
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 – 10 от 28.03.2012 г. 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ    

 

на закрито заседание, проведено на 28.03.2012 г., като разгледа заявление за 

утвърждаване/изменение на цените на водоснабдителните и канализационните 

услуги с вх. № В-17-28-7/18.11.2011 г., подадено от „Водоснабдяване и канализация” 

ООД, гр. Монтана, събраните данни от проведените на 06.03.2012 г. открито 

заседание и  обществено обсъждане, доклад с вх. № В-Дк-42/22.02.2012 г., установи 

следното:    

 

„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана 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-17-28-7/18.11.2011 г.   

Съгласно Ваша Заповед № 3-B-156/28.11.2011 г., сформираната работна група 

разгледа и анализира постъпилото заявление за утвърждаване/изменение на цени на 

водоснабдителните и канализационните услуги, предоставяни от „Водоснабдяване и 

канализация” ООД, гр. Монтана.  

С Решение № Ц–58/17.12.2009 г. на ДКЕВР, считано от 01.01.2010 г. на 

„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана са утвърдени цени и 

ценообразуващи елементи образувани по метода „горна граница на цени” за първия 

ценови период от регулаторния период, по които се предлагат водоснабдителните и 

канализационните услуги на потребителите, както следва:  

1. Цена за доставяне на вода на потребителите  

ВС „Монтана – помпена” -          1,30 лв./куб.м  

ВС „Монтана – смесена” -           1,02 лв./куб.м  

ВС „Монтана – гравитачна” -          0,68 лв./куб.м  

ВС „Тодорини кукли”-           0,10 лв./куб.м  

ВС „Видин”-              0,21 лв./куб.м  

ВС „Монтана - непитейни качества”-        0,84 лв./куб.м  

ВС „Кобиляк”-              0,17 лв./куб.м  

2. Цена за отвеждане на отпадъчни води -      0,20 лв./куб.м  

3. Цена за пречистване на отпадъчни води  

за ВС  „Монтана” – смесена -         0,07 лв./куб.м   

за ВС „Монтана” – помпена –  

 - за битови и приравнени към тях обществени,   

търговски и други потребители -                                     0,35 лв./ куб.м   

- за промишлени и други стопански потребители 

степен на замърсяване 1 -          0,57 лв./ куб.м   

степен на замърсяване 2 -          0,71 лв./ куб.м     

степен на замърсяване 3 -      0,89 лв./ куб.м    

4. Цените за доставяне на вода на друг В и К оператор от ВС „Среченска 

бара” са приети с Решение № Ц–031/28.02.2007 г., считано от 01.03.2007 г., и са както 

следва:  

- за „В и К” ООД, гр. Враца –      0,06 лв./куб.м  

- за „В и К - Берковица” ЕООД, гр. Берковица –  0,07 лв./куб.м  

(Цените са без включен ДДС) 
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С внесеното заявление с вх. № В-17-28-7/18.11.2011 г. „Водоснабдяване и 

канализация” ООД, гр. Монтана предлага за утвърждаване следните цени на В и К 

услуги:  

1. Доставяне вода на потребителите за: 

ВС Монтана - помпена      - 1,47 лв./куб.м 

ВС Монтана - смесена      - 1,14 лв./куб.м 

ВС Монтана - гравитачна      - 0,82 лв./куб.м 

ВС Монтана – непитейна     - 0,96 лв./куб.м 

ВС Тодорини кукли      - 0,14 лв./куб.м 

ВС Кобиляк       - 0,19 лв./куб.м 

ВС Видин       - 0,25 лв./куб.м 

ВС Среченска бара 

- за „В и К” ООД, гр. Враца     -0,060 лв./куб.м 

- за „В и К - Берковица” ЕООД, гр. Берковица   -0,095 лв./куб.м 

2. Отвеждане на отпадъчни води    - 0,24 лв./куб.м 

3. Пречистване на отпадъчни води  

ВС Монтана – смесена      - 0,08 лв./куб.м 

ВС Монтана - помпена      

- за битови и приравнени към тях обществени,   

търговски и други потребители                  - 0,35 лв./ куб.м   

 - за промишлени и други стопански потребители 

степен на замърсяване 1           - 0,57 лв./ куб.м   

степен на замърсяване 2           - 0,71 лв./ куб.м   

степен на замърсяване 3        - 0,89 лв./ куб.м    

(Цените са без включен ДДС) 

 Съгласно чл. 4, ал. 1, т. 2, б „а” от Наредбата за регулиране на цените на 

водоснабдителните и канализационните услуги (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, намален с коефициент за подобряване на 

ефективността на В и К оператора.  

 На основание чл. 6, ал. 1, т. 4 от Закона за регулиране на водоснабдителните и 

канализационните услуги (ЗРВКУ) и чл. 5, ал. 8 от НРЦВКУ са разработени Указания 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), които са задължителни за В и К операторите 

при подготовка на заявленията за утвърждаване/изменение на цените (чл. 16 от ЗРВКУ). 

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. 

От прегледа на заявлението за утвърждаване на цени на водоснабдителните и 

канализационните услуги, предоставяни на потребителите от „В и К” ООД, гр. Враца 

при прилагане на метода „горна граница на цени” и приложенията към него, е 

установено следното:  

В и К операторът е изпълнил изискването на чл. 18 от 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.  

С внесеното заявление за утвърждаване на цени на В и К услуги, В и К 

операторът е предложил изменение на ценообразуващите елементи и разходите 

съобразно глава Четвърта „Годишни корекции на цените по време на регулаторния 

период“ от 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), както следва: 
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А) Регулаторната база на активите е определена с отчетната стойност на 

дълготрайните активи към края на 2010 г. и със среден размер на инвестициите за 

оставащите три години от регулаторния период. 

Б) Разходите, с които са образувани предложените за утвърждаване цени на В и К 

услуги са както следва: 

I. За услугата доставяне на вода на потребителите 

1. ВС Монтана - помпена 

Предложените общи разходи в размер на 5 939 хил. лв. са с 718 хил. лв. повече от 

утвърдените в цената на услугата (5 221 хил. лв.) с решение № Ц–58/17.12.2009 г. на 

ДКЕВР.  

Изменението на отделните видове предложени разходи спрямо утвърдените, е 

както следва: 

 Разходите за материали от утвърдени 696 хил. лв. са увеличени на 806 хил. лв.,  

в т.ч.: 

 разходите за материали (за обеззаразяване и ЛТК) от 17 хил. лв. са увеличени на 

18 хил. лв.; 

разходите за електроенергия за технологични нужди от 362 хил. лв. са увеличени 

на 414 хил. лв. Прогнозните разходи за електроенергия за технологични нужди са 

образувани с отчетените количества електроенергия за 2010 г. и действащите цени на 

електрическата енергия по решение № Ц-22/29.06.2011 г. на ДКЕВР; 

 разходите за горива и смазочни материали от 207 хил. лв. са увеличени на 259 

хил. лв.; 

 разходите за работно облекло от 17 хил. лв. са увеличени на 18 хил. лв.; 

 разходите за канцеларски материали от 23 хил. лв. са увеличени на 24 хил. лв.; 

 други разходи за материали от 70 хил. лв. са увеличени на 73 хил. лв.; 

 Разходите за външни услуги от утвърдени 1 322 хил. лв. са увеличени на 1 653 

хил. лв., в т.ч.: 

 разходите за застраховки от 35 хил. лв. са увеличени на 37 хил. лв.; 

разходите за доставяне на вода на входа на ВС от друг доставчик от 1 043 хил. 

