
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
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Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ Ц - 12 от 26.02.2013 г. 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 26.02.2013 г., като разгледа заявление за 

утвърждаване/изменение на цени на водоснабдителните и канализационните услуги, 

предоставяни на потребителите от “В и К - Стенето” ЕООД, гр. Троян с  

вх. № В-17-03-7/25.09.2012 г., събраните данни от проведените на 29.01.2013 г. открито 

заседание и обществено обсъждане, доклад с вх. № В-Дк-7/16.01.2013 г., установи 

следното: 

“В и К - Стенето” ЕООД, гр. Троян е внесло в Държавната комисия за енергийно и 

водно регулиране (ДКЕВР, Комисията) заявление за утвърждаване/изменение на цени на 

водоснабдителните и канализационните услуги с вх. № В-17-03-7/25.09.2012 г. 

С писма вх. № В-17-03-7/19.10.2012 г. и № В-17-03-7/13.12.2012 г. от „В и К - 

Стенето” ЕООД, гр. Троян е внесена допълнителна информация към Заявление за 

утвърждаване/изменение на цени на водоснабдителните и канализационните услуги с вх. 

№ В-17-03-7/25.09.2012 г. 

Съгласно Заповед № 3-B-105/04.10.2012 г. на председателя на ДКЕВР, 

сформираната работна група е разгледала и анализирала постъпилото заявление за 

утвърждаване/изменение на цени на водоснабдителните и канализационните услуги, 

предоставяни на потребителите от “В и К - Стенето” ЕООД, гр. Троян.  

С Решение № Ц-012/31.03.2011 г. на ДКЕВР, считано от 01.04.2011 г. на “В и К - 

Стенето” ЕООД, гр. Троян са утвърдени цени на В и К услуги за първи ценови период от 

регулаторния период (2009 - 2013 г.) образувани по метода „горна граница на цени”, както 

следва:  

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите -       0,94 лв./м
3
 

Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води  -       0,05 лв./м
3
 

Цена за услугата пречистване на отпадъчните води 

- за битови потребители и приравнени към тях  

обществени, търговски и др.     -       0,18 лв./м
3
 

- за промишлени и други стопански потребители 

      степен на замърсяване 1               -                 0,71 лв./м
3
 

                                               степен на замърсяване 2                -                0,89 лв./м
3
 

                                               степен на замърсяване 3                -                1,07 лв./м
3
 

В цените не е включен ДДС. 

 

 С внесеното заявление В и К операторът е предложил за утвърждаване цени на  

В и К услуги, както следва: 

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите -       1,09 лв./м
3
 

Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води    -       0,06 лв./м
3
 

Цена за услугата пречистване на отпадъчните води  

- за битови потребители и приравнени към тях  

обществени, търговски и др.     -       0,20 лв./м
3
 

 - за промишлени и други стопански потребители 

           степен на замърсяване 1               -                 0,80 лв./м
3
 

                                              степен на замърсяване 2                -                 0,99 лв./м
3
 

                                              степен на замърсяване 3                -                 1,19 лв./м
3
 

 В цените не е включен ДДС. 
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 От прегледа на внесеното заявление за цени е установено следното: 

  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 приложеното копие на 

вестник „Троянски глас” от 22-28 август 2012 г. 

 При прегледа на Заявление вх. № В-17-03-7/25.09.2012 г. за утвърждаване/ 

изменение на цени на водоснабдителните и канализационните услуги, предоставяни на 

потребителите от „В и К - Стенето” ЕООД, гр. Троян при прилагане на метода „горна 

граница на цени” и приложенията към него, комисията е установила съответствие с 

принципите и разпоредбите на Закона за регулиране на водоснабдителните и 

канализационните услуги (ЗРВКУ), НРЦВКУ и изискванията на т. 51 от Глава четвърта от 

Указанията за образуване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги при 

ценово регулиране чрез метода „горна граница на цени”, приети с Решение на ДКЕВР по 

т. 5 от Протокол № 17/31.01.2011 г. (Указанията).  

 
 І. ПРЕДЛОЖЕНИ ОТ В и К ОПЕРАТОРА РАЗХОДИ И ЦЕНООБРАЗУВАЩИ 

ЕЛЕМЕНТИ  

В и К операторът е прогнозирал част от условно-постоянните разходи (без 

разходите за амортизации) с индекс на инфлация в размер на 4,5%. Прогнозните разходи 

за електроенергия за технологични нужди са изчислени на база утвърдените разходи с 

Решение № Ц-012/31.03.2011 г. на ДКЕВР, индексирани с 13%. 

Предложените от В и К оператора прогнозни разходи и ценообразуващи елементи 

са определени съобразно ценовия изчислителен модел за утвърдените цени на В и К 

услуги. 

1. Разходите, с които са образувани предложените за утвърждаване цени на В и К 

услуги, са както следва: 

1.1. За услугата доставяне на вода на потребителите – 1 780 хил. лв., в т.ч.: 

Изменението на отделните видове предложени разходи спрямо утвърдените е както 

следва: 

 Разходи за материали от утвърдени 170 хил. лв. са увеличени на 198 хил. лв., в 

т.ч.: 

разходи за обеззаразяване са равни на утвърдените 7 хил. лв.; 

разходи за електроенергия за технологични нужди от 89 хил. лв. са увеличени на 

101 хил. лв., изчислени с утвърдените разходи за електроенергия с решение № Ц-

12/31.03.2011 г., завишени с 13%;  

разходи за горива и смазочни материали от 45 хил. лв. са увеличени на 61 хил. лв.; 

разходи за работно облекло са равни на утвърдените 6 хил. лв.; 

разходи за канцеларски материали са равни на утвърдените 3 хил. лв.; 

други разходи са равни на утвърдените 20 хил. лв.; 

Разходи за външни услуги от утвърдени 340 хил. лв. са увеличени на 348 хил. лв., 

в т.ч.:  

 разходи за застраховки от 32 хил. лв. са увеличени на 33 хил. лв.; 

 разходи за доставяне на вода на входа на ВС от друг доставчик (от „В и К” АД, гр. 

Ловеч ) са равни на утвърдените 164 хил. лв.; 

 разходи за данъци и такси от 88 хил. лв. са увеличени на 92 хил. лв., в т.ч.: 

разходи за местни данъци и такси от 17 хил. лв. са увеличени на 18 хил. лв. ; 

разходи за такса регулиране са равни на утвърдените 9 хил. лв.; 

разходи за такса водовземане от 62 хил. лв. са увеличени на 65 хил. лв.; 

разходи за съобщителни услуги са равни на утвърдените 6 хил. лв.; 

разходи за транспортни услуги са равни на утвърдените 5 хил. лв.; 

разходи за публикации са равни на утвърдените 1000 лева; 

разходи за консултантски дейности от 56 хил. лв. са увеличени на 58 хил. лв., в 

т.ч.: 
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юридически са равни на утвърдените 1000 лева; 

финансово-счетоводни и одиторски са равни на утвърдените 2 хил. лв.; 

технически от 16 хил. лв. са увеличени на 17 хил. лв.; 

разходи за въоръжена и противопожарна охрана са равни на утвърдените 3 хил. 

