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ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО  РЕГУЛИРАНЕ 

София – 1000, бул.”Княз Дондуков “ № 8 -10, тел. 988 24 98, 935 96 13, факс 988 87 82 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ Ц – 3 

 от 30.01.2015 г. 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

на закрито заседание, проведено на 30.01.2015 г., като разгледа заявление за 

утвърждаване/изменение на цени на водоснабдителните и канализационните услуги 

с вх. № В-17-01-5/04.03.2014 г., подадено от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - 

гр. София, събраните данни от проведените на 18.01.2015 г. открито заседание и 

обществено обсъждане и Доклад с вх. № В-Дк-7/27.01.2015 г., установи следното: 

 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София е внесло в Държавната комисия 

за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР, комисията) заявление за 

утвърждаване/изменение на цените на водоснабдителните и канализационните услуги с 

вх. № В-17-01-5/04.03.2014 г. и допълнителна информация към Заявлението за цени с вх. 

№ В-17-01-5/18.03.2014 г. 

Съгласно Заповед № 3-B-72/11.03.2014 г. на председателя на ДКЕВР, сформираната 

работна група разгледа и анализира постъпилото заявление за утвърждаване на цени на 

водоснабдителните и канализационните услуги, предоставяни от „В и К” ЕООД, гр. 

София.  

С решение № Ц-51/31.10.2012 г. на ДКЕВР, считано от 01.11.2012 г. на „В и К ” 

ЕООД, гр. София са утвърдени цени и ценообразуващи елементи на водоснабдителните и 

канализационните услуги по метода „горна граница на цени” за втори ценови период от 

регулаторния период, както следва: 

 

 Доставяне на вода на потребителите от ВС „Гравитачна”  0,78 лв./куб.м 

 Доставяне на вода на потребителите от ВС „Смесена”      0,98 лв./куб.м 

 Доставяне на вода на потребителите от ВС „Помпена”   1,31 лв./куб.м 

Отвеждане на отпадъчните води    

за битови и приравнени към тях общ.,  търг.и др.    0,18 лв./куб.м 

за пром.и др. стоп. потребители (степен на замърсяване 1)    0,20 лв./куб.м 

 Пречистване на отпадъчните води 

  за битови и приравнени към тях общ., търг. и др.   0,39 лв./куб.м 

  за промишлени и др. стопански потребители, в т.ч.: 

  степен на замърсяване 1        1,97 лв./куб.м 

 (В цените не е включен ДДС) 

 

С внесеното Заявление с вх. № В-17-01-5/04.03.2014 г., „Водоснабдяване и 

канализация“ ЕООД, гр. София предлага за утвърждаване следните цени на В и К услуги:  

 Доставяне на вода на потребителите от ВС „Гравитачна”  0,84 лв./куб.м 

 Доставяне на вода на потребителите от ВС „Смесена”               1,04 лв./куб.м 

 Доставяне на вода на потребителите от ВС „Помпена”   1,48 лв./куб.м 

Отвеждане на отпадъчните води    

за битови и приравнени към тях общ.,  търг.  и др.    0,19 лв./куб.м 

за пром. и др. стоп. потребители (степен на замърсяване 1)      0,21 лв./куб.м 

 Пречистване на отпадъчните води 

  за битови и приравнени към тях общ., търг. и др.   0,41 лв./куб.м 

  за промишлени и др. стопански потребители, в т.ч.: 
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  степен на замърсяване 1        2,03 лв./куб.м 

 (В цените не е включен ДДС) 

 

От прегледа на внесеното заявление е установено, че В и К операторът е изпълнил 

изискването на чл. 18 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и 

канализационните услуги (НРЦВКУ) за предварително оповестяване в средствата за 

масово осведомяване на предложението си за нови цени или за изменение на действащите 

цени на В и К услуги, видно от приложените копия на обяви във вестниците „Телеграф” 

от 31.01.2014 г. и „Софийски вестник“ от 30.01. – 05.02.1014 г.  

 

1. Предложени от В и К оператора разходи и ценообразуващи елементи 

във внесеното заявление за цени на В и К услуги 
Предложените за утвърждаване цени на В и К услуги са образувани съгласно  

Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги 

(Наредбата) и Указанията за образуване на цени на водоснабдителните и 

канализационните услуги при ценово регулиране чрез метода „горна граница на цени“, 

приети с решение по т. 5 от Протокол № 17/31.01.2011 г. на ДКЕВР (Указанията). 

 

1.1. Дълготрайни активи  

Призната стойност на дълготрайните активи е образувана на база отчетните 

стойности на дълготрайните активи за 2012 г., както следва:  

 за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „Гравитачна”  3 879 хил. лв. 

за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „Смесена” 1 186 хил.лв. 

 за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „Помпена” 4 821 хил.лв. 

 за услугата отвеждане на отпадъчните води – 3 281 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води  – 614 хил. лв. 

 

Отчетна стойност и натрупаната амортизация на дълготрайните активи, свързани с 

регулираната дейност е изчислена от В и К оператора с отчетната стойност на признатите 

активи към края на 2012 г. в съответствие с ЕССО.  

 

1.2. Среден размер на инвестициите  

 Средният размер на инвестициите включени в регулаторната база на активите 

(РБА) за 2014 - 2015 г. е както следва:  

 за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „Гравитачна”  406 хил. лв.  

 за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „Смесена” 66 хил. лв. 

 за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „Помпена” 375 хил. лв. 

за услугата отвеждане на отпадъчните води – 52 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води  – 13 хил. лв. 

 

1.3. Необходим оборотен капитал 

Необходимият оборотен капитал е определен на база нетен цикъл на оборотния 

капитал от 49 дни и 7 бр. цикли в годината, както следва: 

 за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „Гравитачна”  546 хил. лв.  

 за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „Смесена” 144 хил. лв. 

 за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „Помпена” 620 хил. лв. 

за услугата отвеждане на отпадъчните води – 125 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води  – 99 хил. лв. 

 

1.4. Регулаторна база на активите (РБА) 

Предложената регулаторната база на активите е образувана на база отчетните 

стойности на дълготрайните активи и съответните натрупани амортизации за 2012 г. в 

съответствие с ЕССО, както следва:  

 за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „Гравитачна”  1 993 хил. лв.  

 за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „Смесена” 538 хил. лв. 
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 за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „Помпена” 2 311 хил. лв. 

за услугата отвеждане на отпадъчните води – 1 210 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води  – (-210) хил. лв. 

 

1.5. Норма на възвръщаемост на капитала  

Нормата на възвръщаемост на капитала, преди данъчно облагане е равна на 

утвърдената от ДКЕВР, съгласно Решение № Ц-51/31.10.2012 г. на ДКЕВР, а именно 

6,34%, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно 

облагане 5,71% при данъчна ставка 10,00 % и норма на възвръщаемост на привлечения 

капитал 0,00%.  

 

1.6. Количества вода  

 Годишните количества посочени в заявлението за цени са равни на утвърдените от 

ДКЕВР, съгласно решение № Ц-51/31.10.2012 г. на ДКЕВР с изключение на услугата 

доставяне на вода на потребителите от ВС „Помпена” и са както следва: 

 

Количества за услугата доставяне на вода на потребителите 

 

за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „Гравитачна”  

- Количества вода на входа на ВС –     12 014 хил. м
3
 

- Количества вода за доставяне на потребителите –    5 126 хил. м
3 
 

- Загуби на вода –         57,33% 

 

за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „Смесена” 

- Количества вода на входа на ВС –      2 727 хил. м
3
 

- Количества вода за доставяне на потребителите –   1 101 хил. м
3 
 

- Загуби на вода –          59,63% 

 

за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „Помпена” 

- Количества вода на входа на ВС –     от 7 423 хил. м
3
 на 7 302 хил. м

3
 

- Количества вода за доставяне на потребителите – от 3 370 хил. м
3
 на 3 309 хил. м

3 
 

- Загуби на вода – от 54,60% на 54,69% 

 

Количества за отвеждане на отпадъчните води –   5 343 хил. м
3
, разпределени 

както следва:  

- битови и приравнени към тях обществени, търговски и др.             4 642 хил. м
3
 

- промишлени и други стопански потребители: 

 - степен на замърсяване 1                      701 хил. м
3
 

  

Количества за пречистване на отпадъчните води – от 1 023 хил. м
3
 на 1 023 хил. м

3
, 

разпределени както следва:  

- битови и приравнени към тях обществени, търговски и др.              834 хил. м
3
  

- промишлени и други стопански потребители: 

 - степен на замърсяване 1                                 189 хил. м
3
 

 

1.7. Годишни разходи 

Предложените от В и К оператора разходи в заявлението за цени с вх. № В-17-01-

5/04.03.2014 г. са равни на отчетените разходи за 2013 г.  

 Предложените от В и К оператора разходи за електроенергия за технологични 

нужди са образувани с количества електроенергия, която по скали и нива на напрежение 

не надвишават отчетените за 2012 г. и цени на електрическата енергия съгласно Решение 

Ц -017/28.06.2012 г. на ДКЕВР. 
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 Разходите за амортизации за регулираните услуги са равни на „Амортизационния 

план за придобитите преди 01.01.2006 г. дълготрайни активи“ и „Амортизационен план за 

придобитите след 31.12.2005 г. дълготрайни активи“ за 2013 г. и средния размер на 

разходите от амортизации от инвестиции за 2014 -2015 г. 

Разходите за възнаграждения и осигуровки са равни на отчетените за 2013 г. 

Социалните разходи не са завишени и са запазени същите. 

 

Предложените от В и К оператора прогнозни разходи са както следва:  

1. За услугата доставяне на вода на потребителите от ВС ”Гравитачна” - 

предложените общи разходи в размер на 4 203 хил. лв. са с 315 хил. лв. по-високи от 

утвърдените (3 888 хил. лв.) с Решение № Ц-51/31.10.2012 г. на ДКЕВР.  