лв. са увеличени на 1 279 хил. лв., в т.ч.: 

- от друг доставчик („В и К” ООД, гр.Враца) от 10 хил. лв. са увеличени на  

12 хил. лв.; 

- от обособени ВС Среченска бара от 534 хил. лв. са увеличени на 684 хил. лв.; 

- от обособени ВС Видин от 477 хил. лв. са увеличени на 566 хил. лв.; 

- от обособени ВС Кобиляк от 22 хил. лв. са намалени на 17 хил. лв.; 

 разходите за местни данъци и такси от 27 хил. лв. са увеличени на 30 хил.лв.; 

разходите за такса за водовземане от 41 хил. лв. са увеличени на 61 хил. лв., като 

са изчислени съгласно Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за 

замърсяване (обн. в ДВ, бр. 50 от 1 юли 2011 г., изм. ДВ. бр. 3 от 10 януари 2012 г.); 

разходите за наеми, в т.ч. и оперативен лизинг от 12 хил. лв. са увеличени на 13 

хил. лв.; 

разходи за съобщителни услуги от 22 хил. лв. са увеличени на 23 хил. лв.; 

разходите за консултантски дейности от 12 хил. лв. са увеличени на 13 хил. лв.; 

други разходи в размер на 62 хил. лв. са предвидени за изпитвания за пестициди 

(27 хил. лв.) по Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за 

питейно-битови цели и издаване на разрешителни и заснемане на зони (35 хил. лв.),  

каквито не са били утвърдени с Решение № Ц–58/17.12.2009 г. на ДКЕВР;  

Разходите за амортизации са в размер на 488 хил. лв., в т.ч.  

разходите за амортизации са в размер на 448 хил. лв. при утвърдени 402 хил. лв. 

разходи за амортизации от инвестиции са в размер на 40 хил. лв. изчислени за 

оставащите три години от регулаторния период; 

Разходите за възнаграждения от утвърдени 1 592 хил. лв. са увеличени на 1 750 

хил. лв.; 

 Разходите за осигуровки от утвърдени 525 хил. лв. са увеличени на 577 хил. лв., в 
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т.ч.: 

 социалните осигуровки от 290 хил. лв. са увеличени на 314 хил. лв.; 

 социалните разходи от 235 хил. лв. са увеличени на 263 хил. лв.;  

 Други разходи от утвърдени 89 хил. лв. са увеличени на 92 хил. лв. или с 3,37 %;  

 Разходите за текущ и авариен ремонт от утвърдени 549 хил. лв. са увеличени на 

574 хил. лв., или с 4,55%. 

2. ВС Монтана – смесена 

Предложените общи разходи в размер на 306 хил. лв. са с 43 хил. лв. повече от 

утвърдените в цената на услугата (263 хил. лв.) с решение № Ц–58/17.12.2009 г. на 

ДКЕВР.  

Изменението на отделните видове предложени разходи спрямо утвърдените, е 

както следва: 

 Разходите за материали от утвърдени 49 хил. лв. са увеличени на 52 хил. лв., в 

т.ч.: 

 разходите за горива и смазочни материали от 13 хил. лв. са увеличени на 16 хил. 

лв.; 

 Разходите за външни услуги от утвърдени 42 хил. лв. са увеличени на 69 хил.лв., в 

т.ч.: 

разходи за доставяне на вода на входа на ВС от друг доставчик (от обособени 

ВС Среченска бара) от утвърдени 13 хил. лв. са увеличени на 16 хил. лв.; 

разходите за такса за водовземане от 12 хил. лв. са увеличени на 25 хил. лв., като 

са изчислени съгласно Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за 

замърсяване; 

разходите за въоръжена и противопожарна охрана от 1 000 лв. са увеличени на 

2 хил. лв.; 

суми по договори за инкасиране от 8 хил. лв. са увеличени на 9 хил. лв.; 

други разходи в размер на 10 хил. лв. са предвидени за анализ за пестициди (4 хил. 

лв.) по Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-

битови цели и издаване на разрешителни и заснемане на зони (6 хил. лв.),  каквито не са 

били утвърдени с Решение № Ц–58/17.12.2009 г. на ДКЕВР;  

Разходите за амортизации са в размер на 40 хил. лв., в т.ч.  

разходите за амортизации са в размер на 34 хил. лв. при утвърдени 35 хил. лв. 

разходи за амортизации от инвестиции са в размер на 6 хил. лв. изчислени за 

оставащите години от регулаторния период; 

Разходите за възнаграждения от утвърдени 74 хил. лв. са увеличени на 81 хил. 

лв.; 

 Разходите за осигуровки от утвърдени 21 хил. лв. са увеличени на 27 хил. лв., в 

т.ч.: 

 социалните осигуровки от 14 хил. лв. са увеличени на 15 хил. лв.; 

 социалните разходи от 7 хил. лв. са увеличени на 12 хил. лв.;  

 Други разходи са равни на утвърдени в размер на 4 хил. лв.;  

 Разходите за текущ и авариен ремонт от утвърдени 31 хил. лв. са увеличени на 

33 хил. лв. или с 6,45%. 

3. ВС Монтана - гравитачна 

Предложените общи разходи в размер на 364 хил. лв. са с 52 хил. лв. повече от 

утвърдените в цената на услугата (312 хил. лв.) с решение № Ц–58/17.12.2009 г. на 

ДКЕВР.  

Изменението на отделните видове предложени разходи спрямо утвърдените, е 

както следва: 

  

 Разходите за материали от утвърдени 23 хил. лв. са увеличени на 27 хил. лв., в 

т.ч.:  разходите за материали (за обеззаразяване) от 6 хил. лв. са увеличени на 7 хил. 

лв.; 

 разходите за горива и смазочни материали от 12 хил. лв. са увеличени на 15 хил. 
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лв.; 

 Разходите за външни услуги от утвърдени 59 хил. лв. са увеличени на 86 хил.лв., в 

т.ч.: 

разходите за такса за водовземане от 21 хил. лв. са увеличени на 31 хил. лв., като 

са изчислени съгласно Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за 

замърсяване; 

разходите за въоръжена и противопожарна охрана от 1 000 лв. са увеличени на 

2 хил. лв.; 

суми по договори за инкасиране от 11 хил. лв. са увеличени на 12 хил. лв.; 

други разходи в размер на 18 хил. лв. са увеличени на 33 хил. лв., в които освен 

утвърдените разходи са предвидени средства за анализ за пестициди в размер на 14 хил. 