лв.; 

разходи по договори за инкасиране са равни на утвърдените 8 хил. лв.; 

други разходи от 14 хил. лв. са увеличени на 15 хил. лв.; 

Разходи за амортизации от утвърдени 227 хил. лв. са увеличени на 296 хил. лв., в 

т.ч.: 

разходите за амортизации от утвърдени 207 хил. лв. са увеличени на 288 хил. лв.; 

разходите за амортизации от инвестициите са в размер на 8 хил. лв., определени 

като среден размер за пет години; 

Разходите за възнаграждения от утвърдените 456 хил. лв. са увеличени на 477 

хил. лв. , в т.ч.: 

Разходите за трудови възнаграждения от утвърдените 440 хил. лв. са увеличени на 

460 хил. лв.; 

Суми по граждански договори и хонорари от утвърдените 16 хил. лв. са увеличени 

на 17 хил. лв.; 

Разходите за осигуровки от утвърдените 159 хил. лв. са увеличени на 166 хил. лв., 

в т.ч.: 

Социалните осигуровки от утвърдените 90 хил. лв. са увеличени на 94 хил. лв.; 

Социалните разходи от утвърдените 69 хил. лв. са увеличени на 72 хил. лв.; 

Други разходи от утвърдените 54 хил. лв. са увеличени на 56 хил. лв., в т.ч.: 

разходи за безплатна храна, съгласно нормативен документ от утвърдени 15 хил. 

лв. са увеличени на 16 хил. лв. 

разходи за охрана на труда са равни на утвърдените 2 хил. лв.; 

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

разходи за данъци, удържани при източника, съгласно ЗКПО са равни на 

утвърдените 2 хил. лв.; 

разходи за квалификация и стипендии са равни на утвърдените 1000 лева; 

други разходи от утвърдените 32 хил. лв. са увеличени на 33 хил. лв.; 

Разходите за текущ и авариен ремонт от 230 хил. лв. са увеличени на 240 хил. лв. 

Общите прогнозни разходи за услугата доставяне на вода на потребителите в 

размер на 1 780 хил. лв. са по-високи с 8,80% спрямо утвърдените (1 636 хил. лв.).  

Променливите разходи са в размер на 346 хил. лв. и са по-високи с 4,53% спрямо 

утвърдените (331 хил. лв.).  

1.2. Разходи за услугата отвеждане на отпадъчните води – 106 хил. лв., в т.ч.: 

 Разходи за материали са 5 хил. лв. и са индексирани с 4,5% инфлация;  

Разходите за външни услуги от утвърдени 13 хил. лв. и са увеличени на 14 хил. 

лв. индексирани с 4,5% инфлация; 

Разходи за амортизации от утвърдени 4 хил. лв. са увеличени на 23 хил. лв.; 

Разходи за възнаграждения от утвърдени 21 хил. лв. са увеличени на 22 хил. лв., в 

т.ч.: 

разходите за трудови възнаграждения от утвърдени 20 хил. лв. са увеличени на 21 

хил. лв.; 

суми по граждански договори и хонорари са равни на утвърдените 1 000 лева; 

Разходи за осигуровки от утвърдени 7 хил. лв. са увеличени на 8 хил. лв., в т.ч.: 

социални осигуровки от 4 хил. лв. са увеличени на 4 500 лева; 

социални разходи са равни на утвърдените 3 хил. лв.; 

Други разходи са равни на утвърдените 1 000 лева; 

Разходи за текущ и авариен ремонт от утвърдени 32 хил. лв. са увеличени на 33 

хил. лв. 

Общите прогнозни разходи за услугата отвеждане на отпадъчните води в размер на 
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106 хил. лв. са по-високи с 27,71% спрямо утвърдените (83 хил. лв.).  

Променливите разходи в размер на 2 хил. лв. са равни на утвърдените.  

1.3. Разходи за услугата пречистване на отпадъчните води – 779 хил. лв., в т.ч.: 

Разходи за материали от утвърдени 117 хил. лв. са увеличени на 261 хил. лв., в 

т.ч.: 

разходи за обеззаразяване са равни на утвърдените 5 хил. лв.; 

разходи за коагуланти са равни на утвърдените 45 хил. лв.; 

разходите за флокуланти са равни на утвърдените 14 хил. лв.; 

разходите за лабораторно-технологични комплекси са равни на утвърдените 6 хил. 

лв.; 

разходите за електроенергия за технологични нужди от 28 хил. лв. са увеличени на 

172 хил. лв. изчислени на база отчетени количества за 2011 г.; 

Разходи за външни услуги от утвърдени 64 хил. лв. са увеличени на 67 хил. лв.; 

Разходи за амортизации от утвърдени 254 хил. лв. са намалени на 250 хил. лв.; 

Разходи за възнаграждения от утвърдени 126 хил. лв. са увеличени на 132 хил. 

лв., в т.ч.: 

разходи за трудови възнаграждения в размер на 123 хил. лв. са увеличени на 129 

хил. лв.; 

суми по граждански договори и хонорари са равни на утвърдените 6 хил. лв.;  

Разходи за осигуровки от утвърдени 43 хил. лв. са увеличени на 51 хил. лв., в т.ч.: 

социални осигуровки от утвърдени 24 хил. лв. са увеличени на 28 хил. лв.; 

социални разходи от утвърдени 19 хил. лв. са увеличени на 23 хил. лв. 

Други разходи са равни на утвърдените 3 хил. лв.; 

Разходи за текущ и авариен ремонт от утвърдени 15 хил. лв. са увеличени на 16 

хил. лв. 

Общите прогнозни разходи за услугата пречистване на отпадъчните води в размер 

на 779 хил. лв. са по-високи с 25,24% спрямо утвърдените (622 хил. лв.).  

Променливите разходи са в размер на 251 хил. лв. и са по-високи с 134,58% спрямо 

утвърдените (107 хил. лв.). 

 

2. Ценообразуващи елементи 

Регулаторна база на активите  

за услугата доставяне на вода на потребителите -  4 361 хил. лв. 

за услугата отвеждане на отпадъчните води -      195 хил. лв. 

за услугата пречистване на отпадъчните води -   5 025 хил. лв. 

 

Необходим оборотен капитал  

за услугата доставяне на вода на потребителите -     244 хил. лв. 

за услугата отвеждане на отпадъчните води -        14 хил. лв. 

за услугата пречистване на отпадъчните води -        87 хил. лв. 

