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ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
София – 1000, бул. ”Княз Дондуков“ № 8-10, тел.: 988 24 98, 935 96 13, факс: 988 87 82 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ Ц - 25 от 31.07.2012 г. 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 31.07.2012 г., като разгледа заявление за 

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

№ В-17-15-21/30.11.2011 г., допълнено с вх. № В-17-15-21/29.06.2012 г., подадено от 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Добрич, събраните данни от проведените на 

16.07.2012 г. открито заседание и обществено обсъждане, и Доклад с вх. № В-Дк-144 от 

06.07.2012 г., установи следното: 
 

“Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Добрич 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-17-15-21 от 30.11.2011 г., 

допълнено с вх. № В-17-15-21 от 29.06.2012 г. 

С Решение № Ц-25/29.06.2009 г. на ДКЕВР, считано от 01.07.2009 г. на „В и К” ЕООД, гр. 

Добрич са утвърдени цени и ценообразуващи елементи по метода „горна граница на цени” за 

първия ценови период от регулаторния период, както следва:  

ВС „Добрич” 

Доставяне на вода на потребителите      1,92 лв./куб. м
 

 Отвеждане на отпадъчните води        0,13 лв./куб. м 

  Пречистване на отпадъчните води 

 - за битови и приравнени към тях  

 обществени,  търговски и др. потребители                  0,19 лв./куб. м 

 - за промишлени и др. стопански потребители: 

 степен на замърсяване 1          0,26 лв./куб. м 

 степен на замърсяване 2          0,47 лв./куб. м 

 степен на замърсяване 3          0,56 лв./куб. м 
  (В цените не е включен ДДС) 

  

  С внесеното заявление „В и К” ЕООД, гр. Добрич предлага да бъдат утвърдени следните 

цени на В и К услуги:  

ОС „Добрич” 

Доставяне на вода на потребителите      2,05 лв./куб. м
 

 Отвеждане на отпадъчните води         

 - за битови и приравнени към тях  

 обществени,  търговски и др. потребители                  0,16 лв./куб. м 

 - за промишлени и др. стопански потребители: 

 степен на замърсяване 1          0,22 лв./куб. м 

 степен на замърсяване 2          0,39 лв./куб. м 

 степен на замърсяване 3          0,47 лв./куб. м 

  Пречистване на отпадъчните води 

 - за битови и приравнени към тях  

 обществени,  търговски и др. потребители                  0,24 лв./куб. м 

 - за промишлени и др. стопански потребители: 

 степен на замърсяване 1          0,34 лв./куб. м 

 степен на замърсяване 2          0,61 лв./куб. м 

 степен на замърсяване 3          0,73 лв./куб. м 
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ОС „Албена” 

Доставяне на вода на потребителите      0,85 лв./куб. м
 

 Отвеждане на отпадъчните води         

 - за битови и приравнени към тях  

 обществени,  търговски и др. потребители                  0,15 лв./куб. м 

 - за промишлени и др. стопански потребители: 

 степен на замърсяване 1          0,21 лв./куб. м 

 степен на замърсяване 2          0,38 лв./куб. м 

 степен на замърсяване 3          0,46 лв./куб. м 

  Пречистване на отпадъчните води 

 - за битови и приравнени към тях  

 обществени,  търговски и др. потребители                  0,24 лв./куб. м 

 - за промишлени и др. стопански потребители: 

 степен на замърсяване 1          0,33 лв./куб. м 

 степен на замърсяване 2          0,60 лв./куб. м 

 степен на замърсяване 3          0,72 лв./куб. м 
 (В цените не е 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). 
 

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 за предварително оповестяване в средствата за 

масово осведомяване на предложението си за изменение на действащите цени на В и К услуги, 

видно от приложени копия на страници от вестниците „Монитор” и „Добруджанска трибуна”.  