лв. по Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-

битови цели,  каквито не са били утвърдени с Решение № Ц–58/17.12.2009 г. на ДКЕВР;  

Разходите за амортизации са в размер на 25 хил. лв., в т.ч.  

разходите за амортизации са в размер на 23 хил. лв. при утвърдени 15 хил. лв. 

разходи за амортизации от инвестиции са в размер на 2 хил. лв. изчислени за 

оставащите години от регулаторния период; 

Разходите за възнаграждения от утвърдени 97 хил. лв. са увеличени на 106 хил. 

лв.; 

 Разходите за осигуровки от утвърдени 33 хил. лв. са увеличени на 35 хил. лв., в 

т.ч.: 

 социалните осигуровки от 17 хил. лв. са увеличени на 19 хил. лв.; 

 социалните разходи са равни на утвърдените и са в размер на 16 хил. лв.;  

 Други разходи са равни на утвърдени в размер на 7 хил. лв.;  

 Разходите за текущ и авариен ремонт от утвърдени 75 хил. лв. са увеличени на 

78 хил. лв. или с 4%. 

Всички останали разходи не са променени и са равни на утвърдените с Решение № 

Ц–58/17.12.2009 г. на ДКЕВР. 

4. ВС Монтана - непитейна 

Предложените общи разходи в размер на 120 хил. лв. са с 15 хил. лв. повече от 

утвърдените в цената на услугата (105 хил. лв.) с решение № Ц–58/17.12.2009 г. на 

ДКЕВР.  

Изменението на отделните видове предложени разходи спрямо утвърдените, е 

както следва: 

 Разходите за материали от утвърдени 24 хил. лв. са намалени на 22 хил. лв., в 

т.ч.: 

 разходите за електроенергия за технологични нужди от 12 хил. лв. са намалени 

на 8 хил. лв.; 

 разходите за горива и смазочни материали от 6 хил. лв. са увеличени на 8 хил. 

лв.; 

 Разходите за външни услуги от утвърдени 17 хил. лв. са увеличени на 32 хил.лв., в 

т.ч.:     разходите за такса за водовземане от 2 хил. лв. са увеличени на 13 хил. лв., като 

са изчислени съгласно Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за 

замърсяване приета с Постановление № 177/24.06.2011 г. на Министерски съвет (обн. в 

ДВ, бр. 50/01.07.2011 г.);  

други разходи в размер на 12 хил. лв. са увеличени на 16 хил. лв., в които освен 

утвърдените разходи са предвидени средства за анализ за пестициди в размер на 3 хил. 

лв. по Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-

битови цели,  каквито не са били утвърдени с Решение № Ц–58/17.12.2009 г. на ДКЕВР;  

Разходите за амортизации са в размер на 5,4 хил. лв., в т.ч.  

разходите за амортизации са в размер на 5 хил. лв. при утвърдени 4 хил. лв. 

разходите за амортизации от инвестиции са в размер на 0,4 хил. лв. изчислени за 

оставащите три години от регулаторния период; 

Разходите за възнаграждения са равни на утвърдените в размер на 28 хил. лв.;  
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 Разходите за осигуровки са равни на утвърдените в размер на 9 хил. лв., в т.ч.: 

 социалните осигуровки - 5 хил. лв.; 

 социалните разходи - 4 хил. лв.;  

 Други разходи са равни на утвърдени в размер на 1 000 лева;  

 Разходите за текущ и авариен ремонт от утвърдени 22 хил. лв. са увеличени на 

23 хил. лв., или с 4,6%. 

5. ВС Тодорини кукли 

Предложените общи разходи в размер на 15 хил. лв. са с 3 хил. лв. повече от 

утвърдените в цената на услугата (12 хил. лв.) с решение № Ц–58/17.12.2009 г. на 

ДКЕВР.  

Изменението на отделните видове предложени разходи спрямо утвърдените, е 

както следва: 

Разходите такса за водовземане от 2 хил. лв. са увеличени на 4 хил. лв., като са 

изчислени съгласно Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за 

замърсяване приета с Постановление № 177/24.06.2011 г. на Министерски съвет (обн. в 

ДВ, бр. 50/01.07.2011 г.); 

Разходите за амортизации са в размер на 1,4 хил. лв., в т.ч.:  

разходите за амортизации са в размер на 1 000 лева, равни на утвърдените; 

разходи за амортизации от инвестиции са в размер на 0,400 хил. лв. изчислени за 

оставащите три години от регулаторния период; 

Разходите за възнаграждения от 5 хил. лв. са увеличени на 6 хил. лв. 

Всички останали разходи не са променени и са равни на утвърдените с Решение 

№ Ц–58/17.12.2009 г. на ДКЕВР. 

6. ВС Кобиляк 

Предложените общи разходи в размер на 58 хил. лв. са с 6 хил. лв. повече от 

утвърдените в цената на услугата (52 хил. лв.) с решение № Ц–58/17.12.2009 г. на 

ДКЕВР.  

Изменението на отделните видове предложени разходи спрямо утвърдените, е 

както следва: 

разходите за  такса за водовземане от 3 хил. лв. са увеличени на 11 хил. лв., като 

са изчислени съгласно Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за 

замърсяване приета с Постановление № 177/24.06.2011 г. на Министерски съвет (обн. в 

ДВ, бр. 50/01.07.2011 г.); 

Разходите за амортизации са в размер на 10 хил. лв., в т.ч.  

разходите за амортизации са в размер на 8 хил. лв. при утвърдени 9 хил. лв. 

разходи за амортизации от инвестиции са в размер на 2 хил. лв. изчислени за 

оставащите три години от регулаторния период; 

Всички останали разходи не са променени и са равни на утвърдените с Решение  

№ Ц–58/17.12.2009 г. на ДКЕВР. 

7. ВС Видин 

Предложените общи разходи в размер на 633 хил. лв. са с 100 хил. лв. повече от 

утвърдените в цената на услугата (533 хил. лв.) с решение № Ц–58/17.12.2009 г. на 

ДКЕВР.  

Изменението на отделните видове предложени разходи спрямо утвърдените, е 

както следва: 

Разходите за материали от утвърдени 353 хил. лв. са увеличени на 414 хил. лв., в 

т.ч.:      

разходите за електроенергия за технологични нужди от 348 хил. лв. са увеличени 

на 409 хил. лв. Прогнозните разходи за електроенергия за технологични нужди са 

образувани с отчетените количества електроенергия за 2010 г. и действащите цени на 

електрическата енергия по решение № Ц-22/29.06.2011 г. на ДКЕВР; 

 Разходите за външни услуги от утвърдени 62 хил. лв. са увеличени на 90 хил.лв., в 

т.ч.: 
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разходите за такса за водовземане от 52 хил. лв. са увеличени на 80 хил. лв., като 

са изчислени съгласно Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за 

замърсяване приета с Постановление № 177/24.06.2011 г. на Министерски съвет (обн. в 

ДВ, бр. 50/01.07.2011 г.); 

Разходите за амортизации са в размер на 33 хил. лв., в т.ч.: 

разходите за амортизации са в размер на 30 хил. лв. при утвърдени 22 хил. лв. 