Необходимият оборотен капитал е определен при нетен цикъл 59 дни. 

 

Норма на възвръщаемост на капитала 

Предложената от В и К оператора норма на възвръщаемост на капитала преди 

данъчно облагане е 7,70%, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 

след данъчно облагане 6,93% и данъчна ставка 10,00%. 

 

Необходими годишни приходи 

за услугата доставяне на вода на потребителите -  2 116 хил. лв. 

за услугата отвеждане на отпадъчните води -                 121 хил. лв. 

за услугата пречистване на отпадъчните води -   1 166 хил. лв. 

 

Количества  
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за услугата доставяне на вода на потребителите  

количества вода на входа на ВС, в т.ч.:  -  4 978 хил. м
3 

 
- от повърхностни водоизточници -            2 641 хил. м

3
 

 - от подземни водоизточници  -               538 хил. м
3
 

 - от „В и К” АД, гр. Ловеч   -            1 799 хил. м
3
 

количества за доставяне на вода на потребителите -  1 945 хил. м
3  

за услугата отвеждане на отпадъчните води  
количествата за отвеждане на отпадъчни води -   1 987 хил. м

3
 

за услугата пречистване на отпадъчните води  

количествата за пречистване на отпадъчни води, -   1 819 хил. м
3
,  

в т.ч.: 

- за битови потребители и приравнени към тях  

обществени, търговски и др.  -                 814 хил. м
3 

- за промишлени и други стопански потребители                     1 005 хил. м
3
 

- степен на замърсяване 1 -                448 хил. м
3
 

- степен на замърсяване 2 -       89 хил. м
3
 

- степен на замърсяване 3 -                468 хил. м
3
 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на В и К услуги 

Социалната поносимост на цената на В и К услуги е 3,30 лв./куб.м, изчислена 

съгласно § 1, ал. 1, т. 4 от ЗРВКУ с данни на НСИ за средномесечен доход на едно лице за 

област Ловеч за 2011 г. Предложените за утвърждаване цени на В и К услуги от В и К 

оператора са значително под нивото на социалната поносимост на цената на В и К услуги. 

 

ІІ. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ОТЧЕТЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ПО ВРЕМЕ НА ТЕКУЩИЯ 

ЦЕНОВИ ПЕРИОД 

Във връзка с подаденото заявление от “В и К - Стенето” ЕООД, гр. Троян и в 

съответствие с чл. 20 от НРЦВКУ е представена информация, на базата на която е 

извършен анализ и оценка за отчетените резултати от дейността на В и К оператора по 

време на текущия ценови период. 

1.1. Сравнение на отчетените и утвърдените годишни разходи  

В таблиците са представени сравнителни данни за утвърдените разходи с Решение 

№ Ц-012/31.03.2011 г. на ДКЕВР и отчетените разходи по икономически елементи за В и К 

услуги съгласно годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.  

 
        (хил. лв.) 

№ 

по 

ред 

Разходи по икономически елементи 

В и К услуги 

Доставяне на вода на 

потребителите 

Отвеждане на 

отпадъчните води 

Пречистване на 

отпадъчните води 

Утвърдени 

разходи с 

Решение № Ц-

012/31.03.2011 г.   

на ДКЕВР  

Отчет 

2011 г. 

Утвърдени 

разходи с 

Решение № Ц-

012/31.03.2011 г.   

на ДКЕВР 

Отчет 

2011 г. 

Утвърдени 

разходи с 

Решение № Ц-

012/31.03.2011 г.   

на ДКЕВР 

Отчет 

2011 г. 

1 Разходи за материали, в т.ч.: 170 193 5 6 117 161 

1.2. електроенергия за технологични  нужди 89 105 0 0 28 125 

2 Разходи за външни услуги  340 316 13 4 64 75 

2.2. Такса водовземане 62 58 0 0 4 6 

3 Разходи за амортизации 227 296 4 23 254 275 

4 Разходи за възнаграждения 456 444 21 16 126 103 

5 Разходи за осигуровки 159 157 7 6 43 34 

6 Други разходи 54 37 1 4 3 14 

7 Разходи за текущ и авариен ремонт 230 159 32 11 15 14 

8 ОБЩО РАЗХОДИ : 1 636 1 602 83 70 622 676 

   

 За услугата доставяне на вода на потребителите за 2011 г. са отчетени общи 
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разходи с 34 хил. лв. по-ниски от утвърдените в действащата цена, като по-високи разходи 

са отчетени за материали (разходи за електроенергия за технологични нужди, разходи за 

горива и смазочни материали) и за амортизации. Намаление е отчетено при разходите за 

външни услуги (разходи за доставяне на вода на входа на ВС от друг доставчик и такса 

водовземане), разходите за възнаграждения и осигуровки, други разходи и разходите за 

текущ и авариен ремонт. С най-голям относителен дял в общите разходи за 2011 г. са 

разходите за възнаграждения – 27,72%. 

 За услугата отвеждане на отпадъчните води за 2011 г. са отчетени общи разходи с 

13 хил. лв. по-ниски от утвърдените в действащата цена. Отчетени са по-високи разходи за 

горива и смазочни материали и разходи за амортизации. Намаление на разходите спрямо 

утвърдените е отчетено при разходите за външни услуги, разходите за възнаграждения и 

осигуровки, други разходи и разходите за текущ и авариен ремонт. С най-голям 

относителен дял в общите разходи за 2011 г. са разходите за амортизации – 32,86%. 

 За услугата пречистване на отпадъчните води за 2011 г. са отчетени общи разходи 

с 54 хил. лв. по-високи спрямо утвърдените в действащите цени, в резултат на отчетени 

по-високи разходи за материали (лабораторно-технологични комплекси и разходи за 

електроенергия за технологични нужди), разходи за външни услуги (за въоръжена и 

противопожарна охрана, суми по договори за инкасиране и други външни услуги), разходи 

за амортизации и други разходи. Отчетени са по-ниски разходи за възнаграждения и 

осигуровки, и разходи за текущ и авариен ремонт. С най-голям относителен дял за 2011 г. 

в общите разходи са разходите за амортизации – 40,68%. 

 

1.2. Анализ на финансовото състояние на “В и К - Стенето” ЕООД, гр. Троян 

към 31.12.2011г. 

Съгласно представения одитиран годишен финансов отчет за 2011 г. на „В и К 

Стенето” ЕООД, гр. Троян, текущия финансов резултат след данъци е печалба в размер на 

7 хил. лв., намалена спрямо 2010 г., когато е 47 хил. лв., което се дължи на 

изпреварващото намаление на общите приходи пред намалението на общите разходи. 

Общо активите на дружеството през 2011 г. спрямо 2010 г., се увеличават с 1,7% на 

10 529 хил. лв. от 10 352 хил. лв. в резултат на увеличение на нетекущите и текущите 

активи. 