Изменението на отделните видове утвърдени разходи спрямо предложените, е както 

следва: 

Разходите за материали от утвърдени 511 хил. лв. са намалени на 420 хил. лв., 

предимно от намалението на разходите за електроенергия в т.ч.: 

разходите за материали (за обеззаразяване) от 8 хил. лв. са увеличени на  

14 хил. лв.; 

 разходите за електроенергия за технологични нужди от утвърдени 189 хил. лв. са 

намалени на 56 хил. лв.; 

разходите за горива и смазочни материали от утвърдени 268 хил. лв. са намалени на 

256 хил. лв.; 

разходите за работно облекло от 12 хил. лв. са намалени на 4 хил. лв.;  

канцеларски материали от 19 хил. лв. са намалени на 18 хил. лв.; 

други разходи от 16 хил. лв. са увеличени на 72 хил. лв. 

Разходите за външни услуги от утвърдени 771 хил. лв. са намалени на 715 хил.лв., 

в т.ч.: 

разходи за застраховки от 15 хил. лв. са увеличени на 18 хил. лв.; 

разходи за доставяне на вода на входа на ВС от друг доставчик от 303 хил. лв. са 

увеличени на 376 хил. лв.; 

разходи за местни данъци и такси от 17 хил. лв. са увеличени на 19 хил. лв.; 

разходи за такса регулиране от 19 хил. лв. са увеличени на 22 хил. лв.; 

разходи за такса водовземане от 246 хил. лв. са намалени на 137 хил. лв.; 

разходи за наеми, в т.ч. и оперативен лизинг от 9 хил. лв. са увеличени на 13 хил. 

лв.; 

разходи за съобщителни услуги от 55 хил. лв. са намалени на 38 хил. лв.; 

разходи за транспортни услуги от утвърдени хиляда лева не са предвидени разходи; 

разходи за вода, осветление и отопление от 49 хил. лв. са намалени на 8 хил. лв.; 

разходи за публикации от утвърдени хиляда лева не са предвидени разходи; 

разходи за консултантски дейности от 24 хил. лв. са намалени на 10 хил. лв., в т.ч.: 

- финансово-счетоводни от 4 хил. лв. са увеличени на 8 хил. лв.; 

- технически от 7 хил. лв. са намалени на 2 хил. лв.; 

- други от 12 хил. лв. не са предвидени разходи; 

разходи за суми по договори за инкасиране е нов разход в размер на 39 хил. лв.; 

съдебни разходи остават равни на утвърдените; 

други разходи от 32 хил. лв. са увеличени на 34 хил. лв.; 

Разходи за амортизации от утвърдени 108 хил. лв. са увеличени на 210 хил. лв. в 

т.ч.: 

 разходите за амортизации от 96 хил. лв. са увеличени на 132 хил. лв.; 

 разходите за амортизации от инвестиции от 12 са увеличени на 78 хил.лв.; 

Разходи за възнаграждения от утвърдени 1 514 хил. лв. са увеличени на 1 812 хил. 

лв.;  

Разходи за осигуровки от утвърдени 567 хил. лв. са увеличени на 603 хил. лв., в 

т.ч.: 

социалните осигуровки от 324 хил. лв. са увеличени на 361 хил. лв.; 

социалните разходи от 244 хил. лв. са увеличени на 242 хил. лв.; 
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Други разходи от утвърдени 61 хил. лв. са увеличени на 63 хил. лв., в т.ч.: 

разходи за охрана на труда от утвърдени 3 хил. лв. са увеличени на 9 хил. лв.; 

разходи за служебни карти и пътувания от утвърдени 46 хил. лв. са намалени на 44 

хил. лв.; 

разходи за командировки от утвърдени 3 хил. лв. са увеличени на 4 хил. лв.; 

разходи за квалификации и стипендии от утвърдени 4 хил. лв. са намалени на 2 хил. 

лв.; 

разходи за изпитания на съоръженията от утвърдени хиляда лева не са предвидени 

разходи; 

другите разходи са равни на утвърдените 4 хил. лв.  

Разходи за текущ ремонт от утвърдени 356 хил. лв. са увеличени на 380 хил. лв. 

 

2. За услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „Смесена” - 

предложените общи разходи в размер на 1 110 хил. лв. са с 69 хил. лв. по-високи от 

утвърдените (1 041 хил. лв.) с Решение № Ц-51/31.10.2012 г. на ДКЕВР.  

Изменението на отделните видове утвърдени разходи спрямо предложените, е както 

следва: 

Разходите за материали от утвърдени 348 хил. лв. са намалени на 323 хил. лв. в 

т.ч.: 

разходите за материали (за обеззаразяване) от 2 хил. лв. са увеличени на  

7 хил. лв.; 

 разходите за електроенергия за технологични нужди от 274 хил. лв. са намалени на 

205 хил. лв.; 

разходите за горива и смазочни материали от 60 хил. лв., са увеличени на 91 хил. 

лв.; 

 разходите за работно облекло от 3 хил.лв., са намалени на хиляда лева.;  

канцеларски материали от 4 хил. лв. са увеличени на 5 хил. лв.;  

други разходи от 4 хил. лв. са увеличени на 14 хил. лв. 

Разходите за външни услуги от утвърдени 107 хил. лв. са намалени на 106 хил.лв., 

в т.ч.: 

разходи за застраховки от 3 хил. лв. са увеличени на 6 хил. лв.; 

разходи за местни данъци и такси от 4 хил. лв. са увеличени на 6 хил. лв.; 

разходи за такса регулиране от 5 хил. лв. са увеличени на 8 хил. лв.; 

разходи за такса водовземане от 57 хил. лв. са намалени на 50 хил. лв.; 

разходи за наеми, в т.ч. и оперативен лизинг от 2 хил. лв. са намалени на  

хиляда лева; 

разходи за съобщителни услуги от 12 хил. лв. са намалени на 10 хил. лв.; 

разходи за вода, осветление и отопление от 11 хил. лв. са намалени на 2 хил. лв.; 

разходи за консултантски дейности от 5 хил. лв. са намалени на 2 хил. лв., в т.ч.: 

за финансово-счетоводни и одиторски са предвидени нови разходи в размер на  

2 хил. лв.; 

- технически от 2 хил. лв. не са предвидени разходи; 

- други от 3 хил. лв. не са предвидени разходи; 

разходи за суми по договори за инкасиране са предвидени нови разходи в размер на  

10 хил. лв.; 

други разходи от 7 хил. лв. са увеличени на 11 хил. лв. 

Разходи за амортизации от утвърдени 23 хил. лв. са увеличени на 58 хил. лв. в т.ч.: 

 разходите за амортизации от 21 хил. лв. са увеличени на 44 хил. лв.;   

 разходите за амортизации от инвестиции от 2 хил. лв. са увеличени на 14 хил. лв.; 

Разходи за възнаграждения от утвърдени 342 хил. лв. са увеличени на 420 хил. лв.;  

Разходи за осигуровки от утвърдени 129 хил. лв. са увеличени на 142 хил. лв., в 

т.ч.: 

социалните осигуровки от 73 хил. лв. са увеличени на 83 хил. лв.; 

социалните разходи от 56 хил. лв. са увеличени на 59 хил. лв.; 

Други разходи от утвърдени 12 хил. лв. са увеличени на 13 хил.лв., в т.ч.: 



 6 

разходи за охрана на труда са предвидени нови разходи в размер на 2 хил. лв.; 

разходи за служебни карти и пътувания от утвърдени 10 хил. лв. са намалени на 9 

хил. лв.; 

разходи за командировки са равни на утвърдените хиляда лева; 

разходи за квалификации и стипендии от утвърдени хиляда лева не са предвидени 

разходи; 

другите разходи са предвидени нови разходи в размер на хиляда лева. 

Разходи за текущ ремонт от утвърдени 80 хил. лв. са намалени на 48 хил. лв.; 

 

3. За услугата доставяне на вода на потребителите от ВС ”Помпена” - 

предложените общи разходи в размер на 4 756 хил. лв. са с 494 хил. лв. по-високи от 

утвърдените (4 262 хил. лв.) с Решение № Ц-51/31.10.2012 г. на ДКЕВР.  

Изменението на отделните видове утвърдени разходи спрямо предложените, е както 

следва: 

Разходите за материали от утвърдени 2 155 хил. лв. са увеличени на 2 293 хил. лв. в 

т.ч.: 

разходите за материали (за обеззаразяване) от 5 хил. лв. са увеличени на  

12 хил. лв.; 

 разходите за електроенергия за технологични нужди от 1 929 хил. лв. са увеличени 

на 2 014 хил. лв.  

разходите за горива и смазочни материали от 188 хил. лв., са увеличени на 205 хил. 

лв. разходите за работно облекло от 8 хил.лв., са намалени на 2 хил. лв.  

канцеларски материали от 13 хил. лв. са намалени на 12 хил. лв.  