Във връзка с предписание в Констативен протокол № С – 13 от 27.10.2011 г.,  

„В и К” ЕООД, гр. Добрич е актуализирал одобрения с  Решение № БП-052/17.12.2008 г. на 

ДКЕВР бизнес план за развитие на дружеството за периода 2009 – 2013 г., при което се обособява 

отделна В и К система за к.к. Албена. С Решение № БП-09/06.07.2012 г. на ДКЕВР  е одобрен 

актуализиран бизнес план на В и К оператора.  

Обособяването на две водоснабдителни и канализационни системи  - ОС „Добрич“ и ОС 

„Албена“, и формирането на различни цени на В и К услуги се налага поради обстоятелството, че 

водоизточниците (сондажни кладенци R12 и R13), захранващи к.к. „Албена” с питейна вода и 

вътрешната (разпределителна) мрежа в комплекса са собственост на „Албена” АД. Всички 

останали съоръжения (напорен резервоар с обем 1 000 куб. м, напорен резервоар с обем 3 000 куб. 

м, ПС Албена) и довеждащите водопроводи са в активите на „В и К” ЕООД, гр. Добрич.  

Чрез обособената система „Добрич“ се предоставят В и К услуги на населението на 

общините с териториален център гр. Добрич, гр. Балчик, гр. Каварна, гр. Шабла, гр. Генерал 

Тошево, гр. Тервел и гр. Крушари. От ОС „Албена“ се предоставят В и К услуги на потребителите 

на к.к. Албена: услугата „доставяне вода на потребителите” се предоставя на на „Албена” АД (в 

рамките на комплекса има 9 бр. потребители и 4 бр. обекти на „В и К” ЕООД, гр. Добрич), извън 

територията на к.к. „Албена” (9 бр. индивидуални партиди, които се инкасират отделно и 1 обект 

на „В и К” ЕООД, гр. Добрич); услугата „отвеждане на отпадъчните води” се предоставя на к.к. 

„Албена” и с. Оброчище; услугата „пречистване на отпадъчните води” се предоставя на 

потребителите на к.к. „Албена”, село Оброчище и село Кранево.  
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„В и К” ЕООД, гр. Добрич е предложило за утвърждаване цени на В и К услуги по системи, 

образувани на базата на утвърдените разходи и ценообразуващи елементи с Решение № Ц-

25/29.06.2009 г. на ДКЕВР. Утвърдените условно-постоянни разходи и общи активи са 

разпределени пропорционално на доставените, отведени и пречистени количества за съответната 

обособена система, докато променливите разходи са прогнозни за текущата година. Всички 

останали ценообразуващи елементи са равни на утвърдените в действащите цени.  

При прегледа на заявление с вх. № В-17-15-21/30.11.2011 г., допълнено с вх. № В-17-15-

21/29.06.2012 г. за утвърждаване/изменение на цените на водоснабдителните и канализационните 

услуги, предоставяни на потребителите от „В и К” ЕООД, гр. Добрич при прилагане на метода 

„горна граница на цени” и приложенията към него, Комисията установи 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).  

Предложени от В и К оператора прогнозни разходи и ценообразуващи елементи  

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 и са 

както следва:  

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

водоснабдителните и канализационните услуги, са както следва: 

Доставяне на вода на потребителите      

за ОС „Добрич“       15 829 хил. лв. 

за ОС „Албена“                       535 хил. лв. 

Отвеждане на отпадъчните води       

за ОС „Добрич“               742  хил. лв. 

за ОС „Албена“              245 хил. лв. 

Пречистване на отпадъчните води       

за ОС “Добрич“            1 204 хил. лв. 

за ОС „Албена“                               437 хил. лв. 

Утвърдените разходи за ОС „Добрич“ с Решение № Ц-25/29.06.2009 г. на ДКЕВР са 

разпределени между двете обособени системи, след което са изменени разходите за текущ ремонт, 

разходите за електрическа енергия и такса водовземане и заустване на отпадъчни води за ОС 

„Добрич“.  

Разходите за ОС „Албена“ са формирани от разпределените утвърдени условно-постоянни 

разходи на база приспадащия се дял на количествата, като част от тях са индексирани с 

инфлационен индекс и прогнозни променливи разходи.  