Нетекущите активи към 31.12.2011 г. се увеличават с 0,6% на 9 235 хил. лв., от  

9 181 хил. лв. към 31.12.2010 г., от изпреварващото увеличение на нетекущите 

нематериални активи в частта концесии, патенти, лицензии, спрямо намалението на 

нетекущите материални активи. 

 Текущите активи към 31.12.2011 г. се увеличават с 10,9% на 1 286 хил. лв. от 1 160 

хил. лв. предимно от увеличението на паричните средства, независимо от намалените 

материални запаси. 

 Общите задължения на дружеството към 31.12.2011 г., са краткосрочни и спрямо 

2010 г. се увеличават с 1,65% на 185 хил. лв. от 182 хил. лв. Дружеството отчита и 

увеличения на финансиранията за дълготрайни материални активи в размер на 184 хил. лв. 

от 5 хил. лв. за 2010 г.  

Показателят обща ликвидност за 2011 г. е 6,95 спрямо 6,37 за 2010 г. и показва, че 

дружеството има свободен оборотен капитал да обслужва текущите си задължения. 

Съотношението между собствен капитал/текущи активи е 1,10 за 2011 г. спрямо 

1,11 за 2010 г., което означава, че дружеството разполага със свободен собствен капитал за 

инвестиране в нови дълготрайни активи. 

Съотношението между собствен капитал/дългосрочни и краткосрочни задължения 

през 2011 г. е 27,53 спрямо 54,36 за 2010 г. и показва, че дружеството може да покрива 

финансовите си задължения със собствени средства.   

Въз основа на направения анализ на база обща балансова структура към 
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31.12.2011 г., може да се направи извода, че общото финансово състояние на „В и К 

Стенето” ЕООД, гр. Троян се запазва много добро. Структурата на пасива през 2011 г. 

е в съотношение 97% собствен капитал и 3% привлечени средства, спрямо 98% 

собствен капитал и 2% привлечени средства през 2010 г. 

 

1.3. Приходи и разходи от предоставянето на регулираните услуги 

Реализираните приходи и извършените разходи за 2011 г. от предоставянето на 

водоснабдителните и канализационните услуги са представени в таблицата. 
 (хил. лв.) 

В и К услуга 

ПРИХОДИ  

от В и К услуги  

за отчетната  

2011 г. 

РАЗХОДИ  

за В и К услуги 

 за отчетната  

2011 г. 

 

Финансов 

резултат 

 

 

Доставяне на вода на потребителите  1 767 1 602 165 

Отвеждане на отпадъчните води 70 70 0 
Пречистване на отпадъчните води 448 676 -228 

ОБЩО: 2 285 2 348 -63 

 

Финансовият резултат от предоставянето на регулираните услуги за 2011 г. е 

отрицателен (63 хил. лв.) и се дължи на реализирани загуби от услугата пречистване на 

отпадъчните води в резултат на реализирани по-ниски количества за пречистване на 

отпадъчни води и отчетени по-високи разходи от утвърдените.  

 

2. Изпълнение на инвестиционната програма за 2011 г. 

Изпълнението на инвестиционната програма за периода на бизнес плана 2009 – 

2011 г. е представено в таблицата: 

 

В и К услуги 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Бизнес 

план 

(хил.лв.) 

Отчет 

(хил.лв.) 

Изпъл 

нение 

(%) 

Бизнес 

план 

(хил.лв.) 

Отчет 

(хил.лв.) 

Изпъл 

нение 

(%) 

Бизнес 

план 

(хил.лв.) 

Отчет 

(хил.лв.) 

Изпъл 

нение 

(%) 

Доставяне на 

вода на 

потребителите 487 538 110,47% 355 669 188,45% 515 460 89,32% 

Отвеждане на 

отпадъчните 

води 0 4   60 123 205,00% 0 5   

Пречистване на 

отпадъчните 

води 150 28 18,67% 0 2   0 0 0,00% 

О Б Щ О 637 570 89,48% 415 794 191,33% 515 465 90,29% 

 

През отчетната 2011 г. в изпълнение на инвестиционната програма В и К 

операторът е извършил следното: 

1) За услугата доставяне на вода на потребителите  

- подменени са вътрешни водопроводни мрежи на основни улици в гр. Троян и на 

част от водопроводните мрежи в селата – Голяма Желязна, Добродан, Борима и други за  

312 хил. лв.;  

   - учредяване на санитарно-охранителни зони и получаване на разрешение за 

ползване – 61 хил. лв.; 

- машини и оборудване (пускова апаратура, доизграждане на система за 

автоматизирано управление) за 50 хил. лв.; 

- закупени са 2 броя автомобили на обща стойност 22 хил. лв.; 

- закупени съоръжения (помпени агрегати) за 15 хил. лв. 

2)  За услугата отвеждане на отпадъчните води закупено е оборудване за 
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каналопочистващ автомобил (дюза) в размер на 5 хил. лв. 

  Общото изпълнение на инвестиционната програма за 2011 г. е 90,29%, като 

преобладаващ е делът на реализираните инвестиции за услугата доставяне на вода на 

потребителите. За услугата отвеждане на отпадъчните води за 2011 г. са реализирани 

средства, каквито не са заложени в инвестиционната програма, а за услугата пречистване 

на отпадъчните води не са предвидени и отчетени инвестиции. 

 

В и К услуги 

Бизнес план  

2009 - 2011 г. 

(хил.лв.) 

Отчет 

2009 - 2011 г. 

(хил.лв.) 

Изпълнение 

2009 - 2011 г. 

(%) 

 

Доставяне на вода на потребителите 1 357 1 667 122,84% 

Отвеждане на отпадъчните води 60 132 220,00% 

Пречистване на отпадъчните води 150 30 20,00% 

О Б Щ О 1 567 1 829 116,72% 

 

Планираните инвестиции за периода на бизнес плана 2009 – 2011 г. са изпълнени 

116,72%, в т. ч. за услугата доставяне на вода на потребителите 122,84%, за услугата 

отвеждане на отпадъчните води 220% и за услугата пречистване на отпадъчните води 

20%.  
 

3. Сравнение на отчетените и утвърдените количества  

В таблицата са представени сравнителни данни за отчетните и утвърдените 

количества доставена вода на потребителите, отведените и пречистени отпадъчни води. 
 

 

(хил. куб. м) 

В и К услуги 

Отчетни  

количества  

за 2011 г. 

Количества, 

утвърдени с 

Решение № Ц-

012/31.03.2011 г. 
на ДКЕВР 

Изменение 

 (+/-) 

Доставяне на вода на потребителите 1 899 2 064 - 7.99% 

Отвеждане на отпадъчните води 1 408 1 987 - 29.14% 

Пречистване на отпадъчните води 1 292 1 819 - 28.97% 

 

Отчетените фактурирани количества за 2011 г. за всички регулирани услуги са по-

ниски от утвърдените с Решение № Ц-012/31.03.2011 г. на ДКЕВР, като значително е 

намалението на количествата за услугите отвеждане на отпадъчните води и пречистване 

на отпадъчните води. 
 