други разходи от 11 хил. лв. са увеличени на 48 хил. лв.; 

Разходите за външни услуги от утвърдени 248 хил. лв. са увеличени на 368 хил.лв., 

в т.ч.: 

разходи за застраховки от 10 хил. лв. са увеличени на 14 хил. лв.; 

разходи за доставяне на вода на входа на ВС от друг доставчик от 87 хил. лв. са 

намалени на 54 хил. лв.;  

разходи за местни данъци и такси от 11 хил. лв. са намалени на 10 хил. лв.; 

разходи за такса регулиране от 20 хил. лв. са намалени на 16 хил. лв.; 

разходи за такса водовземане от 146 хил. лв. са увеличени на 166 хил. лв.; 

разходи за наеми, в т.ч. и оперативен лизинг от 6 хил. лв. са увеличени на 8 хил. лв.; 

разходи за съобщителни услуги от 38 хил. лв. са намалени на 26 хил. лв.; 

разходи за вода, осветление и отопление от 34 хил. лв. са намалени на 5 хил. лв.; 

разходи за консултантски дейности от 17 хил. лв. са намалени на 7 хил. лв., в т.ч.: 

за финансово-счетоводни и одиторски от 3 хил. лв. са увеличени на 5 хил. лв.; 

- технически от 5 хил. лв. са намалени на 2 хил. лв.; 

- други от 8 хил. лв. не са предвидени разходи; 

разходи за суми по договори за инкасиране са предвидени нови разходи в размер на  

25 хил. лв.; 

съдебни разходи остават равни на утвърдените; 

други разходи от 23 хил. лв. са увеличени на 36 хил. лв.; 

Разходи за амортизации от утвърдени 72 хил. лв. са увеличени на 224 хил. лв. в 

т.ч.: 

 разходите за амортизации от 64 хил. лв. са увеличени на 148 хил. лв.; 

 разходите за амортизации от инвестиции от 8 хил. лв. са увеличени на 76 хил. 

лв.; 

Разходи за възнаграждения от утвърдени 1 065 хил. лв. са увеличени на 1226 хил. 

лв.;  

Разходи за осигуровки от утвърдени 400 хил. лв. са увеличени на 406 хил. лв., в 

т.ч.: 

социалните осигуровки от 229 хил. лв. са увеличени на 243 хил. лв.; 

социалните разходи от 171 хил. лв. са намалени на 163 хил. лв.; 

Други разходи от утвърдени 44 хил. лв. са намалени на 38 хил.лв., в т.ч.: 
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разходи за безплатна храна, съгласно нормативен документ са предвидени нови 

разходи в размер на хиляда лева; 

разходи за охрана на труда от 2 хил. лв. са увеличени на 7 хил. лв.; 

разходи за служебни карти и пътувания от утвърдени 32 хил. лв. са намалени на 24 

хил. лв.; 

разходи за командировки са равни на утвърдените 2 хил. лв.; 

разходи за квалификации и стипендии от утвърдени 3 хил. лв. са намалени на 2 хил. 

лв.; 

другите разходи от 3 хил. лв. са намалени на 2 хил. лв.; 

разходи за изпитания на съоръжения от утвърдени хиляда лева не са предвидени 

разходи; 

Разходи за текущ ремонт от утвърдени 278 хил. лв. са намалени на 201 хил. лв.; 

 

4. За услугата отвеждане на отпадъчните води - предложените общи разходи в 

размер на 975 хил. лв. са с 60 хил. лв. по-високи от утвърдените (915 хил. лв.) с Решение 

№ Ц-51/31.10.2012 г. на ДКЕВР.  

Изменението на отделните видове утвърдени разходи спрямо предложените, е както 

следва: 

Разходите за материали от утвърдени 67 хил. лв. са увеличени на 95 хил. лв. в т.ч.: 

разходите за горива и смазочни материали от 58 хил. лв., са увеличени на 87 хил. 

лв. разходите за работно облекло от 7 хил.лв., са намалени на хиляда лева;  

канцеларски материали от 2 хил. лв. са увеличени на 4 хил. лв.;  

други разходи са предвидени нови разходи в размер на 3 хил. лв.; 

Разходите за външни услуги от утвърдени 35 хил. лв. са увеличеани на 78 хил.лв., 

в т.ч.: 

разходи за застраховки от 3 хил. лв. са увеличени на 4 хил. лв.; 

разходи за местни данъци и такси са предвидени нови разходи в размер на 6 хил. 

лв.; 

разходи за такса регулиране от 4 хил. лв. са увеличени на 5 хил. лв.; 

разходи за такса заустване от 28 хил. лв. са намалени на 24 хил. лв.; 

разходи за наеми са предвидени нови разходи в размер на 2 хил. лв.; 

разходи за съобщителни услуги са предвидени нови разходи в размер на 8 хил. лв.; 

разходи за вода, осветление и отопление са предвидени нови разходи в размер на 

хиляда лева; 

разходи за консултантски дейности са предвидени нови разходи в размер на 2 хил. 

лв., в т.ч.: 

за финансово-счетоводни и одиторски са предвидени  хиляда лева; 

за технически разходи са предвидени хиляда лева.; 

разходи за суми по договори за инкасиране са предвидени нови разходи в размер на  

7 хил. лв.; 

други разходи са предвидени нови разходи в размер на 19 хил. лв.; 

Разходи за амортизации от утвърдени 94 хил. лв. са намалени на 62 хил. лв. в т.ч.: 

 разходите за амортизации от 92 хил. лв. са намалени на 60 хил. лв.; 

 разходите за амортизации от инвестиции са предвидени 2 хил.лв.; 

Разходи за възнаграждения от утвърдени 433 хил. лв. са увеличени на 519 хил. лв.;  

Разходи за осигуровки от утвърдени 171 хил. лв. са увеличени на 179 хил. лв., в 

т.ч.: 

социалните осигуровки от 92 хил. лв. са увеличени на 109 хил. лв.; 

социалните разходи от 79 хил. лв. са намалени на 70 хил. лв.; 

Други разходи са предвидени нови разходи в размер на 7 хил. лв., в т.ч.: 

разходи за охрана на труда са предвидени нови разходи в размер на 2 хил. лв.; 

 разходи за служебни карти и пътувания са предвидени нови разходи в размер на 5 

хил. лв.;  

Разходи за текущ ремонт от утвърдени 114 хил. лв. са намалени на 35 хил. лв. 
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 5. За услугата пречистване на отпадъчните води - предложените общи разходи 

в размер на 735 хил. лв. са с 40 хил. лв. по-високи от утвърдените (695 хил. лв.) с Решение 

№ Ц-51/31.10.2012 г. на ДКЕВР.  

Изменението на отделните видове утвърдени разходи спрямо предложените, е както 

следва: 

Разходите за материали от утвърдени 276 хил. лв. са намалени на 275 хил. лв. в 

т.ч.: 

разходите за коагуланти от 28 хил. лв. са увеличени на 58 хил. лв.; 

разходи за флокуланти от 7 хил.лв., са намалени на 5 хил. лв.;  

 разходите за електроенергия за технологични нужди от 123 хил. лв. са увеличени 

на 150 хил. лв.;  

разходите за горива и смазочни материали от 92 хил. лв., са намалени на  

61 хил. лв.; 

 разходите за работно облекло от 22 хил.лв., не са предвидени разходи;  

други разходи от хиляда лева утвърдени, не са предвидени разходи;  

Разходите за външни услуги от утвърдени 37 хил. лв. са намалени на 15 хил.лв., в 

т.ч.: 

разходи за застраховки от 3 хил. лв. са намалени на хиляда лева; 

разходи за местни данъци и такси от 11 хил. лв. са намалени на 7 хил. лв.; 

разходи за такса регулиране са равни на утвърдените; 

разходи за такса заустване от 13 хил. лв. не са предвидени разходи; 

разходи за съобщителни услуги от 4 хил. лв. са намалени на 2 хил. лв.; 

други разходи от 3 хил. лв. са намалени на 2 хил. лв.; 

Разходи за амортизации от утвърдени 5 хил. лв. са увеличени на 13 хил. лв. в т.ч.: 

 разходите за амортизации от 5 хил. лв. са увеличени на 10 хил. лв.;   

 разходите за амортизации от инвестиции са 3 хил.лв.; 

Разходи за възнаграждения от утвърдени 260 хил. лв. са увеличени на 317 хил. лв.;  

Разходи за осигуровки от утвърдени 91 хил. лв. са увеличени на 101 хил. лв., в т.ч.: 

социалните осигуровки от 55 хил. лв. са увеличени на 64 хил. лв.; 

социалните разходи от 36 хил. лв. са увеличени на 37 хил. лв.; 

Други разходи от утвърдени 10 хил. лв. са увеличени на 13 хил.лв., в т.ч.: 

разходи за служебни карти и пътувания от утвърдени 9 хил. лв. са увеличени на 13 

хил. лв.; 

разходи за изпитания на съоръжения от утвърдени хиляда лева не са предвидени 

разходи; 

Разходи за текущ ремонт от утвърдени 16 хил. лв. са намалени на хиляда лева. 

 

2. Анализ и оценка на отчетените резултати за 2013 г. 
Във връзка с подаденото заявление от “Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. 

София и в съответствие с чл. 20 от НРЦВКУ е представена информация, на базата на 

която работната група е извършила анализ и оценка за отчетените резултати от дейността 

на В и К оператора по време на текущия ценови период.  

 

2.1. Анализ на приходите и разходите за 2013 г. от регулирани услуги. 

Отчетените приходи и разходи за регулираните услуги и системи по представената 

информация от В и К оператора за 2013 г. в Единната система за счетоводно отчитане са 

отразени в таблицата: 

В и К услуга 

ПРИХОДИ   РАЗХОДИ   Финансов резултат 

от В и К услуги от В и К услуги 
от регулираните 

услуги 

за отчетната 2013 г. за отчетната 2013 г.   
Доставяне на вода на потребителите - 

"Гравитачна" 
3 916 4 141 -225 

Доставяне на вода на потребителите - 

"Смесена" 
1 556 1 178 378 

Доставяне на вода на потребителите "Помпена" 4 727 4 753 -26 
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Отвеждане на отпадъчните води  984 980 4 

Пречистване на отпадъчните води  390 734 -344 

ОБЩО:  11 573 11 786 -213 

 

От горната таблица е видно, че финансовият резултат, формиран от отчетените 

приходи и разходи от предоставянето на регулираните услуги на потребителите е 

отрицателен в размер на 213 хил. лв. В и К операторът отчита загуба от услугата 

доставяне на вода на потребителите от ВС „Гравитачна“ в размер на 225 хил. лв., за 

услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Помпена“ в размер на 26 хил. лв. и за 

услугата пречистване на отпадъчните води в размер на 344 хил. лв. Отчетена е печалба 

от за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „Смесена“ в размер на 378 

хил. лв. и за услугата отвеждане на отпадъчните води в размер на 4 хил. лв. 