разходи за амортизации от инвестиции са в размер на 3 хил. лв. изчислени за 

оставащите три години от регулаторния период; 

Разходи за възнаграждения  от 63 хил. лв. са увеличени на 66 хил. лв.; 

Всички останали разходи не са променени и са равни на утвърдените с Решение 

№ Ц–58/17.12.2009 г. на ДКЕВР. 

8. ВС Среченска бара 

Цените за доставяне на вода на друг В и К оператор от ВС Среченска бара са 

утвърдени с Решение № Ц–031/28.02.2007 г. на ДКЕВР и са образувани по метода 

„норма на възвращаемост на  капитала”. С настоящето предложение, В и К операторът е 

образувал цените на услугата, спазвайки Указанията за образуване на цените на В и К 

услугите по метода „горна граница на цените”.   

Предложените общи разходи в размер на 1 990 хил. лв. са с 452 хил. лв. по-

високи от утвърдените в цената на услугата (1 538 хил. лв.) с решение № Ц–031/ 

28.02.2007 г. на ДКЕВР.  

Изменението на отделните видове предложени разходи спрямо утвърдените, е 

както следва: 

 Разходите за материали от утвърдени 366 хил. лв. са увеличени на 568 хил. лв., в 

т.ч.: 

 разходите за материали (за обеззаразяване) от 21 хил. лв. са увеличени на 22 

хил. лв.; 

разходите за електроенергия за технологични нужди от 256 хил. лв. са увеличени 

на 447 хил. лв. Прогнозните разходи за електроенергия за технологични нужди са 

образувани с отчетените количества електроенергия за базовата година (2010 г.) и 

действащите цени на електрическата енергия по решение № Ц-22/29.06.2011 г. на 

ДКЕВР; 

разходите горива и смазочни материали от 36 хил. лв. са увеличени на 45 хил. 

лв.; 

 други разходи за материали от 36 хил. лв. са увеличени на 37 хил. лв.; 

 Разходите за външни услуги от утвърдени 277 хил. лв. са увеличени на 394 

хил.лв., в т.ч.: 

 разходите за местни данъци и такси от 1 000 лева са увеличени на 2 хил. лв.; 

разходите за такса за водовземане от 109 хил. лв. са увеличени на 317 хил. лв., 

като са изчислени съгласно Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект 

и за замърсяване (обн. в ДВ, бр. 50 от 1 юли 2011 г.);  

разходите за вода, осветление и отопление от 15 хил. лв. са увеличени на 16 хил. 

лв.; 

разходите за въоръжена и противопожарна охрана от 44 хил. лв. са увеличени 

на 46 хил. лв.; 

Разходите за амортизации са в размер на 389 хил. лв., в т.ч.: 

разходите за амортизации са в размер на 374 хил. лв. при утвърдени 280 хил. лв. 

разходи за амортизации от инвестиции са в размер на 15 хил. лв. изчислени за 

оставащите години от регулаторния период; 

Разходите за възнаграждения от утвърдени 381 хил. лв. са увеличени на 398 хил. 

лв.; 

 Разходите за осигуровки от утвърдени 156 хил. лв. са увеличени на 159 хил. лв., в 

т.ч.: 

 социалните осигуровки са в размер на 99 хил. лв. и са равни на утвърдените ; 

 социалните разходи от 57 хил. лв. са увеличени на 60 хил. лв.;  
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 Други разходи от утвърдени 22 хил. лв. са увеличени на 23 хил. лв., или с 4,55 %;  

 Разходите за текущ и авариен ремонт от утвърдени 56 хил. лв. са увеличени на 

59 хил. лв., или с 5,36%. 

Предложените от В и К оператора ценообразуващи елементи за ВС Среченска 

бара, са както следва: 

- Регулаторната база на активите е в размер на 3 789 хил. лв. и е определена 

съгласно ГФО за 31.12.2010 г. 

- Необходимият оборотен капитал е в размер на 292 хил. лв. при нетен цикъл на 

оборотния капитал 66 дни, в съответствие с Решение № Ц–58/17.12.2009 г. на ДКЕВР.  

 - Нормата на възвръщаемост на капитала е 6,39 %, определена при норма на 

възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане 5,71 %, данъчна ставка 

10,00 % и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 8,10 %, равна на утвърдената 

с Решение № Ц–58/17.12.2009 г. на ДКЕВР. 

 - Количества за доставяне на вода на потребителите – 31 619 хил. м
3
, при 

количества на вход на водоснабдителната система – 33 326 хил. м
3
. Доставените 

количества вода за друг В и К оператор и по ВС са както следва: 

 за „В и К” ООД, гр. Враца         22 457 хил.м
3 

за „В и К - Берковица” ЕООД, гр. Берковица       1 142 хил.м
3
 

за ВС Монтана –помпена (себестойност)  7 833 хил.м
3
 

за ВС Монтана –смесена (себестойност)    187 хил.м
3
 

 

II. За услугата отвеждане на отпадъчните води 

Предложените общи разходи в размер на 704 хил. лв. са с 153 хил. лв. повече от 

утвърдените в цената на услугата (551 хил. лв.) с решение № Ц–58/17.12.2009 г. на 

ДКЕВР.  

Изменението на отделните видове предложени разходи спрямо утвърдените, е 

както следва: 

 Разходите за материали от утвърдени 52 хил. лв. са увеличени на 71 хил. лв., в 

т.ч.: 

 разходите за електроенергия за технологични нужди от 5 хил. лв. са увеличени 

на 14 хил. лв. Прогнозните разходи за електроенергия за технологични нужди са 

образувани с отчетените количества електроенергия за 2010 г. и действащите цени на 

електрическата енергия по решение № Ц-22/29.06.2011 г. на ДКЕВР; 

горива и смазочни материали от утвърдени 40 хил. лв. са увеличени на 50 хил. лв. 

 Разходите за външни услуги от утвърдени 53 хил. лв. са увеличени на 178 хил. лв., 

в т.ч.: 

 разходи за заустване от утвърдени 14 хил. лв. са увеличени на 136 хил. лв., като 

са изчислени съгласно Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за 

замърсяване (обн. в ДВ, бр. 50 от 1 юли 2011 г.);  

суми по договори за инкасиране от 23 хил. лв. са увеличени на 24 хил. лв.;  

Разходите за амортизации са в размер на 45,5 хил. лв., в т.ч.  

разходите за амортизации са в размер на 45 хил. лв. при утвърдени 36 хил. лв. 

разходи за амортизации от инвестиции са в размер на 0,5 хил. лв. изчислени за 

оставащите години от регулаторния период; 

Разходите за възнаграждения от утвърдени 233 хил. лв. са увеличени на 256 хил. 