ІІІ. 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 № Ц-012/31.03.2011 г., ДКЕВР е приела прилагането на метод на 

регулиране чрез стимули „горна граница на цени” за “В и К - Стенето” ЕООД, гр. Троян, 

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 2009 г.  

2. 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.  

3. 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 
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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. 

4. 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. 

 
ІV. ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РАБОТНАТА ГРУПА ЗА РАЗХОДИ И 

ЦЕНООБРАЗУВАЩИ ЕЛЕМЕНТИ.  

 

Във връзка с гореизложеното и при прилагане на Указанията, работната група е 

предложила цените на В и К услугите, предоставяни от “В и К - Стенето” ЕООД, гр. 

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

следния подход: 
 

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

водоснабдителни и канализационни услуги са коригирани 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.  

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

водоснабдителни и канализационни услуги след корекцията по т. 1 са коригирани 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“. 

1.2. Предложените от В и К оператора разходи за горива и смазочни материали в 

размер на 61 хил. лв. не се приемат и са коригирани на 47 хил. лв. в съответствие с 

изискванията на т. 53 и т. 55 от Указанията. 

2. Разходите за амортизации са изчислени с амортизационни норми за 

регулаторни цели съгласно т. 33 от Указанията.  

3. Променливите разходи. 
3.1. Предложените от В и К оператора разходи за обеззаразяване са коригирани, 

както следва: 

3.1.1. за услугата доставяне на вода на потребителите в размер на 7 хил. лв. не се 

приемат и са коригирани на 5 хил. лв., определени на база отчетни разходи и количества за 

2011 г.; 

3.1.2. за услугата отвеждане на отпадъчни води в размер на 1 000 лева са 

необосновани и не се приемат, съгласно изискванията на т. 54 от Указанията; 

3.1.3. за услугата пречистване на отпадъчните води в размер на 5 хил. лв. са 

необосновани и не се приемат, съгласно изискванията на т. 54 от Указанията.  

3.2. Предложените от В и К оператора разходи за коагуланти за услугата 

пречистване на отпадъчните води в размер на 45 хил. лв. не се приемат и са коригирани на 

2 хил. лв., определени на база отчетни разходи и количества за 2011 г.  

3.3. Предложените от В и К оператора разходи за флокуланти за услугата 

пречистване на отпадъчните води в размер на 14 хил. лв. не се приемат и са коригирани на 

13 хил. лв., определени на база отчетни разходи и количества за 2011 г.  

3.4. Предложените от В и К оператора разходи за ЛТК (лабораторно-технологични 

комплекси) за услугата пречистване на отпадъчните води в размер на 6 хил. лв. се приемат. 

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

нужди са коригирани, както следва: 

3.5.1 За услугата доставяне на вода на потребителите, в размер на 101 хил. лв. се 

приемат; 

 3.5.2. За услугата пречистване на отпадъчните води, в размер на 172 хил. лв. не се 

приемат и са коригирани на 88 хил. лв., изчислени на база на проектни параметри на 
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биологичното стъпало на ПСОВ, гр. Троян, които осигуряват оптимално протичане на 

технологичния процес. 

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

от друг В и К оператор за услугата доставяне на вода на потребителите в размер на 164 

хил. лв. не се приемат и са коригирани на 152 хил. лв., изчислени на база отчетени 

количества закупена вода от „В и К” АД, гр. Ловеч за 2011 г. и цени за услугата на „В и К” 

АД, гр. Ловеч съгласно Решение № Ц-37/26.09.2012 г. считано от 01.10.2012 г. 

3.7. Предложените от В и К оператора разходи за такса за водовземане за услугата 

доставяне на вода на потребителите в размер на 65 хил. лв. не се приемат и са коригирани 

на 58 хил. лв., изчислени съгласно 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. на база отчетени количества вода по 

данни от МОСВ за 2011 г. (2 882 хил. м
3
).

  

3.8. Предложените от В и К оператора разходи за такса заустване за услугата 

пречистване на отпадъчните води в размер на 4 хил. лв. се приемат.  

3.9. Предложените от В и К оператора разходи за такса регулиране общо за В и К 

услуги в размер на 13 хил. лв. не се приемат и са изчислени на база отчетни данни за 2011 

г., разпределени между регулираните услуги пропорционално на дела на преките разходи 

за всяка В и К услуга, съгласно изискванията на т. 30 от Указанията, както следва: 

 за услугата доставяне на вода на потребителите  –                8 хил. лв. 

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

 услугата пречистване на отпадъчните води –                         3 хил. лв. 

4. Регулаторна база на активите за всяка В и К услуга е изчислена с отчетни 

данни за дълготрайните (нетекущи) активи и натрупаната амортизация, съобразно 

годишния финансов отчет за 2011 г., и прогнозен среден годишен размер на инвестициите 

за оставащите две години от регулаторния период, съгласно т. 52 от Указанията. 

5. Количествата за доставяне на вода на потребителите, за отвеждане на 

отпадъчните води и за пречистване на отпадъчните води са равни на утвърдените с 

Решение № Ц-012/31.03.2011 г. на ДКЕВР. 

 

V. Предвид гореизложеното, ценообразуващите елементи и цени за 

водоснабдителните и канализационните услуги на “В и К - Стенето” ЕООД, гр. 

Троян са както следва: 

 

Признати годишни разходи: 

за услугата доставяне на вода на потребителите    -       1 749 хил. лв. 

за услугата отвеждане на отпадъчните води      -          103 хил. лв. 

за услугата пречистване на отпадъчните води                          -       637 хил. лв. 

 

Регулаторна база на активите: 

за услугата доставяне на вода на потребителите              -      4 446 хил. лв. 

за услугата отвеждане на отпадъчните води               -       185 хил. лв. 

за услугата пречистване на отпадъчните води                -     5 006 хил. лв. 

 

Необходим оборотен капитал:  

за услугата доставяне на вода на потребителите    -       249 хил. лв. 

за услугата отвеждане на отпадъчните води      -         14 хил. лв. 

за услугата пречистване на отпадъчните води               -        67 хил. лв. 

 

Норма на възвръщаемост на капитала 

Норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане 7,70%, определена 

при еднородна структура на капитала с норма на възвръщаемост на собствения капитал 
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след данъчно облагане 6,93% и данъчна ставка 10,00%.  

 

Необходими годишни приходи:  

за услугата доставяне на вода на потребителите    -     2 092 хил. лв. 

за услугата отвеждане на отпадъчните води     -        117 хил. лв. 

за услугата пречистване на отпадъчните води               -    1 022 хил. лв. 