2. Регулаторна база на активите (РБА) 
Доставяне на вода на потребителите      

за ОС „Добрич“       17 207 хил. лв. 

за ОС „Албена“                      551 хил. лв. 

Отвеждане на отпадъчните води       

за ОС „Добрич“           1 771 хил. лв. 

за ОС „Албена“          1 001 хил. лв. 

Пречистване на отпадъчните води       

за ОС “Добрич“          1 513 хил. лв. 

за ОС „Албена“                             527 хил. лв. 

3. Необходим оборотен капитал (НОК) 

Доставяне на вода на потребителите      

за ОС „Добрич“         2 974 хил. лв. 

за ОС „Албена“                              96 хил. лв. 

Отвеждане на отпадъчните води       

за ОС „Добрич“               122 хил. лв. 

за ОС „Албена“                               43 хил. лв. 

Пречистване на отпадъчните води       
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за ОС „Добрич“                 217 хил. лв. 

за ОС „Албена“                    79 хил. лв. 

4. Норма на възвръщаемост на капитала 

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

облагане 4,47% е равна на утвърдената с Решение № Ц 25/29.06.2009 г. на ДКЕВР. 

5. Необходими годишни приходи (НГП) 
Доставяне на вода на потребителите      

за ОС „Добрич“       16 598 хил. лв. 

за ОС „Албена“                 560 хил. лв. 

Отвеждане на отпадъчните води       

за ОС „Добрич“                 821 хил. лв. 

за ОС „Албена“                 289 хил. лв. 

Пречистване на отпадъчните води       

за ОС „Добрич“           1 272  хил. лв. 

за ОС „Албена“                     460 хил. лв. 

6. Количества доставена вода на потребителите, количества отведени и пречистени 

отпадъчни води 

Количествата за доставяне на вода на потребителите, за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води са предвидени на база утвърдените с Решение № Ц-25/29.06.2009 г. на ДКЕВР, 

както следва: 

Доставяне на вода на потребителите      

за ОС „Добрич“       8 114 хил. куб. м.  

за ОС „Албена“                662 хил. куб. м.  

Отвеждане на отпадъчните води       

за ОС „Добрич“            4 240 хил. куб. м.  

за ОС „Албена“               729 хил. куб. м. 

Пречистване на отпадъчните води       

за ОС „Добрич“          4 226 хил. куб. м. 

за ОС „Албена“          830 хил. куб. м. 

 

Във връзка с подаденото заявление от „В и К” ЕООД, гр. Добрич и в съответствие с чл. 20 

от НРЦВКУ е представена информация, на базата на която е извършен анализ и оценка за 

отчетените резултати по време на текущия ценови период, като са взети предвид и резултатите от 

извършената планова проверка на дейността на В и К оператора, за която е съставен Констативен 

протокол № И–02 от 25.10.2011 г.  

1. Въз основа на направения анализ на база общата балансова структура към 31.12. 

2011 г. може да се направи извода, че „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Добрич, 

влошава финансовите показатели спрямо 2010 г. и общото финансово състояние се запазва лошо. 

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

канализация” ЕООД, гр. Добрич, текущият финансов резултат е печалба в размер на 38 хил. лв. 

при отчетена печалба от 33 хил. лв. за предходната година, съгласно преизчисления годишен 

финансов отчет с цел съпоставимост на данните. 

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

отрицателен (загуба в размер на 159 хил. лв.) в резултат на отчетената загуба от услугата 

доставяне на вода на потребителите в размер на 1 001 хил. лв., която се дължи на прилаганата 

по-ниска цена за к.к. „Албена“ от утвърдената за услугата и реализираните по-малко количества 

вода от утвърдените с Решение № Ц-25/29.06.2009 г. на ДКЕВР.  