Отчетените разходи за 2013 г., съпоставени с утвърдените разходи при действащите 

цени на В и К услугите с Решение № Ц 51/31.10.2012 г. на ДКЕВР са, както следва: 
(хил.лв.) 

№ 

по 

ред 

Разходи по икономически елементи 

Доставяне на вода на потребителите  

 ВС "Гравитачна"  ВС "Смесена" ВС "Помпена" 

Утвърдени с 

Решение № 

Ц- 51/ 

31.10.2012 г. 

на ДКЕВР 

Отчет 

ЕССО 

2013 г. 

Изменение 

отчет 

спрямо 

утвърдени                 

(%) 

Утвърдени с 

Решение № 

Ц- 51/ 

31.10.2012 г. 

на ДКЕВР 

Отчет 

ЕССО 

2013 г. 

Изменение 

отчет 

спрямо 

утвърдени 

(%) 

Утвърдени с 

Решение № 

Ц- 51/ 

31.10.2012 г. 

на ДКЕВР 

Отчет 

ЕССО 

2013 г. 

Изменение 

отчет 

спрямо 

утвърдени 

(%) 

1. Разходи за материали, в т.ч. 511 412 -19,37 348 375 7,76 2 155 2 261 4,92 

1.1. електроенергия за тех. нужди 189 56 -70,37 274 248 -9,49 1 929 1 957 1,45 

2. Разходи за външни услуги, в т.ч. 771 777 0,78 107 112 4,67 248 393 58,47 

2.1. такса за водовземане и заустване 246 48 -80,49 57 50 -12,28 0 166 0,00 

3. Разходи за амортизации 108 179 65,74 23 28 21,74 72 156 116,67 

4. Разходи за възнаграждения 1 514 1 813 19,75 342 420 22,81 1 065 1 225 15,02 

5. Разходи за осигуровки 567 603 6,35 129 142 10,08 400 405 1,25 

6. Други разходи 61 77 26,23 12 18 50,00 44 48 9,09 

7. Разходи за текущ и авариен ремонт 356 280 -21,35 80 83 3,75 278 265 -4,68 

  Общо: 3 888 4 141 6,51 1 041 1 178 13,16 4 262 4 753 11,52 

  в т.ч. променливи разходи 765 609 -20,39 338 270 -20,12 2 041 2 264 10,93 

 

В и К операторът отчита по-високи от утвърдените разходи за услугата доставяне 

на вода на потребителите и в трите водоснабдителни системи.  

Отчетените общи разходи за 2013 г. за услугата доставяне на вода на 

потребителите от ВС „Гравитачна“ са по-високи от утвърдените разходи с 6,51%, в 

резултат на увеличени разходи за възнаграждения с 19,75%, за осигуровки 6,35% и други 

разходи с 26,23%. Променливите разходи са намалени с 20,39%, в резултат на намалени 

разходи за електроенергия за технологични нужди и такса за водовземане което се дължи 

на намалени количества на вход ВС. 

Отчетените общи разходи за 2013 г. за услугата доставяне на вода на 

потребителите от ВС „Смесена“ са по-високи от утвърдените разходи с 13,16%, в 

резултат на увеличени разходи за възнаграждения с 22,81%, за осигуровки с 10,08%, за 

амортизации с 91,30% и други разходи с 50%. Променливите разходи са намалени с 

20,12% в резултат на намалени разходи за електроенергия за технологични нужди и такса 

за водовземане. 

Отчетените общи разходи за 2013 г. за услугата доставяне на вода на 

потребителите ВС „Помпена“ са по-високи от утвърдените разходи с 11,52%, в резултат 

на увеличени разходи за възнаграждения с 15,02%, за осигуровки 1,25%, за амортизации 

116,67% и други разходи с 9,09%. Променливите разходи са увеличени с 10,93% в 

резултат на увеличени разходи за електроенергия за технологични нужди и такса за 

водовземане. 
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            (хил.лв.) 

№ 

по 

ред 

Разходи по икономически 

елементи 

В и К услуга 

Отвеждане на отпадъчните води 
Пречистване на отпадъчните 

води 

Утвърдени с 

Решение № 

Ц- 51/ 

31.10.2012 г. 

на ДКЕВР 

Отчет 

ЕССО 

2013 г. 

Изменение 

отчет 

спрямо 

утвърдени                 

(%) 

Утвърдени 

с Решение 

№ Ц- 51/ 

31.10.2012 г. 

на ДКЕВР 

Отчет 

ЕССО 

2013 г. 

Изменение 

отчет 

спрямо 

утвърдени                 

(%) 

1. Разходи за материали, в т.ч. 67 95 41,79 273 275 0,73 

1.1. електроенергия за тех. нужди 0 0 0,00 123 150 21,95 

2. Разходи за външни услуги, в т.ч. 35 77 120,00 58 16 -72,41 

2.1. такса за водовземане и заустване 28 24 -14,29 5 4 -20,00 

3. Разходи за амортизации 94 62 -34,04 5 6 20,00 

4. Разходи за възнаграждения 433 519 19,86 240 318 32,50 

5. Разходи за осигуровки 171 179 4,68 88 102 15,91 

6. Други разходи 0 12 0,00 10 15 50,00 

7. 
Разходи за текущ и авариен 

ремонт 
114 36 -68,42 21 2 -90,48 

  Общо: 914 980 7,22 695 734 5,61 

  в т.ч. променливи разходи 32 24 -25,00 165 213 29,09 

 

В и К операторът отчита по-високи от утвърдените разходи за услугата отвеждане 

на отпадъчните води със 7,22% и за услугата пречистване на отпадъчните води с 5,61%. 

 

2.2. Изпълнение на инвестиционната програма за 2013 г. 

Представените отчетни данни от дружеството за изпълнение на инвестиционната 

програма за 2013 г., финансирана със собствени средства са, както следва: 

В и К услуги 

Одобрени 

инвестиции за 2013 г. 

Реализирани 

инвестиции 

 за 2013 г. 

Изпълнение 

(хил.лв.) (хил.лв.) % 

Доставяне на вода на потребителите - I -ва група - 

(гравитачна) 
404 231 57,18 

Доставяне на вода на потребителите - II-ра група - 

(смесена) 
48 20 41,67 

Доставяне на вода на потребителите - III -та група - 

(помпена) 
333 170 51,05 

Отвеждане на отпадъчните води 130 6 4,62 

Пречистване на отпадъчните води 8 2 25,00 

Общо: 923 429 46,48 

 

От извършения преглед на информацията относно отчетените инвестиции от В и К 

оператора е видно, че реализираните инвестиции за 2013 г. в размер на 429 хил. лв. 

представляват 46,48% от планираните, като за услугата доставяне на вода на 

потребителите отчетеното изпълнение на одобрената инвестиционна програма е 53,63%, 

докато за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчните води изпълнението е 

съответно 4,62% и 25%. 

 

2.3. Количества за доставяне на вода на потребителите и количества за отвеждане на 

отпадъчни води 

Отчетените количества за 2013 г., съпоставени с количествата, с които са 

образувани действащите цени на В и К услуги и предложените в заявлението за цени са 

отразени в таблицата.  
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№ В и К услуга Ед. мярка 

Количества, 

утвърдени с 

Решение № Ц–

51/31.10.2012 г. на 

ДКЕВР 

Отчетни 

количества  

за 2013 г. 

Количества от 

Заявление за 

утвърждаване на 

цени от 04.03.2014 г. 

I Доставяне на вода на потребителите  

1. 
Доставяне на вода на потребителите - I -ва 

група - (гравитачна) 
хил. куб. м  5 126 5 020 5 126 

  
Доставяне на вода на потребителите - II-ра 

група - (смесена) 
хил. куб. м  1 101 1 588 1 101 

  
Доставяне на вода на потребителите - III -

та група - (помпена) 
хил. куб. м  3 370 3 609 3 309 

II. Отвеждане на отпадъчните води 

2. Отведени количества отпадъчни води  хил. куб. м  5 343 5 441 5 343 

2.1. 
Битови потребители и приравнени към тях 
обществени, търговски и др. 

хил. куб. м  4 642 5 191 4 642 

2.2. 
Промишлени и други стопански потребители 

според: 
хил. куб. м  701 250 701 

2.2.1. степен на замърсяване 1 хил. куб. м  701 250 701 

2.2.2. степен на замърсяване 2 хил. куб. м  0 0 0 

2.2.3. степен на замърсяване 3 хил. куб. м  0 0 0 

III. Пречистване на отпадъчни води  

3 Пречистени количества отпадъчни води  хил. куб. м  1 023 880 1 023 

3.1. 
Битови потребители и приравнени към тях 

обществени, търговски и др. 
хил. куб. м  834 851 834 

3.2. 
Промишлени и други стопански потребители 

според: 
хил. куб. м  189 29 189 

3.2.1. степен на замърсяване 1 хил. куб. м  189 29 189 

3.2.2. степен на замърсяване 2 хил. куб. м  0 0 0 

3.2.3. степен на замърсяване3 хил. куб. м  0 0 0 

 

От посочените данни е видно, че отчетените фактурирани количества за 2013 г. са 

по-високи спрямо утвърдените в действащите цени за услугата доставяне на вода на 

потребителите - II-ра група - (смесена) с 44%, за услугата доставяне на вода на 

потребителите - III -та група - (помпена) с 7% и за услугата отвеждане на отпадъчните 

води с 2%. 

