държавна и/или общинска и частна, стопанската дейност на ВиК операторите е движена от различни мотиви. Създаден е диференциран санкционен режим за двата вида оператори. ВиК операторите - държавна и/или общинска собственост, се стремят да задоволят нуждите на потребителите при най-ниската възможна цена на услугите, като печалбата остава на заден план. Поради това е целесъобразно при ВиК оператори - собственост на публични субекти, да се въведат  специфични санкции, налагани на оперативното ръководство на дружествата – изпълнителните директори/управителите. По този начин тези лица ще се мотивират за ефективна работа при изпълнението на бизнес плановете и ще се създаде яснота при отговорността в случаите на неизпълнение.
При ВиК операторите - частна собственост, водещ е принципът на корпоративното управление и движещ мотив в стопанската им дейност е постигането на по-висока печалба. С оглед на това използването на имуществени санкции ще създаде достатъчно стимули за тези оператори да спазват изискванията на закона и задължителните параметри на бизнес плановете. 
Законопроектът съдържа схема от административнонаказателни разпоредби, които се основават на превантивност на неизпълнението на съответните задължения по законопроекта от съответните лица. Въведени са санкции при неизпълнението на задължителните изисквания на закона, както на бизнес плановете/концесионните договори от ВиК операторите. Санкции са въведени и при отказ да се предостави информация и достъп на съответните лица. 
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