 

Количества:  

за услугата доставяне на вода на потребителите  

количества вода на входа на ВС, в т.ч.:                       -         4 978 хил. м
3 

 - от повърхностни водоизточници   -     2 592 хил. м
3
 

 - от подземни водоизточници    -        513 хил. м
3
 

 - от „В и К” АД, гр. Ловеч      -        1 873 хил. м
3
 

количества за доставяне на вода на потребителите  -      2 064 хил. м
3  

за услугата  отвеждане на отпадъчните води  

количества за отвеждане отпадъчните води                                -       1 987 хил. м
3 
 

за услугата  пречистване на отпадъчните води  

количества за пречистване на отпадъчните води    -  1 819 хил. м
3 

, 

в т.ч.: 

- за битови потребители и приравнени към тях  

обществени, търговски и др.                                                      -             814 хил. м
3 

- за промишлени и други стопански потребители        1 006 хил. м
3
 

- степен на замърсяване 1                                    -            448 хил. м
3
 

- степен на замърсяване 2                                    -               89 хил. м
3
 

- степен на замърсяване 3                                    -              468 хил. м
3
 

 

 

VІ. Цени на В и К услуги на “В и К - Стенето” ЕООД, гр. Троян: 

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите                -       1,01 лв./м
3
 

Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води                       -         0,06 лв./м
3
 

Цена за услугата пречистване на отпадъчните води   

- за битови потребители и приравнени към тях  

обществени, търговски и др.                 -       0,17 лв./м
3
 

  - за промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1                 -         0,70 лв./м
3
 

                                              степен на замърсяване 2                  -         0,87 лв./м
3
 

                                              степен на замърсяване 3                  -        1,05 лв./м
3
 

(Цените са без ДДС) 

 

VІІ. ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ И ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ 

 

Спазено е изискването на чл. 23 от НРЦВКУ и на 29.01.2013 г. са проведени 

открито заседание и обществено обсъждане. На откритото заседание за разглеждане на 

доклада, приет с решение на ДКЕВР на закрито заседание по т. 2 от Протокол  

№ 6/17.01.2013 г. и публикуван на интернет страницата на Комисията, са присъствали 

представители на В и К оператора, а на общественото обсъждане са присъствали 

представители на Национален браншов синдикат “Водоснабдител” - КНСБ, Съюз на В и К 

операторите в България, Федерация (Строителство, индустрия и водоснабдяване) – 

Подкрепа и „Лесопласт” АД. 

На откритото заседание управителят на “В и К - Стенето” ЕООД, гр. Троян е заявил, 

че като цяло приема изложеното в доклада, с две забележки. Първата се отнася за услугата 

доставяне на вода на потребителите. Представителят на заявителя счита, че в тази част на 

доклада комисията не е приела реалния разход на гориво и смазочни материали, а е приела 
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разхода, който е заложен в предишния ценови модел, който се различава от отчетените 

разходи за 2011 г. и 2012 г. Втората забележка е по отношение на услугата пречистване на 

отпадъчни води, като комисията не е приела исканата от заявителя стойност за 

електрическа енергия за технологични нужди. 

С писмо вх. № В-17-03-7/28.01.2013 г. г-н Цветомир Цочев – изпълнителен 

директор на „Лесопласт” АД, гр. Троян e депозирал в ДКЕВР становище по заявлението за 

утвърждаване на цени на В и К услуги на „В и К - Стенето” ЕООД, гр. Троян и по проекта 

на решение относно същото. В становището се твърди, че искането на „В и К – Стенето” 

ЕООД, гр. Троян за поредно увеличаване на цените на предоставяните В и К услуги е 

неоснователно и необосновано, като са изложени следните аргументи: 

1. Липсата на икономическа обоснованост на цените на В и К услугите, 

предоставяни от „В и К – Стенето” ЕООД, гр. Троян, по смисъла на чл. 7, т. 4 от ЗРВКУ: 

1.1. „Лесопласт” АД е най-големият клиент на „В и К – Стенето” ЕООД, като 

формира ¼ от приходите на В и К оператора. През 2011 г. „Лесопласт” АД прави 

инвестиция в размер на 500 хил. лв. в подобрение на собствената си пречиствателна 

станция, в която се извършва основното пречистване на промишлените отпадъчни води, а 

в ПСОВ на „В и К – Стенето” ЕООД се извършва вторично допречистване на вече 

пречистените отпадъчни води. 

1.2. Обстоятелството, че „В и К – Стенето” ЕООД не пречиства или пречиства в 

значително по-малка степен, голяма част от водното количество което приема, защото 

пречистването на част от тези води се извършва от „Лесопласт” АД, води до извода, че с 

прилаганите от В и К оператора цени за тези услуги се постига кръстосано субсидиране 

между различните видове В и К услуги, съответно между промишлени и други 

потребители за услугата пречистване на отпадъчните води, което е в противоречие с 

разпоредбите на чл. 13, ал. 1, т. 6 от ЗРКВУ. 

1.3. „Лесопласт” АД счита за икономически необосновано искането на „В и К – 

Стенето” ЕООД, да се индексират с 13 % цените на електроенергията, което води и до 

увеличаване на цените на В и К услугите. Необходимо е В и К операторът да излезе на 

свободния пазар на електрическа енергия с цел намаляване разходите за електроенергия. 

1.4. „Лесопласт” АД счита, че с оглед спазване на принципите за икономическа 

обоснованост и избягване на кръстосано субсидиране за предлаганите от „В и К – Стенето” 

ЕООД цени за услугата пречистване на отпадъчните води за трите степени на замърсеност, 

следва да се представят отделно данни по чл. 20, ал. 2, т. 3 от НРЦВКУ, т.е. всяка цена да 

се обосновава и защитава отделно.  

1.5. „Лесопласт” АД счита, че така предложеното от В и К оператора увеличение на 

цените за услугата пречистване на отпадъчните води е непосилно за тях и това ще доведе 

до спиране на част или цялото производство. При условие, че „Лесопласт” АД преустанови 

дейността си, „В и К – Стенето” ЕООД, ще остане без приходи в размер на 550 – 650 хил. 

лв. годишно, които представляват ¼ от всички приходи на В и К оператора за 2011 г. в общ 

размер 2 285 хил. лв. Отпадането на тези приходи няма да доведе до съществено намаление 

на разходите на В и К оператора, тъй като ще останат всички условно постоянни разходи. 

Това обстоятелство застрашава нормалното функциониране на ПСОВ и ще доведе до 

спиране на работата на биобасейна, поради липса на хранителна среда за него. Водещи 

специалисти от Химикотехнологичния и металургичен университет смятат, че ако 

„Лесопласт” АД преустанови дейността си градската ПСОВ ще спре работа. В тази връзка 

несъобразяването на „В и К – Стенето” ЕООД с реалните възможности на неговите 

потребители за заплащане на В и К услугите е доказателство за липса на икономическа 

обосновка и логика. 