. За останалите услуги отчетените фактурирани количества за 2013 г. са по-ниски спрямо 

утвърдените в действащите цени, съответно за услугата доставяне на вода на 

потребителите - I -ва група - (гравитачна) с 2% и за услугата пречистване на отпадъчните 

води с 14%.  

 

2.4. Анализ на финансовото състояние на Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. 

София, към 31.12.2013 г. 

Съгласно представения одитиран годишен финансов отчет за 2013 г., „В и К ” 

ЕООД, гр. София формира общо приходи от цялостната дейност в размер на 12 780 хил. 

лв. и общо разходи 12 777 хил. лв., в резултат на което финансовия резултат е печалба в 

размер на 3 хил. лв.  

Отчетените разходи от цялостната дейност на дружеството за 2013 г. (12 777 хил. 

лв.) са с 1 207 хил. лв. по-високи от отчетените разходи за регулираните услуги (11 762 

хил. лв.), като 976 хил. лв. са отчетени за нерегулирана дейност и 39 хил. лв. разходи за 

лихви и други финансови разходи.  
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Отчетените приходи от цялостната дейност на дружеството за 2013 г. (12 780 хил. 

лв.) са с 1 207 хил. лв. по-високи от отчетените за регулираните услуги (11 573 хил. лв.). 

От тях 310 хил. лв. са приходи от извършване на други услуги; 155 хил. лв. са приходи от 

лихви от населението; 7 хил. лв. са приходи от отписани задължения; 9 хил. лв. приходи 

от отписани вземания; 27 хил. лв.; приходи от продажба на материали; придобиване на 

активи по стопански начин – 233 хил. лв.; приходи от финансирания 446 хил. лв.  и 

приходи от продажба на стоки 20 хил. лв. 

От извършения анализ и оценка на информацията на отчетените резултати на 

дружеството, в т.ч. анализ и оценка на отчетеното общо финансово състояние за 2013 г. са 

изведени следните ключови показатели: 

Показател Изчисление 2013 г. 2012 г. Забележка 

Обща ликвидност 
Краткотрайни активи / 

Краткотрайни пасиви 
1,35 1,47 

Отбелязва се намаление, 

дружеството изпитва затруднение да 
обслужва текущите си задължения 

Покритие на 

Дълготрайните активи 
със Собствен капитал 

Собствен капитал / 

Дълготрайни активи 
0,50 0,50 

Компанията  не разполага със 

свободен капитал за инвестиции 

Задлъжнялост Активи / Пасиви 0,63 0,60 

Отбелязва се увеличение, но 
дружеството продължава да има 

ниска задлъжнялост 

Рентабилност на 
приходи от продажби 

Финансов резултат / Нетни 
приходи от продажби 

0,03% 0,02% 
Отбелязва се слабо подобрение  на 

рентабилност на продажбите 

Рентабилност на 

активите 

Нетна печалба / Общи 

активи 
0,01% 0,01% 

Отбелязва се застой на 

рентабилността на активите 

Събираемост на 

вземанията 

(Нетни приходи от 

продажби –Вземания + 

Парични средства) / (Нетни 

приходи от продажби + 

Парични средства) 

70,31% 72,30% 
Отбелязва се влошаване, нивото на 

събираемост на вземанията е ниско. 

Период на събираемост 
Краткосрочни вземания / 

Нетни приходи от 

продажби 
108 101 

Отбелязва се подобряване, но 

периода на събираемост е дълъг. 

Резултатите от анализираните показатели са обобщени, както следва: 

Общата ликвидност намалява до 1,35% за 2013 г. спрямо 1,47% за 2012 г, което 

означава, че дружеството изпитва затруднение да обслужва текущите си задължения. 

Показателят за покритие на дълготрайните активи със собствен капитал е 

също нисък - 0,50 за 2013 г. и за 2012 г. и означава, че дружеството не разполага със 

свободен собствен капитал за инвестиране в нови дълготрайни активи. 

 Коефициентът за задлъжнялост се увеличава за периода до 0,63 за 2013 г. спрямо 

0,60 за 2012 г., и показва, че дружеството притежава достатъчен по размер собствен 

капитал да покрива своите задължения.  

 Рентабилността на приходите от продажби се увеличава минимално през периода 

до 0,03% за 2013 г. спрямо 0,02% за 2012 г., и показва каква печалба се съдържа в 100 лв. 

приходи. 

 Рентабилността на активите 0,01% не се променя през 2013 г. спрямо 2012 г. и 

показва способността на дружеството да генерира печалба, като използва своите активи.

 Събираемостта на вземанията се влошава до 70,31 за 2013 г. спрямо 72,3% за 2012 

г., но остава под средните нива за сектора, както и периодът на събираемост на 

приходите, който се увеличават до 108 дни за 2013 г. спрямо 101 дни за 2012 г. 

 От направения анализ на основата на общата балансова структура към 

31.12.2013 г. е видно, че дружеството продължава да бъде в относително лошо 

финансово състояние.  
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Коефициентите, които отразяват начина на финансиране на текущата дейност 

се влошават спрямо предходната година и показва затруднение на дружеството да 

изплаща текущите си задължения с наличните краткотрайни активи.  

Степента на покритие на активите със собствен капитал е под минималните 

изискуеми нива, при което възможностите на компанията да осигури свободен 

собствен ресурс за придобиване на нови активи са силно ограничени. 

Показателите отразяващи финансовата независимост на компанията показват, 

че компанията е с ниска задлъжнялост. 

Независимо от отчетените увеличения през периода, компанията постига от 

дейността си ниска рентабилност на приходите от продажби и капитализация на 

активите. Събираемостта на вземанията и периодът на събираемост се влошават 

спрямо предходната година и са на по-ниски нива от средните за В и К сектора. 

  

3. Констатации и правна рамка 
 

Въз основа на извършения анализ на внесеното заявление за цени на В и К 

услуги са направени следните констатации:  

1. С решение № БП-031/04.12.2008 г. ДКЕВР е одобрил бизнес план на „В и К“ 

ЕООД гр. София за периода 2009 - 2013 г. 

2. С Решение № Ц-06/22.02.2010 г. на ДКЕВР, считано от 01.03.2010 г., ДКЕВР е 

приела прилагането на метод на регулиране чрез стимули „горна граница на цени” за 

“Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. София, определила е регулаторен период с 

продължителност до 31.12.2013 г. и е утвърдила на В и К оператора цени на 

водоснабдителните и канализационните услуги за първия ценови период от регулаторния 

период, като за базова година е използвана 2008 г.  

3. С решения № Ц-51/31.10.2012 г., ДКЕВР е утвърдила на В и К оператора цени на В 

и К услуги за втори ценови период от регулаторния период.  

4. Правната рамка на метода на регулиране чрез стимули “горна граница на цени” на 

цените на В и К услуги се съдържа в ЗРВКУ, в НРЦВКУ и в Указанията. НРЦВКУ 

определя правилата за образуване на цените и тяхното изменение, както и редът за 

внасянето на заявленията за утвърждаване и изменение на цените.  

5. Съгласно чл. 4, ал. 1, т. 2, б „а” от НРЦВКУ при прилагане на метода „горна 

граница на цени” комисията утвърждава цени на В и К оператора за първата година от 

определения регулаторен период и ги изменя в края на всяка година от регулаторния 

период с инфлационен индекс, коригиран с коефициент за подобряване на ефективността 

на В и К оператора. 

6. Съгласно т. 51 от Указанията, годишни корекции на цените се извършват на 

основата на ценовия изчислителен модел за утвърдените цени на водоснабдителните и 

канализационните услуги за предходния ценови период от регулаторния период. 

7. С решение № БП-5/11.06.2014 г. внесеният с вх. № В-17-01-6/04.03.2014 г. бизнес 

план за периода 2009-2013 г., удължен до 31.12.2015 г., е върнат за преработване с 65 

задължителни указания. 

8. С вх. № В-17-01-6/15.08.2014 г. „В и К“ ЕООД е представило преработен бизнес 

план, във връзка с Решение № БП – 5/ 11.06.2014 г. на ДКЕВР, приет от комисията с 

решение № БП-25/15.12.2014 г. 

9. С писмо с вх. № В-17-01-6/13.11.2014 г. „В и К“ ЕООД е внесло допълнителна 

информация за бизнес план за периода 2009-2013 г., удължен до 31.12.2015 г., предложен 

от работната група за одобрение от Комисията. 

10. Съгласно чл.14 ал.1 от ЗРВКУ, одобряването на техническата и икономическата 

част на бизнес плановете е условие за одобряването им в частта за цените. 
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Във връзка с гореизложеното и при прилагане на Указанията, цените на В и К 

услугите, предоставяни на потребителите от „В и К”ЕООД гр. София за новия ценови 

период от регулаторния период следва да се изчислят при прилагане на метода на ценово 

регулиране регламентиран в чл.4, ал.1, т.2, б.“а“ от ЗРВКУ - чрез стимули “горна граница 

на цени” по т. 4.  

 

4. Предложение на работната група за разходи и ценообразуващи 

елементи 
След извършения преглед на заявлението за цени на В и К услуги на „В и К” 

ЕООД, гр. София, работната група предлага разходите и ценообразуващите елементи на 

внесените за утвърждаване цени на В и К услугите да се коригират на базата на 

представените от дружеството отчетни данни  за 2013 г. и утвърдения БП за периода 2009 

- 2015 г., а именно:  

 

4.1. Дълготрайни активи 

Предложената от В и К оператора призната стойност на ДМА и ДНМА, свързани с 

дейността на предприятието не се приема, като се предлага да бъде образувана с 

признатата стойност и натрупаната амортизация на дълготрайните активи за 2013 г. в 

съответствие с амортизационния план за регулаторни цели към внесения в ДКЕВР 

коригиран бизнес план вх. № В–17-01-6/13.11.2014 г., а именно: 

 за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „Гравитачна” от 3 879 хил. 