лв.; 

 Разходите за осигуровки от утвърдени 102 хил. лв. са намалени на 86 хил. лв., в 

т.ч.: 

 социалните осигуровки от утвърдените 67 и са намалени на 47 хил. лв.; 

 социалните разходи от 35 хил. лв. са увеличени на 39 хил. лв.;  

 Други разходи са равни на утвърдените и са в размер на 8 хил. лв.; 

 Разходите за текущ и авариен ремонт от 57 хил. лв. са увеличени на 60 хил. лв., 

или с 5,26%; 
 

III. За услугата пречистване на отпадъчните води 
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1. ВС Монтана - смесена 
Предложените общи разходи в размер на 18 хил. лв. са с 2 хил. лв. по-високи от 

утвърдените в цената на услугата (16 хил. лв.) с Решение № Ц–58/17.12.2009 г. на 

ДКЕВР. 

Изменението на предложени разходи спрямо утвърдените се дължи на 

увеличените разходи за трудови възнаграждения от 8 хил. лв. на 9 хил. лв. и разходи за 

амортизации от инвестиции с 1 000 лева.  

2. ВС Монтана – помпена - Предложените от В и К оператора разходи, 

ценообразуващи елементи и цени на услугата са непроменени спрямо утвърдените с 

Решение № Ц–58/17.12.2009 г. на ДКЕВР. 

 

В изпълнение на Заповед № З-В-74/28.06.2011 г. на Председателя на ДКЕВР е 

извършена планова проверка на дейността на „В и К” ООД, гр. Монтана за 2010 г. След 

приключване на същата е съставен Констативен протокол № З – 11 от 17.11.2011 г., 

който е разгледан на закрито заседание на ДКЕВР и е приет за сведение с решение по  

т. 5 от протокол № 173 от 24.11.2011 г. 

 Във връзка с подаденото заявление от „Водоснабдяване и канализация” ООД,  

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

на която е извършен анализ и оценка за отчетните резултати по време на текущия ценови 

период, като са взети предвид и резултатите от извършената планова проверка на 

дейността на В и К оператора. 

Анализът на приходите и разходите за 2010 г. показва, че от предоставянето на 

водоснабдителни и канализационни услуги на потребителите, В и К операторът е 

реализирал през 2010 г. печалба в размер на 260 хил. лв. 

Съгласно представения одитиран годишен финансов отчет за 2010 г., В и К 

операторът формира приходи от цялостната дейност в размер на 9 812 хил. лв. и общо 

разходи 9 584 хил. лв., в резултат на което финансовият резултат е положителен - 

печалба преди данъчно облагане в размер на 228 хил. лв., а след преобразуване за 

данъчни цели е в размер на 190 хил. лв.  

  Изпълнението на инвестиционната програма през 2010 г. е съответно: по 

отношение доставяне на вода на потребителите от ВС Монтана - помпена - 95,68%,  

ВС Монтана - смесена - 66,67%, ВС Монтана - гравитачна - 257,14%, ВС Видин - 9,09% 

и ВС Среченска бара - 39,43%; по отношение отвеждане на отпадъчните води и 

пречистване на отпадъчните води не са реализирани инвестиции или Общо процентът на 

изпълнените инвестиции възлиза на 81,51%.  

Фактурираните количества доставена вода на потребителите и количества 

отведени и пречистени отпадъчни води за 2010 г. възлизат на, както следва:  

Доставяне на вода на потребителите: от ВС Монтана - помпена – 4 205 хил. куб. м. 

при 4 364 хил. куб. м. съгласно утвърдените количества с Решение № Ц–58/17.12.2009 г. 

на ДКЕВР, от ВС „Монтана – смесена” – 305 хил. куб.м. при утвърдени 305 хил. куб. м., 

от ВС „Монтана – гравитачна” – 448 хил. куб. м. при утвърдени 487 хил. куб. м., от ВС 

„Монтана - непитейни качества”   – 34 хил. куб. м. при утвърдени 130 хил. куб. м., от ВС 

„Тодорини кукли” – 142 хил. куб. м. при утвърдени 148 хил. куб. м., от ВС „Видин” - 

2 217 хил. куб. м. при утвърдени 2 648 хил. куб. м. и  от ВС „Кобиляк” – 130 хил. куб. м. 

при утвърдени 360 хил. куб. м. с Решение № Ц–58/17.12.2009 г. и от ВС „Среченска 

бара”  – 33 111 хил. куб. м. при утвърдени с решение № Ц–031/28.02.2007 г. на ДКЕВР 

29 812 хил. куб. м.; Отвеждане на отпадъчните води – 2 906 хил. куб. м. при утвърдени 

3 026 хил. куб. м.; Пречистване  на  отпадъчните  води за ВС „Монтана – смесена”– 

267  хил. куб.м. при утвърдени 235 хил. куб. м. и Пречистване  на  отпадъчните  води 

за ВС „Монтана –помпена”– 2 020 хил. куб.м. при утвърдени с Решение № Ц–58/ 

17.12.2009 г. - 2 230 хил. куб. м.  

Видно е, че утвърдените цени с Решение № Ц–58/17.12.2009 г. и Решение  

№ Ц–031/28.02.2007 г. на ДКЕВР са образувани с по-високи количества от отчетените 

стойности за 2010 г., с изключение на цените за доставяне на вода на друг В и К 
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оператор от ВС Среченска бара.     

Въз основа на извършения анализ на внесеното заявление за утвърждаване/ 

изменение на цени се констатира следното:  

1. С Решение № Ц–58/17.12.2009 г., ДКЕВР е приела прилагането на метод на 

регулиране чрез стимули „горна граница на цени” за „Водоснабдяване и канализация” 

ООД, гр. Монтана, определила е регулаторен период с продължителност до 31.12.2013 г. 

и е утвърдила на В и К оператора цени на В и К услуги за първия ценови период от 

регулаторния период, като за базова година е използвана 2008 г.  

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

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

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

заявленията за утвърждаване и изменение на цените.  

2. 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. 

3. 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. 

4. Цените за доставяне на вода на друг В и К оператор от ВС Среченска бара се 

образуват съгласно Указанията по метода „горна граница на цени”. 

Във връзка с гореизложеното и при прилагане на 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, с Доклад вх. № В-Дк-42/22.02.2012 г. е предложено цените 

на В и К услугите, предоставяни от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана 

за новия ценови период от регулаторния период да се изчислят при прилагане на следния 

подход:  

1. Условно-постоянните разходи (без разходите за амортизации) утвърдени с 

Решение № Ц–58/17.12.2009 г. на ДКЕВР по водоснабдителни и канализационни услуги 

и системи са коригирани със средногодишна инфлация 4,2 % за периода януари - 

декември 2011 г. спрямо периода януари - декември 2010 г., по данни на НСИ за индекса 

на потребителските цени. При прилагания метод на ценово регулиране „горна граница на 

цени” не са допустими други корекции на условно-постоянните разходи;  

2. Преизчислените условно-постоянни разходи (без разходите за амортизации) по 

водоснабдителни и канализационни услуги и системи след корекцията по т. 1 са 

коригирани с коефициент за подобряване на ефективността Х = 0,5. 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“;  

3. Променливи разходи  

3.1. Предложените от В и К оператора разходи за електроенергия за технологични 

нужди са изчислени с отчетените количества електроенергия за 2010 г. и действащите 

цени на електрическата енергия, утвърдени с Решение № Ц-22/29.06.2011 г. на ДКЕВР.  