1.6. „Лесопласт” АД счита, че „В и К – Стенето” ЕООД купува за услугата 

пречистване на отпадъчните води химикали за пречистване на отпадъчните води и прави 

други разходи за консумативи и резервни части на високи цени в сравнение с цените на 

химикалите и консумативите, които „Лесопласт” АД използва за собствената си 

пречиствателна станция. 
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1.7. „Лесопласт” АД счита, че не е обосновано и справедливо потребителите да 

плащат все по-високи цени за В и К услугите, без В и К операторът да полага усилие за 

оптимизиране на разходите си. „Лесопласт” АД няма логично обяснение как цените за 

пречистване на отпадъчни води за периода 2006 – 2011 г. са се увеличили 237%, при 

положение, че нито нивото на работната заплата, нито други разходи са се увеличили 

особено. 

1.8. Друго основание за неприемане на предложението на „В и К – Стенето” ЕООД 

за увеличаване на цените за пречистване на отпадъчните цени, а така също и за сериозно 

намаление на прилаганите от оператора цени е че, основните разходи и инвестиции са 

свързани с услугата доставяне на вода на потребителите, докато за услугата пречистване на 

отпадъчните води не са предвидени инвестиции за периода 2010 – 2011 г. 

2. Липсата на защита на интересите на потребителите и злоупотреба с господстващо 

положение, по смисъла на чл. 7, т. 2 и т. 3 от ЗРВКУ са обосновани, както следва: 

2.1. Целта на направената инвестиция в размер на 500 хил. лв. от „Лесопласт” АД в 

подобрение на собствената си пречиствателна станция е да влязат в по-ниска степен на 

замърсеност. Увеличаването на цените за услугата пречистване на отпадъчните води от „В 

и К - Стенето” ЕООД обезсмисля направената инвестиция и финансовия ефект от 

инвестицията ще е нулев или даже отрицателен. Ценовата политика на В и К оператора от 

една страна не насърчава инвестиции в нови технологии и системи от потребителите, а 

вече направени ги прави ненужни, а от друга страна защитава господстващото положение 

на В и К оператора, като му гарантира получаването на същите приходи, без да прави 

каквото и да е за подобряване на услугите и за намаляване на техните цени. 

2.2. За 2012 г. производството на фазерни плочи в „Лесопласт” АД отчита загуба в 

размер на 481 хил. лв., която в по-голямата си степен се дължи на разликата между цените 

по индивидуалния договор с „В и К – Стенето” ЕООД и действащите в момента цени т.е. 

350 хил. лв. от тази загуба са по причина на завишените цени за услугата пречистване на 

отпадъчните води. Тази загуба ще доведе до затваряне на завода за фазерни плочи, до 

съкращаване на около 400 човека, директно заети в предприятието и на още около 1200 - 

1300 души от Община Троян, работещи в дружества – доставчици на „Лесопласт” АД. 

Предлаганото от „В и К – Стенето” ЕООД увеличение на цените за услугата пречистване 

на отпадъчните води не осигурява защита на потребителите. 

3. Цените на В и К услугите, предоставяни от „В и К – Стенето” ЕООД, не са 

достъпни и социално поносими, по смисъла на чл. 7, т. 1 и чл. 13, ал. 1, т. 5 от ЗРКВУ: 

3.1. „Лесопласт” АД счита, че анализът за социалната поносимост на цените следва 

да се прави както за всяка една от услугите, съответно за всяка една от подкатегориите на 

съответната услуга, така и за видовете потребители – битови, обществени и стопански. В 

тази връзка, под социална поносимост на цените на В и К услугите не следва да се разбира 

само дали могат да бъдат заплатени в конкретния момент, а трябва да се обръща внимание 

и върху последиците, които те пораждат, както и дали за да ги ползваме не следва да се 

лишим от нещо друго, както и количество, което ще ползваме при новите цени, спрямо 

предходния период. 

3.2. „Лесопласт” АД счита, че ако се увеличат цените на предоставените от „В и К – 

Стенето” ЕООД, водоснабдителни и канализационни услуги и двете дружества ще бъдат 

изправени пред фалит. Смята също така, че е по-разумно и за двете дружества да не се 

увеличават цените на В и К услугите, а действащите да се намалят, съответно да се намали 

и нормата на възвръщаемост, с което да се даде възможност и на двете дружества да 

работят нормално. 

 

С писмо вх. № В-17-03-7/05.02.2013 г. г-жа Донка Михайлова – кмет на община 

Троян e депозирала в ДКЕВР становище по заявлението за утвърждаване на цени на В и К 

услуги на „В и К - Стенето” ЕООД, гр. Троян и по проекта на решение относно същото.  

Община Троян счита, че следва да бъдат преразгледани непризнати разходи на „В и 

К – Стенето” ЕООД, гр. Троян по услуги, както следва: 
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- за услугата доставяне на вода на потребителите разходите за доставяне на вода на 

входа на ВС от друг доставчик („В и К” АД, гр. Ловеч) и разходите за горива и смазочни 

материали. 

- за услугата пречистване на отпадъчните води разходите за електроенергия за 

технологични нужди. 

В ДКЕВР е постъпило становище с вх. № В-17-03-7 / 29.01.2013 г. от управителя на 

В и К оператора срещу доклада на работната група с предложение за ценообразуващи 

елементи и цени за водоснабдителните и канализационните услуги. 

1. Възражението относно непризнатите разходи за горива и смазочни материали в 

услугата доставяне на вода на потребителите, е мотивирано от В и К оператора с факта, че 

отчетените разходи за горива и смазочни материали за 2011 г. са 65 хил. лв., а за 2012 г. - 

67 хил. лв. Работната група не е посочила мотив, с който разходите за горива и смазочни 

материали да се коригират на 47 хил. лв. 

 2. В и К операторът възразява, относно намалените разходи за електрическа 

енергия за технологични нужди, спрямо 2011 г. за услугата пречистване на отпадъчните 

води, като прилага следните аргументи: 

Отчетеният разход за електрическа енергия на ПСОВ, гр. Троян за 2011 г. е 125 

хил. лв., а за 2012 г. – 139 хил. лв. В и К операторът е изпълнил дадените указания с 

Решение № ЗУ-1/07.01.2013 г. на ДКЕВР, като е извършил честотно регулиране на 

оборотите на съществуващите компресори за нагнетяване на въздух с цел намаляване 

разхода на електрическа енергия. По този начин разходът за електрическа енергия на 

ПСОВ, гр. Троян ще се намали с 13,5%, а не както е коригиран от работната група на база 

проектни параметри на биологично стъпало на ПСОВ гр. Троян. 