лв. на 4 525 хил. лв. (в. т. ч. 252 хил. лв. призната стойност на ДМА от финансиране, 

които не участват в РБА) 

за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „Смесена” от 1 186 хил.лв. 

на 1 113 хил. лв. (в. т. ч. 66 хил. лв. призната стойност на ДМА от финансиране, които не 

участват в РБА) 

 за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „Помпена” от 4 821 хил.лв. 

на 4 525 хил. лв. (в. т. ч. 267 хил. лв. призната стойност на ДМА от финансиране, които 

не участват в РБА) 

 за услугата отвеждане на отпадъчните води от 3 281 хил. лв. на 3 294 хил. лв. (в. т. 

ч. 338 хил. лв. призната стойност на ДМА от финансиране, които не участват в РБА) 

за услугата пречистване на отпадъчните води  от 614 хил. лв. на 17 599 хил. лв. ( в. 

т. ч. 17 376 хил. лв. призната стойност на ДМА от финансиране, които не участват в РБА). 

 

4.2. Среден размер на инвестиции  

 Средният размер на инвестициите включени в РБА, не се приема, тъй като не 

съответства на инвестиционната програма от бизнес план 2009 - 2015 г. С оглед на това, 

се определя среден размер на инвестициите, финансирани със собствени средства от 

дружеството в съответствие с инвестиционната програма от бизнес плана (2009 - 2015 г.) 

за оставащите 2014 г. и 2015 г., а именно:  

 Средният размер на инвестициите включени в регулаторната база на активите 

(РБА) за 2014 -2015 г. е както следва:  

 за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „Гравитачна”  от 406 хил. 

лв. на 385 хил. лв. 

 за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „Смесена” от 66 хил. лв. на 

63 хил. лв. 

 за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „Помпена” от 375 хил. лв. 

на 405 хил. лв. 

за услугата отвеждане на отпадъчните води от 52 хил. лв. на 60 хил. лв. 

за услугата пречистване на отпадъчните води  от 13 хил. лв. на 11 хил. лв. 

 

4.3. Необходим оборотен капитал 

Необходимият оборотен капитал е определен съгласно Указанията при нетен 

цикъл 54 дни, както следва: 

 за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „Гравитачна” е 546 хил. лв. 
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 за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „Смесена” от 144 хил. лв. на 

154 хил. лв. 

 за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „Помпена” от 620 хил. лв. 

на 668 хил. лв. 

за услугата отвеждане на отпадъчните води от 125 хил. лв. на 123 хил. лв. 

за услугата пречистване на отпадъчните води от 99 хил. лв. на 103 хил. лв. 

 

4.4. Регулаторна база на активите 

Предложената от В и К оператора регулаторна база на активите не се приема, като 

се предлага да бъде образувана с отчетната стойност на дълготрайните активи за 2013 г. в 

съответствие с амортизационния план за регулаторни цели към внесения в ДКЕВР 

коригиран бизнес план вх. № В–17-01-6/13.11.2014 г., а именно: 

 за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „Гравитачна” от 1 993 хил. 

лв. на 2 926 хил. лв. 

 за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „Смесена” от 538 хил. лв. на 

631 хил. лв. 

 за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „Помпена” от 2 311 хил. лв. 

на 2 735 хил. лв. 

за услугата отвеждане на отпадъчните води от 1 210 хил. лв. на 1 058 хил. лв. 

за услугата пречистване на отпадъчните води от (-210) хил. лв. на 205 хил. лв. 

 

4.5. Норма на възвръщаемост на капитала  

Нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане е 6,34%, 

определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане 

5,71% с данъчна ставка 10,00%. 

 

4.6. Количествата вода  

Предложените прогнозни количества не съответстват на изискванията на глава IV 

от Указанията и не се приемат, а се предлагат утвърдените количества с решение № Ц-

51/31.10.2012 г. на ДКЕВР, както следва:  

За услугата доставяне на вода на потребителите  

Доставяне на вода на потребителите - I -ва група (гравитачна) 5 126 хил. м3  

Доставяне на вода на потребителите - II-ра група (смесена) 1 101 хил. м3  

Доставяне на вода на потребителите - III -та група (помпена) 3 370 хил. м3  

За услугата отвеждане на отпадъчните води 5 343 хил. м3 

разпределени, както следва:  
 

- битови и приравнени към тях обществени, търговски и др.  4 642 хил. м3  

- промишлени и други стопански потребители: 
 

- степен на замърсяване 1  701 хил. м3   

За услугата пречистване на отпадъчните води –  1 023 хил. м3  

разпределени, както следва:  
 

- битови и приравнени към тях обществени, търговски и др.  834 хил. м3   

- промишлени и други стопански потребители: 
 

- степен на замърсяване 1  189 хил. м3  

  

4.7. Признати годишни разходи 

4.7.1 Условно-постоянни разходи (без разходите за амортизации) за 

водоснабдителните и канализационни услуги и системи утвърдени с Решение № Ц-

51/31.10.2012 г. на ДКЕВР, са коригирани със средногодишна инфлация 0,9% за периода 

януари - декември 2013 г. спрямо периода януари - декември 2012 г., по данни на НСИ за 

индекса на потребителските цени;  
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Преизчислените условно-постоянни разходи (без разходите за амортизации) след 

корекцията по т. 1. са намалени с коефициент за подобряване на ефективността Х = 0,5%, 

съгласно т. 55 от Указанията. Коефициентът за подобряване на ефективността Х се 

изчислява според нивото на утвърдените разходи в цените за първата година от 

регулаторния период, спрямо разходите за базовата година, по метода „горна граница на 

цени“; 

 

4.7.2. Разходите за амортизации предложени от В и К оператора не се приемат, като се 

предлага да бъдат определени в съответствие с амортизационния план за регулаторни 

цели във внесения с вх. № В-17-01-6/13.11.2014 г. коригиран бизнес план за развитие на 

дейността на „В и К” ЕООД, гр. София за периода 2009 г. – 2015 г., разгледан от 

работната група и предложен за одобрение от ДКЕВР с доклад с вх. № В-Дк-

145/10.12.2014 г., както следва:  

за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „Гравитачна: от 210 хил.лв. 

на 191 хил. лв.,в т. ч. разходи за амортизации от инвестиции – 12 хил. лв.; 

за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „Смесена” – от 58 хил. лв. 

на 31 хил. лв., в т. ч. разходи за амортизации от инвестиции- 1,3 хил. лв.; 

за услугата доставяне на вода от ВС „Помпена” от 224 хил. лв. на 167 хил. лв., в т. 

ч. разходи за амортизации от инвестиции – 11 хил. лв. 

за услугата отвеждане на отпадъчните води от 62 хил. лв. на 64 хил. лв., в т. ч. 

разходи за амортизации от инвестиции – 2 хил. лв. 

за услугата пречистване на отпадъчните води от 13 хил. лв. на 6 хил. лв., в т. ч. 

разходи за амортизации от инвестиции – 0,5 хил. лв. 

 

4.7.3.Променливите разходи. 

За услугата доставяне на вода на потребителите за ВС „Гравитачна“ 

 Предложените от В и К оператора разходи за материали за обеззаразяване в 

размер на 14 хил. лв. се признават, изчислени на база отчетни данни за 2013 г.; 

Предложените от В и К оператора разходи за електроенергия за технологични 

нужди в размер на 56 хил. лв. не се приемат и са коригирани на 52 хил. лв., изчислени на 

база отчетените количества ел. енергия ниско напрежение за 2013 г., коригирани на база 

средноаритметичната стойност на специфичния разход на електрическа енергия по отчети 

за периода 2011 – 2013 г. и действащите цени на електрическата енергия съгласно 

Решение № Ц-16/01.10.2014 г. на ДКЕВР. 

Предложените от В и К оператора разходи за доставяне на вода от друг 

доставчик в размер на 376 хил. лв. се приемат, и са изчислени както следва: 

Закупени през 2013 г. водни количества от „Софийска вода” АД  - 7 372 814 м
3
  

х 0, 05 лв.  – 368 хил. лв.; 

от "НЕК ЕАД "Язовири и каскади" – 473 040 м
3
 х 0, 01601 лв.  – 8 хил. лв.; 

Предложените от В и К оператора разходи за такса за водовземане в размер на  

137 хил. лв. не се приемат, а са коригирани на 153 хил. лв., изчислени с отчетените за 

2013 г. количества вода умножени със съответната ставки съгласно Тарифа за таксите за 

водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, Постановление № 

177/24.06.2011 г. на МС (обн. в ДВ, бр. 50 от 1 юли 2011 г.), изменена с Постановление № 

377/30.12.2011 г. на МС (обн. ДВ. бр. 3 от 10 януари 2012 г.), в сила от 01.01.2012 г. 

 (7 628 хил. куб. м.* 0,02 лв.). Предложените от работната група разходи за такса за 

водовземане отговарят на количествата по които са начислени таксите за 2013 г. от 

справката на МОСВ. 

Предложените от В и К оператора разходи за такса регулиране в размер на  

22 хил. лв. се приемат , изчислени на база отчетни данни за 2013 г. и разпределени между 

предоставените услуги пропорционално на дела на преките разходи за всяка В и К услуга, 

съгласно изискванията на т. 30 от Указанията.  

 

За услугата доставяне на вода на потребителите за ВС „Смесена” 
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Предложените от В и К оператора разходи за материали за обеззаразяване в 

размер на 7 хил. лв. се признават, изчислени на база отчетни данни за 2013 г.; 

Предложените от В и К оператора разходи за електроенергия за технологични 

нужди в размер на 205 хил. лв. не се приемат и са коригирани на 262 хил. лв., изчислени 

на база отчетените количества електроенергия ниско напрежение за 2013 г. и действащите 

цени на електрическата енергия, утвърдени с Решение № Ц-16/01.10.2012 г. на ДКЕВР. 