 

3.2. Предложените от В и К оператора разходи за такса за водовземане и за 

замърсяване са изчислени съгласно Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на 

воден обект и за замърсяване (обн. в ДВ, бр. 50 от 1 юли 2011 г., изм. ДВ. бр. 3 от 10 

януари 2012 г.), в сила от 01.01.2012 г.;  

3.3. Предложените от В и К оператора разходи за доставяне на вода на входа на 

ВС от друг доставчик (или обособена водоснабдителна система) са преизчислени 

съобразно изменените цени и утвърдените водни количества.  

4. За ВС Среченска бара  
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4.1. Предложените разходи от В и К оператора за услугата доставяне на вода от 

ВС Среченска бара се приемат, с изключение на разходите за такса водовземане, които 

са намалени от 317 хил. лв. на 183 хил. лв., изчислени съгласно Тарифа за таксите за 

водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване (обн. в ДВ, бр. 50 от 1 юли 

2011 г., изм. ДВ. бр. 3 от 10 януари 2012 г.);  

4.2. Собственият капитал, нормата на възвръщаемост на капитала и необходимият 

оборотен капитал са равни на заложените в утвърдените цени на В и К услуги с Решение 

№ Ц–58/17.12.2009 г. на ДКЕВР; 

4.3. Регулаторната база на активите за услугата доставяне на вода от ВС 

Среченска бара е образувана в съответствие с годишния финансов отчет за 2010 г.;   

4.4. Предложените от В и К оператора количества за доставяне на вода и общите 

загуби на вода за ВС Среченска бара се приемат.    

5. Количествата за доставяне на вода на потребителите (от всички 

водоснабдителни системи, без ВС Среченска бара), отведените и пречистени количества 

отпадъчни води, с които са образувани предложените за утвърждаване цени са равни на 

тези, с които са образувани утвърдените цени на В и К услуги с Решение № Ц-58/ 

17.12.2009 г. на ДКЕВР.  

Във връзка с изложеното, ценообразуващите елементи и цени за 

водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация” 

ООД, гр. Монтана, са както следва: 

Признати годишни разходи: 

ВС Монтана - помпена –         5 427 хил. лв. 

ВС Монтана - смесена -           271 хил. лв. 

ВС Монтана - гравитачна –          322 хил. лв. 

ВС Тодорини кукли –             15 хил. лв. 

ВС Видин –              605 хил. лв. 

ВС Непитейна –            115 хил. лв. 

ВС Кобиляк –              50 хил. лв. 

ВС Среченска бара -       1 856 хил. лв. 

Отвеждане на отпадъчни води -          572 хил. лв. 

Пречистване на отпадъчни води за ВС  Монтана – смесена –       15 хил. лв.  

Пречистване на отпадъчни води за ВС Монтана – помпена -     962 хил. лв. 

 

Регулаторна база на активите: 

ВС Монтана - помпена –         7 046 хил. лв. 

ВС Монтана - смесена -           624 хил. лв. 

ВС Монтана - гравитачна –          525 хил. лв. 

ВС Тодорини кукли –             55 хил. лв. 

ВС Видин –              393 хил. лв. 

ВС Непитейна –              58 хил. лв. 

ВС Кобиляк –            177 хил. лв. 

ВС Среченска бара -       3 765 хил. лв. 

Отвеждане на отпадъчни води -           444 хил. лв. 

Пречистване на отпадъчни води за ВС Монтана – смесена –        18 хил. лв.  

Пречистване на отпадъчни води за ВС Монтана – помпена     174 хил. лв.  

 

Необходим оборотен капитал: 

ВС Монтана - помпена –            707 хил. лв. 

ВС Монтана - смесена -             39 хил. лв. 

ВС Монтана - гравитачна –            56 хил. лв. 

ВС Тодорини кукли –              2 хил. лв. 

ВС Видин –            106 хил. лв. 

ВС Непитейна –             20 хил. лв. 

ВС Кобиляк –               7 хил. лв. 
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ВС Среченска бара -         267 хил. лв. 

Отвеждане на отпадъчни води -           98 хил. лв. 

Пречистване на отпадъчни води за ВС Монтана – смесена –        2 хил. лв.  

Пречистване на отпадъчни води за ВС Монтана – помпена   175 хил. лв.  

 

Нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане е 6,39 %, 

определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане 

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

8,10 %.  

 

Необходими годишни приходи: 

ВС Монтана - помпена –         5 877 хил. лв. 

ВС Монтана - смесена -           311 хил. лв. 

ВС Монтана - гравитачна –          355 хил. лв. 

ВС Тодорини кукли –              18 хил. лв. 

ВС Видин –              608 хил. лв. 

за друг В и К оператор             67 хил. лв. 

за ВС Монтана –помпена (себестойност)       541 хил. лв. 

ВС Непитейна –             119 хил. лв. 

ВС Кобиляк –              58 хил. лв. 

за друг В и К оператор             43 хил. лв. 

за ВС Монтана – помпена (себестойност)         15 хил. лв. 

ВС Среченска бара -        2 037 хил. лв. 

за друг В и К оператор („В и К” ООД, гр.Враца)    1 356 хил. лв. 

за друг В и К оператор („В и К - Берковица” ЕООД,  

гр. Берковица)                                                              92 хил. лв. 

за ВС Монтана – помпена (себестойност)       575 хил. лв. 

за ВС Монтана – смесена (себестойност)         14 хил. лв. 

 

Отвеждане на отпадъчни води -          600 хил. лв. 

Пречистване на отпадъчни води за ВС  Монтана – смесена –       17 хил. лв.  

Пречистване на отпадъчни води за ВС Монтана – помпена -     973 хил. лв. 