В и К операторът посочва, че утвърдените цени с Решение № Ц-012/31.03.2011 г. на 

ДКЕВР, за услугата пречистване на отпадъчните води, са изготвени без разходи за 

биологично пречистване на ПСОВ, гр. Троян, поради въвеждането му в експлоатация след 

утвърждаване на цените.  

След извършения анализ на постъпилите възражения и с оглед икономическата 

обоснованост на включените разходи в предложените за утвърждаване цени на „В и К – 

Стенето“ ЕООД, гр. Троян комисията не приема аргументите по внесените възражения от 

заинтересованите страни, със следните мотиви: 

 

По възражението на „В и К – Стенето“ ЕООД, гр. Троян и община Троян: 

1. Разходите за горива и смазочни материали са условно постоянни разходи и 

съгласно т. 53 и т. 55 от Указанията се коригират само с инфлационен индекс и с 

коефициент за подобряване на ефективността (Х). 

2. Разходите за електроенергия за технологични нужди за услугата пречистване на 

отпадъчните води, са променливи разходи и техният размер е обоснован на база проектни 

параметри на пречиствателната станция за необходимото количество електроенергия, с 

оглед оптималното протичане на технологичния процес на ПСОВ, гр. Троян, като са взети 

предвид реалните товари на вход станция и резултатите от извършена проверка на място. 

По възражението на „Лесопласт“ АД, гр. Троян: 

3. Съгласно издаденото от МОСВ Комплексно разрешително № 394 – НО/2010 г. 

на оператор „Лесопласт“ АД, гр. Троян се разрешава да зауства смесен поток 

производствени и битово-фекални отпадъчни води в канализационната система на  

гр. Троян, единствено при наличие на сключен актуален договор за отвеждане на 

отпадъчните води с експлоатиращото градската канализационна система дружество, при 

спазване на условията в него и при спазване на условията в Таблица 10.1.2.1., която е 

неразделна част от договора. В таблицата са посочени пределно допустимите 

концентрации на замърсяващите вещества в изпусканите в градската канализация 

отпадъчни води, формирани от производствената дейност на „Лесопласт“ АД, гр. Троян и 

третирани в ЛПСОВ по технология, описана в разрешителното. 
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4. „Лесопласт“ АД, гр. Троян не разполага с актуален договор за отвеждане на 

отпадъчните води в градската канализационна система с В и К оператора, извършващ 

дейността по предоставяне на В и К услуги на територията на община Троян. 

5. От страна на „Лесопласт“ АД, гр. Троян не са представени доказателства в 

подкрепа на изложените твърдения за значителна редукция на замърсителните товари, 

зауствани в градска канализация и постъпващи на ПСОВ, гр. Троян за пречистване.  

6. Цените на водоснабдителните и канализационните услуги се образуват, съгласно 

НРЦВКУ и Указанията. ДКЕВР определя пределни цени за регулираните В и К услуги, 

като „Лесопласт“ АД и „В и К – Стенето“ ЕООД следва да сключат договор уреждащ 

взаимоотношенията между тях, с оглед постигане баланс на интересите на двете страни по 

договора. 

7. Съгласно § 1, ал. 1, т. 4 от ЗРВКУ „социална поносимост на цената на В и К 

услуги“ е налице в случаите, когато тяхната стойност, определена на база минимално 

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

надхвърля 4 на сто от средния месечен доход на домакинство в съответния регион. 

Социалната поносимост е относима само за битовите потребители и не касае стопанските 

потребители.  

8. Изложените аргументи от „Лесопласт“ АД, във внесеното възражение, по своя 

характер са препоръки, свързани с начина за определяне на цените за услугата 

пречистване на отпадъчните води, одобряването на инвестиционната програма на В и К 

оператора, социалната поносимост и др., които са обект на изменения в нормативната 

уредба, отнасяща се до регулирането на цените на В и К услугите и не могат да бъдат 

приложени, конкретно при разглеждането на цените на „В и К – Стенето“ ЕООД. 

 

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, 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, 

 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

I. Утвърждава на “В и К - Стенето” ЕООД, гр. Троян, ценообразуващи 

елементи на цените по т. II, както следва: 

 

1. Регулаторна база на активите:  

за услугата доставяне на вода на потребителите              -     4 446 хил. лв. 

за услугата отвеждане на отпадъчните води               -       185 хил. лв. 

за услугата пречистване на отпадъчните води                -     5 006 хил. лв. 

 

2. Норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане - 7,70%, 

определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане 

6,93% и данъчна ставка 10,00%. 

 

3. Необходими годишни приходи:  

за услугата доставяне на вода на потребителите    -     2 092 хил. лв. 

за услугата отвеждане на отпадъчните води     -        117 хил. лв. 

за услугата пречистване на отпадъчните води                -    1 022 хил. лв. 
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4. Количества вода: 

за услугата доставяне на вода на потребителите  

количества вода на входа на ВС, в т.ч.:                         -         4 978 хил. м
3 

 - от повърхностни водоизточници   -     2 592 хил. м
3
 

 - от подземни водоизточници    -        513 хил. м
3
 

 - от „В и К” АД, гр. Ловеч      -        1 873 хил. м
3
 

количества за доставяне на вода на потребителите  -      2 064 хил. м
3  

за услугата  отвеждане на отпадъчните води  

количества за отвеждане на отпадъчните води                             -         1 987 хил. м
3 
 

за услугата  пречистване на отпадъчните води  

количества за пречистване на отпадъчните води, в т.ч.:   -   1 819 хил. м
3
 

- за битови потребители и приравнени към тях  

обществени, търговски и др.                                                        -             814 хил. м
3 

- за промишлени и други стопански потребители        1 006 хил. м
3
 

- степен на замърсяване 1                                      -             448 хил. м
3
 

- степен на замърсяване 2                                      -               89 хил. м
3
 

- степен на замърсяване 3                                      -              468 хил. м
3
 

 

ІІ. Утвърждава, считано от 01.03.2013 г. цени без ДДС за услугите на “В и К - 

Стенето” ЕООД, гр. Троян, както следва: 

 

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите                -        1,01 лв./м
3
 

Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води                       -          0,06 лв./м
3
 

Цена за услугата пречистване на отпадъчните води   

- за битови потребители и приравнени към тях  

обществени, търговски и др.                 -       0,17 лв./м
3
 

  - за промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1                  -         0,70 лв./м
3
 

                                              степен на замърсяване 2                   -         0,87 лв./м
3
 

                                              степен на замърсяване 3                   -        1,05 лв./м
3
 

 

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

корекции: 

Индекс на инфлация - 4,2%; 

Коефициент за подобряване на ефективността - 0,5 % 
 

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в  

14 (четиринадесет) дневен срок. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

(ЮЛИАНА ИВАНОВА) 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

(ЕМИЛИЯ САВЕВА) 