Предложените от В и К оператора разходи за такса за водовземане в размер на 50 

хил. лв. не се приемат, а са коригирани на 67 хил. лв., изчислени с отчетените за 2013 г. 

количества вода умножени със съответната ставки съгласно Тарифа за таксите за 

водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, Постановление № 

177/24.06.2011 г. на МС (обн. в ДВ, бр. 50 от 1 юли 2011 г.), изменена с Постановление № 

377/30.12.2011 г. на МС (обн. ДВ. бр. 3 от 10 януари 2012 г.), в сила от 01.01.2012 г. 

 (3 372 хил. куб. м.* 0,02 лв.) Предложените от работната група разходи за такса за 

водовземане отговарят на количествата по които са начислени таксите за 2013 г. от 

справката на МОСВ. 

Предложените от В и К оператора разходи за такса регулиране в размер на  

8 хил. лв. не се приемат и са коригирани на 7 хил. лв., изчислени на база отчетни данни за 

2013 г. и разпределени между предоставените услуги пропорционално на дела на преките 

разходи за всяка В и К услуга, съгласно изискванията на т. 30 от Указанията.  

 

За услугата доставяне на вода на потребителите за ВС „Помпена” 

Предложените от В и К оператора разходи за материали за обеззаразяване в 

размер на 12 хил. лв. не се признават, а се приемат в размер на 11 хил. лв., изчислени на 

база отчетни данни за 2013 г.; 

Предложените от В и К оператора разходи за електроенергия за технологични 

нужди в размер на 2 014 хил. лв. не се приемат и са коригирани на 2 059 хил. лв., 

изчислени на база отчетените количества електроенергия ниско напрежение за 2013 г. и 

действащите цени на електрическата енергия, утвърдени с Решение № Ц-16/01.10.2012 г. 

на ДКЕВР. 

Предложените от В и К оператора разходи за доставяне на вода от друг 

доставчик в размер на 54 хил. лв. се приемат, и са изчислени както следва: 

Закупени през 2013 г. водни количества от „Софийска вода” АД  - 128 974 м
3
  

х 0, 40 лв.  – 52 хил. лв.; 

от "НЕК ЕАД "Язовири и каскади" – 633 440 м
3
 х 0, 00359 лв.  – 2 хил. лв.; 

Предложените от В и К оператора разходи за такса за водовземане в размер на 166 

хил. лв. не се приемат, а са коригирани на 132 хил. лв., изчислени с отчетените за 2013 г. 

количества вода умножени със съответната ставки съгласно Тарифа за таксите за 

водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, Постановление № 

177/24.06.2011 г. на МС (обн. в ДВ, бр. 50 от 1 юли 2011 г.), изменена с Постановление № 

377/30.12.2011 г. на МС (обн. ДВ. бр. 3 от 10 януари 2012 г.), в сила от 01.01.2012 г. 

 (6 620 хил. куб. м.* 0,02 лв.). Предложените от работната група разходи за такса за 

водовземане отговарят на количествата по които са начислени таксите за 2013 г. от 

справката на МОСВ. 

Предложените от В и К оператора разходи за такса регулиране в размер на  

16 хил. лв. се приемат, изчислени на база отчетни данни за 2013 г. и разпределени между 

предоставените услуги пропорционално на дела на преките разходи за всяка В и К услуга, 

съгласно изискванията на т. 30 от Указанията.  

 

За услугата отвеждане на отпадъчните води 
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Предложените от В и К оператора разходи за такса за заустване в размер на 24 хил. 

лв. не се приемат, а са коригирани на 20 хил. лв., изчислени с отчетените за 2013 г. 

количества вода умножени със съответната ставки съгласно Тарифа за таксите за 

водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, Постановление № 

177/24.06.2011 г. на МС (обн. в ДВ, бр. 50 от 1 юли 2011 г.), изменена с Постановление № 

377/30.12.2011 г. на МС (обн. ДВ. бр. 3 от 10 януари 2012 г.), в сила от 01.01.2012 г. 

 (3 990 хил. куб. м.* 0,05 лв.). Предложените от работната група разходи за такса за 

заустване отговарят на количествата по които са начислени и заплатени таксите за 2013 г. 

от справка на МОСВ. 

Предложените от В и К оператора разходи за такса регулиране в размер на  

5 хил. лв. се приемат, изчислени на база отчетни данни за 2013 г. и разпределени между 

предоставените услуги пропорционално на дела на преките разходи за всяка В и К услуга, 

съгласно изискванията на т. 30 от Указанията.  

 

За услугата пречистване на отпадъчните води 

Предложените от В и К оператора разходи за коагуланти в размер на 58 хил. лв. не 

се приемат и са коригирани на 27 хил. лв. В и К операторът не е представил коректни 

данни за обема на добитата утайка от ПСОВ през 2013 г., респ. за количествата на 

вложените реагенти в процеса на обработката им и изразходените средства. Общият обем 

на добитите утайки през 2013 г. е 18 620 куб. м, със съдържание на сухо вещество - 

27,05% (осреднена стойност) или 5 046 тона, съгласно представената от В и К оператора 

справка в рамките на плановата проверка на дружеството. Същевременно в годишния 

отчет на дружеството разгледаните по-горе показатели имат следните стойности: обем на 

добитите утайки през 2013 г. - 14 392 куб. м, със съдържание на сухо вещество - 48,18% 

(осреднена стойност) или 6 925 тона. По данни на МОСВ (Доклад на експертна работна 

група по третиране на утайки от градски пречиствателни станции за отпадъчни води по 

Заповед № РД-ОП-39 от 08.07.2011 г.) прогнозните количества утайка за 2014 г. от 

ПСОВ, гр. Самоков са оценени на 400 тона/год. като сухо вещество, при отчетени за 

2011 г. - 496 тона. 

Отчетеният разход за хидратна вар, подкрепен със счетоводни документи, не 

кореспондира с данните за рН на утайките, постигнатия частичен стабилизиращ ефект и 

високото органично съдържание в крайния продукт, като взаимно се изключват.  

Съдържанието на органично вещество в крайния продукт варира в широки граници в 

различните справки - от 43,65% до 88,42%, при заложени стойности по проект от 30%, 

резултат, който се постига посредством използването на хидратна вар и коагулант и 

гарантира здравно - екологичната безопасност на утайките от ПСОВ,  

гр. Самоков. 

Предложените от В и К оператора разходи за ЛТК (лабораторно – технологични 

комплекси) в размер на 5 хил. лв. се приемат , изчислени на база отчетни данни за  

2013 г.; 

Предложените от В и К оператора разходи за електроенергия за технологични 

нужди в размер на 150 хил. лв. не се приемат и са коригирани на 117 хил. лв., изчислени 

на база отчетените количества ел. енергия средно напрежение за 2013 г., коригирани на 

база средноаритметичната стойност на специфичния разход на електрическа енергия по 

отчети за периода 2011 – 2013 г. и действащите цени, съгласно Договор № 12/14.07.2014 

г. за доставка на активна електрическа енергия между „В и К“ ЕООД, гр. София и 

„Енерджи Съплай“ ЕООД. 

Разходите за такса за заустване се коригират на 4 хил. лв., изчислени съгласно 

отчетено фактурирано количество пречистени отпадъчни води за 2013 г. в размер на 885 

хил. м
3
 и Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за 

замърсяване, приета с Постановление № 177/24.06.2011 г. на МС (обн. в ДВ, бр. 50 от 1 

юли 2011 г.), изменена с Постановление № 377/30.12.2011 г. на МС (обн. ДВ. бр. 3 от 10 

януари 2012 г.), в сила от 01.01.2012 г. Предложените от работната група разходи за такса 

за заустване отговарят на количествата по които са начислени и заплатени таксите за 2013 

г. от справка на МОСВ. 
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Предложените от В и К оператора разходи за такса регулиране в размер на  

3 хил. лв. се приемат, изчислени на база отчетни данни за 2013 г. и разпределени между 

предоставените услуги пропорционално на дела на преките разходи за всяка В и К услуга, 

съгласно изискванията на т. 30 от Указанията. 

 

4.8. Необходими годишни приходи 

за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „Гравитачна” от 4 330 хил. 

лв. на 4 007 хил. лв. 

 за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „Смесена” от 1 144 хил. лв. 

на 1 095 хил. лв. 

 за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „Помпена” от 4 902 хил. лв. 

на 4 774 хил. лв. 

за услугата отвеждане на отпадъчните води от 1 051 хил. лв. на 948 хил. лв. 

за услугата пречистване на отпадъчните води от 722 хил. лв. на 700 хил. лв. 

 

4.9. Анализ на социалната поносимост на цените на В и К услуги 

Социалната поносимост на цената на В и К услуги е 4,2 лв./куб.м, определена 

съгласно § 1, ал. 1, т. 4 от ЗРВКУ съгласно следните параметри: 

 Средномесечен доход на едно лице за Област София за 2013 г. в размер на 294 лв. 

(данни от НСИ). 

 Минималното месечно потребление на вода за питейно-битови нужди от 2,8 куб.м. 

Предложените за утвърждаване цени на В и К услуги са значително под нивото на 

социалната поносимост на цената на В и К услуги.  