 

Количествата вода за В и К услуги и системи са както следва: 

ВС Монтана - помпена – количества за  

доставяне на вода на потребителите         –  4 364 хил. м
3  

ВС Монтана - смесена – количества за  

доставяне на вода на потребителите        –     305 хил. м
3  

ВС Монтана - гравитачна – количества за  

доставяне на вода на потребителите        –     487 хил. м
3
  

ВС Тодорини кукли – количества за  

доставяне на вода на потребителите        –     138 хил. м
3
  

ВС Видин – количества за доставяне  

на вода на потребителите       – 2 648 хил. м
3
,  

в т.ч.:  друг В и К оператор („В и К” ЕООД, гр. Видин)      -      280 хил. м
3 

ВС Монтана –помпена (себестойност)     -  2 368 хил. м
3  

ВС Непитейна – количества за доставяне на вода на потребителите – 130 хил. м
3 

ВС Кобиляк – количества за доставяне на вода на потребителите    – 360 хил. м
3
,  

в т.ч.:  Друг В и К оператор („В и К” ООД, гр. Враца)           - 253 хил. м
3 

 ВС Монтана –помпена (себестойност)          - 107 хил. м
3  

Количества за отвеждане на отпадъчните води                            – 3 026 хил. м
3
,  

разпределени както следва:  

- битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.        - 2 170 хил. м
3
  

- промишлени и други стопански потребители - 856 хил. м
3   
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Количества за пречистване на  

отпадъчни води за ВС Монтана смесена                           - 35 хил. м
3
,  

разпределени както следва:  

битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.               - 209 хил. м
3
  

промишлени и други стопански потребители     -  26 хил. м
3
 

Пречистване на отпадъчни води за ВС Монтана – помпена – 2 230 хил. м
3
,  

разпределени както следва: 

- за битови и приравнени към тях обществени, търговски и други - - 1 612 хил. м
3
 

- за промишлени и други стопански потребители, в т.ч.:  

степен на замърсяване 1     262 хил. м
3
 

степен на замърсяване 2     348 хил. м
3
 

степен на замърсяване 3         8 хил. м
3
 

 

Цени за В и К услуги: 

1. Доставяне на вода на потребителите: 

ВС Монтана - помпена       - 1,35 лв./куб.м 

ВС Монтана - смесена       - 1,02 лв./куб.м 

ВС Монтана - гравитачна       - 0,73 лв./куб.м 

ВС Монтана - непитейна      - 0,92 лв./куб.м 

ВС Тодорини кукли       - 0,13 лв./куб.м 

ВС Кобиляк        - 0,17 лв./куб.м 

ВС Видин        - 0,24 лв./куб.м 

ВС Среченска бара 

- за „В и К” ООД, гр. Враца       - 0,06 лв./куб.м 

- за „В и К - Берковица” ЕООД, гр. Берковица   - 0,08 лв./куб.м  

2. Отвеждане на отпадъчни води     - 0,20 лв./куб.м 

3. Пречистване на отпадъчни води  

ВС Монтана – смесена       - 0,07 лв./куб.м 

ВС Монтана - помпена      

- за битови и приравнени към тях обществени,  търговски и други - 0,35 лв./ куб.м   

- за промишлени и други стопански потребители 

степен на замърсяване 1             - 0,57 лв./ куб.м   

степен на замърсяване 2             - 0,71 лв./ куб.м   

степен на замърсяване 3         - 0,89 лв./ куб.м   

(Цените са без включен ДДС) 

 

 Спазено е изискването на чл. 23 от НРЦВКУ и на 06.03.2012 г. са проведени 

открито заседание с представители на дружеството и обществено обсъждане, на което са 

присъствали представители на Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството, Национален браншов синдикат “Водоснабдител” – КНСБ, 

Федерация Строителство, индустрия и водоснабдяване – Подкрепа и Съюз на ВиК 

операторите в България.  

На проведеното открито заседание представителят на „В и К” ООД, гр. Монтана 

заявява, че отразените цени в доклада, приет с решение на ДКЕВР на закрито заседание 

по т. 6 от протокол № 30/29.02.2012 г. и публикуван на интернет страницата на 

Комисията са определени съгласно действащата методика – горна граница на цени, 

напълно в съответствие с нея, с годишния процент инфлация и с коефициента за 

ефективност.  Представителят на дружеството заявява, че В и К операторът е съгласен с 

корекцията на заложения индекс на инфлацията, направена от ДКЕВР в съответствие с 

действащата нормативна уредба, а по отношение на редуцираните разходи за анализи 

съгласно Наредба № 9 от 16.03. 2001 г. за качеството на водата, предназначена за 

питейно-битови цели и другите разходи за външни услуги ще отправи предложение към 

Комисията в законоустановения срок.  
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 В хода на проведеното обществено обсъждане председателят на Федерация 

Строителство, индустрия и водоснабдяване-Подкрепа отбелязва, че „В и К” ООД,  

гр. Монтана е изпълнило инвестиционната си програма над 81 % и повдига въпроси, 

свързани с голямата разлика между предложените от В и К оператора разходи за 

електрическа енергия, за горива и за такса водовземане и приетите от ДКЕВР с оглед 

определяне цената на услугата. Представителят на Съюза на ВиК операторите в 

България счита, че е важно да има яснота при определянето на цените и перата, при 

които работят дружествата, което би улеснило и осъществявания от ДКЕВР контрол. 

В указания 14-дневен срок в ДКЕВР е постъпило възражение с вх. № В-17-28-7/ 

16.03.2012 г. от В и К оператора срещу разгледаните на откритото заседание цени за 

водоснабдителните и канализационните услуги.   

Т. 1 от внесеното възражение касае непризнатите „други разходи“ за външни 

услуги, които не са включени в действащите цени на В и К услугите.  

Предложените от В и К оператора „други разходи“ по водоснабдителни системи 

са, както следва:   

1.1. ВС Монтана – помпена - в размер на 62 хил. лв., от които 27 хил. лв. за 

изпитвания на водни проби за наличие на пестициди и 35 хил. лв. за издаване на 

разрешителни и заснемане на зони; 

1.2. ВС Монтана – смесена – в размер на 10 хил. лв., от които 4 хил. лв. за 

изпитвания на водни проби за наличие на пестициди и 6 хил.лв. за издаване на 

разрешителни и заснемане на зони; 

1.3.  ВС Монтана - гравитачна – в размер на 14 хил. лв. за изпитвания на водни 

проби за наличие на пестициди; 

1.4.  ВС Монтана - непитейна – в размер на 3 хил. лв. за изпитвания на водни 

проби за наличие на пестициди. 

В и К операторът обосновава предложените разходи, като предвидени за 

изпитвания на водни проби за наличие на пестициди съгласно изискванията на Наредба 

№ 9 от 16.03. 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и за 

издаване на разрешителни и заснемане на зони по усреднени стойности. 

Комисията приема разходите за разширен мониторинг върху качеството на 

питейната вода, без предложените по т. 1.4, тъй като тези разходи са неприсъщи за 

непитейните води.  

По т. 2 управителят излага възражения относно непризнатите от ДКЕВР разходи 

за текущ и авариен ремонт за ВС Монтана – помпена, предложени във внесеното 

заявление за утвърждаване/изменение на цени с вх. № В-17-28-7/18.11.2011 г. 

Възражението не се приема с оглед изискванията на Глава четвърта, т. 53 и т. 55 от 

Указанията приети с решение по т. 5 от протокол № 17/31.01.2011 г. на ДКЕВР, съгласно 

които условно-постоянните разходи, в т.ч. и разходите за текущ и авариен ремонт са 

индексирани със средногодишната инфлация 4,2 % за периода януари - декември 2011 г. 

спрямо периода януари - декември 2010 г., по данни на НСИ за индекса на 

потребителските цени, след което са коригирани с коефициент за подобряване на 

ефективността Х = 0,5.    

  На следващо място управителят на дружеството възразява срещу непризнатите 

разходи за електрическа енергия във внесеното заявление за цени с вх. № В-17-28-7/ 

18.11.2011 г., в размер на 43 хил. лв., които са включени към „разходи за електрическа 

енергия за технологични нужди” за ВС Монтана – помпена. Комисията приема 

предложените разходи за електрическа енергия в размер на 43 хил. лв. и ги отнася към 

„разходи за вода, отопление и осветление“ за ВС  Монтана – помпена. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 2, чл. 12 и чл. 13 от 

Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги и чл. 4,  

ал. 1, т. 2, б. „а” от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и 

канализационните услуги  
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ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И:  

 

I. Утвърждава на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана 

ценообразуващи елементи на цените по т. II, както следва:  

 

1. Необходими годишни приходи: 

Необходими годишни приходи: 

ВС Монтана - помпена –        5 983 хил. лв. 

ВС Монтана - смесена -          321 хил. лв. 

ВС Монтана - гравитачна –         369 хил. лв. 

ВС Тодорини кукли –            18 хил. лв. 

ВС Видин –            608 хил. лв. 

за друг В и К оператор                     67 хил. лв. 

за ВС Монтана –помпена (себестойност)                541 хил. лв. 

ВС Непитейна –           119 хил. лв. 

ВС Кобиляк –             58 хил. лв. 

за друг В и К оператор                                        43 хил. лв. 

за ВС Монтана – помпена (себестойност)         15 хил. лв. 

ВС Среченска бара -       2 037 хил. лв. 

за друг В и К оператор („В и К” ООД, гр.Враца)    1 356 хил. лв. 

за друг В и К оператор („В и К - Берковица” ЕООД,  

гр. Берковица)                                                         92 хил. лв. 

за ВС Монтана – помпена (себестойност)        575 хил. лв. 

за ВС Монтана – смесена (себестойност)          14 хил. лв. 

Отвеждане на отпадъчни води -                     600 хил. лв. 

Пречистване на отпадъчни води за ВС  Монтана – смесена –  17 хил. лв.  

 Пречистване на отпадъчни води за ВС Монтана – помпена - 973 хил. лв. 

 

 

2. Количествата вода за съответната В и К услуга   

ВС Монтана - помпена – количества за  

доставяне на вода на потребителите         –  4 364 хил. м
3  

ВС Монтана - смесена – количества за  

доставяне на вода на потребителите        –     305 хил. м
3  

ВС Монтана - гравитачна – количества за  

доставяне на вода на потребителите        –     487 хил. м
3
  

ВС Тодорини кукли – количества за  

доставяне на вода на потребителите        –     138 хил. м
3
  

ВС Видин – количества за доставяне  

на вода на потребителите       –  2 648 хил. м
3
,  

в т.ч.:  Друг В и К оператор („В и К” ЕООД, гр. Видин)       -      280 хил. м
3 

ВС Монтана –помпена (себестойност)      -  2 368 хил. м
3  

ВС Непитейна – количества за доставяне на вода на потребителите – 130 хил. м
3 

ВС Кобиляк – количества за доставяне на вода на потребителите    – 360 хил. м
3
,  

в т.ч.:  друг В и К оператор („В и К” ООД, гр. Враца)           - 253 хил. м
3 

ВС Монтана –помпена (себестойност)                       - 107 хил. м
3  

Количества за отвеждане на отпадъчните води                            – 3 026 хил. м
3
,  

разпределени както следва:  

- битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.        - 2 170 хил. м
3
  

- промишлени и други стопански потребители        -    856 хил. м
3   
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Количества за пречистване на  

отпадъчни води за ВС Монтана смесена                           - 35 хил. м
3
,  

разпределени както следва:  

битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.               - 209 хил. м
3
  

промишлени и други стопански потребители     -  26 хил. м
3
 

Пречистване на отпадъчни води за ВС Монтана – помпена – 2 230 хил. м
3
,  

разпределени както следва: 

- за битови и приравнени към тях обществени, търговски и други - - 1 612 хил. м
3
 

- за промишлени и други стопански потребители, в т.ч.:  

степен на замърсяване 1     262 хил. м
3
 

степен на замърсяване 2     348 хил. м
3
 

степен на замърсяване 3         8 хил. м
3
 

 

3. Регулаторна база на активите: 

ВС Монтана - помпена –                   7 065 хил. лв. 

ВС Монтана - смесена -          626 хил. лв. 

ВС Монтана - гравитачна –         528 хил. лв. 

ВС Тодорини кукли –            55 хил. лв. 

ВС Видин –            393 хил. лв. 

ВС Непитейна –             58 хил. лв. 

ВС Кобиляк –           177 хил. лв. 

ВС Среченска бара -                 3 765 хил. лв. 

Отвеждане на отпадъчни води -         444 хил. лв. 

Пречистване на отпадъчни води за ВС Монтана – смесена –      18 хил. лв.  

Пречистване на отпадъчни води за ВС Монтана – помпена   174 хил. лв.  

 

4. Норма на възвръщаемост на капитала  

Нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане е 6,39 %, 

определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане 

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

8,10 %.  

 

  II. Утвърждава, считано от 01.04.2012 г. цени без ДДС за водоснабдителните 

и канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация” ООД,  

гр. Монтана, както следва: 

 

1. Доставяне на вода на потребителите: 

ВС Монтана - помпена       - 1,37 лв./куб.м 

ВС Монтана - смесена       - 1,05 лв./куб.м 

ВС Монтана - гравитачна       - 0,76 лв./куб.м 

ВС Монтана - непитейна      - 0,92 лв./куб.м 

ВС Тодорини кукли       - 0,13 лв./куб.м 

ВС Кобиляк        - 0,17 лв./куб.м 

ВС Видин        - 0,24 лв./куб.м 

ВС Среченска бара 

- за „В и К” ООД, гр. Враца      - 0,06 лв./куб.м 

- за „В и К - Берковица” ЕООД, гр. Берковица  - 0,08 лв./куб.м 

 

2. Отвеждане на отпадъчни води    - 0,20 лв./куб.м 

3. Пречистване на отпадъчни води  

ВС Монтана – смесена       - 0,07 лв./куб.м 

ВС Монтана - помпена   
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- за битови и приравнени към тях обществени,  търговски и други - 0,35 лв./ куб.м   

- за промишлени и други стопански потребители 

степен на замърсяване 1                              - 0,57 лв./ куб.м   

степен на замърсяване 2                   - 0,71 лв./ куб.м   

степен на замърсяване 3               - 0,89 лв./ куб.м   

(Цените са без включен ДДС)  

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 

(четиринадесет) дневен срок. 

      

      ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                                                    (Анжела Тонева) 

        Заповед № З-ОФ-13/22.03.2012 г. 

                                          

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

                                                                                          (Емилия Савева)  

 