 

5. Открито заседание на ДКЕВР, обществено обсъждане и допълнително 

постъпили становища по проекта на решение за утвърждаване на 

цени  
5.1. Открито и обществено обсъждане 

В съответствие с разпоредбите на чл.23 от НРЦВКУ и чл. 41 - чл. 50 от 

Устройствения правилник на ДКЕВР и на нейната администрация на закрито заседание на 

комисията с протоколно решение по т.8 от Протокол № 170/15.12.2014 г. е приет доклада 

на работната група с вх.№ В-Дк-146/10.12.2014 г. и е определена дата за провеждането на 

открито заседание и обществено обсъждане на предложението за цени на 18.01.2015 г. от 

10 ч. 

Докладът на комисията и проекта на решение за утвърждаване на цени на В и К 

услугите, предоставяни от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. София са качени 

на интернет страницата на ДКЕВР. 

С писма на ДКЕВР с изх. № В-12-00-2531/23.12.2014 г. и изх. № В-07-00-

93/23.12.2014 г. като заинтересовани лица бяха поканени Министерство на регионалното 

развитие, Омбудсман на Република България, Национален браншов синдикат 

„Водоснабдител“ – КНСБ, Конфедерация на работодателите и индустриалците в 

България, Българска асоциация по водите, Съюз на В и К операторите в България, 

Федерация на потребителите в България, Федерация „Строителство, индустрия и 

водоснабдяване“ – ПОДКРЕПА, Комисия за защита на потребителите, Гражданско 

движение „ДНЕС“, Българска национална асоциация „Активни потребители“, 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София, община Божурище, община Годеч, 

община Горна малина, община Долна баня, община Драгоман, община Елин Пелин, 

община Етрополе, община Златица, община Ихтиман, община Костенец, община 

Костинброд, община Пирдоп, община Правец, община Самоков, община Своге, община 

Сливница. 

 

На проведеното на 18.01.2015 г. обществено обсъждане присъстват: 

 г-н Красимир Богоев – зам.-председател на Национален браншов синдикат 

„Водоснабдител“ – КНСБ; 
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 г-н Огнян Димов – председател на Федерация „Строителство, индустрия и 

водоснабдяване“ – ПОДКРЕПА; 

 г-н Цанко Маринов – управител на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. 

София. 

 

Министерство на регионалното развитие, Омбудсман на Република България, 

Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Българска асоциация по 

водите, Съюз на В и К операторите в България, Федерация на потребителите в България, 

Комисия за защита на потребителите, Гражданско движение „ДНЕС“, Българска 

национална асоциация „Активни потребители“, община Божурище, община Годеч, 

община Горна малина, община Долна баня, община Драгоман, община Елин Пелин, 

община Етрополе, община Златица, община Ихтиман, община Костенец, община 

Костинброд, община Пирдоп, община Правец, община Самоков, община Своге и община 

Сливница не изпращат свои представители. 

 

По време на общественото обсъждане бяха изразени следните становища: 

г-н Кр. Богоев заяви, че социалната поносимост е доста по-висока от 

предложената цена, а дружеството е с най-малката стъпка за увеличение на цената и то 

само за ВС „Помпена. Счита, че с въвеждането на новите минимални прагове за 

осигуряване доходите на много хора ще останат под тях и ще се наложи да заплащат от 

джоба си, затова не е правилно да се казва, че В и К синдикатите само искат големи 

заплати. Изрази надежда, че с влизане в сила на приетата стратегия за развитието на 

водния сектор, в която е предвидено и отпускането на помощи за социално слаби групи от 

населението, то и  събираемостта ще се подобри и отбеляза, че синдикатите от дълго 

време настояват за отпускане на такива помощи. 

г-н Огнян Димов отбеляза, че се явява и в качеството си на потребител на 

услугите на В и К оператора. Интересува се как са формирани сериозните загуби на 

гравитачна вода в размер на 225 хил. лв., която е основно перо в приходите на 

дружеството. Отбеляза и сериозните загуби за пречистване на отпадъчните води в размер 

на 334 000 лв. при работеща само една пречиствателна станция, което при въвеждането в 

експлоатация на новите три пречиствателни станции може да увеличи задълженията над 1 

млн. лв. Счита, че в доклада е направен сериозен анализ на състоянието на дружеството, 

но го учудват решенията - в позициите, в които има най-големи загуби, няма увеличение 

на цената на водата. Счита, че това е най-голямото предприятие в бранша и трябва с общи 

усилия да се намери някакъв начин то да спре да трупа загуби, вместо да се върви по пътя 

на други, които влошават показателите си. Молбата му към работната група е да прегледа 

отново всичко, свързано със загубите. Счита, че проблемът е сериозен и е необходимо да 

се установи причината за тези загуби - кражби, недобра събираемост или технологични 

загуби. 

г-н Ц. Маринов посочи, че през последната година са били предприети доста 

мерки по отношения на загубите, но следва да се отчитат и обективните причини и  

спецификата на дружеството – включително и това, че голяма част от потребителите са 

със сезонен характер. Заяви, че целта му е да се намалят загубите и са предприели всички 

мерки за намаляване и ограничаване на разходите за дейността и това ще проличи в 

резултатите за деветмесечието и в края на годината, основно по отношение на ел. 

енергията, както и горивата и материалите, които се влагат. Изрази съгласие,  че 

ефективността на дружеството не трябва да бъде само за сметка на повишаване на цените, 

защото тези цени трябва да могат да бъдат заплащани или събираемостта ще падне, което 

е проблем. Посочи, че по отношение на стопанските потребители почти няма несъбрани 

средства, а най-многото несъбрани средства са в ромските квартали. Сигурно имаме и 

пропуски в нашата дейност като цяло. Не отричам това.  

 

В установения в чл.14, ал.3 от Закона за енергетиката 14-дневен срок не са 

постъпили становища и предложения от заинтересовани лица. 
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На основание чл. 6, ал. 1, т. 2, чл. 12 и чл. 13 от Закона за регулиране на 

водоснабдителните и канализационните услуги, чл. 4, ал. 1, т. 2, б. „а” от Наредбата за 

регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги и Указанията за 

образуване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги при ценово 

регулиране чрез метода „горна граница на цени”, приети с решение по т. 5 от протокол № 

17/31.01.2011 г. на ДКЕВР и във връзка със заявление вх. № В-17-01-5/04.03.2014 г.  за 

утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги, предоставяни на 

потребителите от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - гр. София 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

Р Е Ш И: 

 
I. Утвърждава на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. София ценообразуващи 

елементи на цените по т. II, както следва:  

 

от ВС ”Гравитачна”  

Признати годишни разходи:              3 822 хил. лв. 

Регулаторна база на активите:       2 926 хил. лв. 

  Необходими годишни приходи -        4 007 хил. лв. 

Количествата вода за доставяне на потребителите – 5 126 хил. куб. м, при количества 

на вход на водоснабдителната система – 12 014 хил. куб. м. 

 

Б) За услугата доставяне вода на потребителите от ВС ”Смесена” 

Признати годишни разходи:                1 055 хил. лв. 

Регулаторна база на активите:          631 хил. лв. 

Необходими годишни приходи -        1 095 хил. лв. 

Количествата вода за доставяне на потребителите – 1 101 хил. куб. м, при количества 

на вход на водоснабдителната система – 2 727 хил. куб. м. 

 

В) За услугата доставяне вода на потребителите от ВС ”Помпена”  

Признати годишни разходи:            4 600 хил. лв. 

Регулаторна база на активите:       2 735 хил. лв. 

Необходими годишни приходи -         4 774 хил. лв. 

Количествата вода за доставяне на потребителите – 3 370 хил. куб. м, при количества 

на вход на водоснабдителната система – 7 423 хил. куб. м. 

 

Г) За услугата отвеждане на отпадъчните води  

Признати годишни разходи:                      881 хил. лв. 

Регулаторна база на активите:       1 058 хил. лв. 

Необходими годишни приходи -           948 хил. лв. 

Количествата за отвеждане на отпадъчните води -  5 343 хил. куб. м, от които 4 642 

хил. куб. м за битови и приравнени към тях обществени, търговски и др. потребители и 701 хил. 

куб. м за промишлени и други стопански потребители (степен на замърсяване 1). 

 
Д) За услугата пречистване на отпадъчните води  

Признати годишни разходи:                      687 хил. лв. 

Регулаторна база на активите:          205 хил. лв. 

Необходими годишни приходи -                           700 хил. лв. 

Количествата за пречистване на отпадъчните води  - 1 023 хил. м
3
, от които 834 хил. м

3
 

за битови и приравнени към тях обществени, търговски и др. потребители и 189 хил. м
3
 за 

промишлени и други стопански потребители (степен на замърсяване 1). 

 

ІІ. Утвърждава, считано от 01.02.2015 г. цени без ДДС за водоснабдителните и 

канализационните услуги, предоставяни от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, 

гр.София, както следва: 

 

Цени за В и К услугите на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. София:  
 Доставяне на вода на потребителите от ВС „Гравитачна”    0,78лв./куб.м

 Доставяне на вода на потребителите от ВС „Смесена”                 0,99 лв./куб.м 
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 Доставяне на вода на потребителите от ВС „Помпена”    1,42 лв./куб.м 

Отвеждане на отпадъчните води    

за битови и приравнени към тях общ., търг. и др.      0,18 лв./куб.м 

за пром.и др. стоп. потребители (степен на замърсяване 1)     0,19 лв./куб.м 

 Пречистване на отпадъчните води 

  за битови и приравнени към тях общ., търг. и др.    0,39 лв./куб.м 

  за промишлени и др. стоп. потр. (степен на замърсяване 1)  1,97 лв./куб.м 

 (В цените не е включен ДДС) 

 

Цените за В и К услугите са утвърдени при стойности на показателите за корекции: 

Индекс на инфлация - 0,9%; 

Коефициент за подобряване на ефективността – 0,5. 

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 

(четиринадесет) дневен срок. 

 

 

 

 

 
            ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

   СВЕТЛА ТОДОРОВА 

 

 

 

 

        ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

          НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ 

 