Отчетеният финансов резултат от цялостната дейност на дружеството за 2011 г. е печалба, 

след данъци в размер на 38 хил. лв. Отчетените разходи от цялостната дейност на дружеството за 

2011 г. (18 656 хил. лв.) са с 2 119 хил. лв. по-високи от отчетените разходи за регулираните 

услуги (16 537 хил. лв.), като от тях 73 хил. лв. са отчетени за нерегулирана дейност, 16 хил. лв. – 

балансова стойност на продадени активи, 1 366 хил. лв. са финансови разходи и 664 хил. лв. 

разходи за обезценка на финансови активи.  

Отчетените приходи от цялостната дейност на дружеството за 2011 г. (18 703 хил. лв.) са с 2 

325  хил. лв. по-високи от отчетените за регулираните услуги (16 378 хил. лв.). От тях  349 хил. лв. 
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са приходи от продажба и извършване  на други услуги, 302 хил. лв. – финансови приходи, 

приходи  от глоби и неустойки – 6 хил. лв., 42 хил. лв. - приходи  от продажба на активи и 1 055 

хил. лв. и други приходи. 

3. Изпълнението на одобрената с Решение № БП-052/17.12.2008 г. на ДКЕВР, 

инвестиционна програма за 2011 г. е 17,65 %, като са реализирани инвестиции само за услугата 

доставяне на вода на потребителите в размер на 203 хил. лв. Общото изпълнение на 

планираните инвестиции за изминалия период от бизнес плана 2009 – 2011 г. е 30,38 %. 

Реализираните инвестиции във В и К услуги за 2011 г. представляват 13,47 % от утвърдените 

разходи за амортизации в действащите цени. 

4. Количествата за доставяне на вода на потребителите, количества за отвеждане на 

отпадъчните води и количества за пречистване на отпадъчните води за 2011 г. са следните: 

доставяне на вода на потребителите – 7 690 хил. куб. м при 8 776 хил. куб. м утвърдени с Решение 

№ Ц-25/29.06.2009 г. на ДКЕВР, отвеждане на отпадъчните води – 5 309 хил. куб. м при утвърдени 

4 969 хил. куб. м; пречистване  на  отпадъчните  води – 4 454 хил. куб.м при утвърдени 5 056 хил. 

куб. м. Отчетените фактурирани количества за 2011 г. за услугите доставяне на вода на 

потребителите и пречистване на отпадъчните води са по-ниски от утвърдените в действащите 

цени, а за услугата отвеждане на отпадъчните води по-високи.  

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

направени следните констатации:   

С Решение № Ц-25/29.06.2009 г., ДКЕВР е утвърдила цени за В и К услуги, предоставяни от 

„В и К” ЕООД, гр. Добрич, за първи ценови период от петгодишния регулаторен период, 

образувани при прилагането на метод на регулиране чрез стимули „горна граница на цени”. 

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.  

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. 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. 

Във връзка с гореизложеното и при прилагане на Указанията, Комисията приема цените на 

В и К услугите, предоставяни от „В и К” ЕООД, гр. Добрич за новия ценови период от 

регулаторния период да се изчислят при прилагане на следния подход: 

1. Условно-постоянни разходи 

 1.1. Комисията не приема предложените от В и К оператора стойности на коефициентите 

за разпределяне на утвърдените разходи и активи за двете обособени системи на база на дела на 

количествата, които са съответно - за ОС „Добрич“ – 0,92, а за ОС „Албена“  – 0,08.  Спецификата 

на водоснабдителните и канализационни мрежи  прилежащи към обособените нови системи 

определя различни по обем и стойност експлоатационни разходи, поради което прилагането на 

подхода за разпределение на условно-постоянните разходи на база количества, ще доведе до 

прехвърляне на част от разходите от една в друга система. Това прехвърляне на разходите ще 

рефлектира върху цените и ще доведе до неравнопоставеност на потребителите на В и К услугите.  

С оглед на това Комисията приема, като икономически обосновано утвърдените условно-

постоянни разходи за В и К услуги с Решение № Ц-25/29.06.2009 г. на ДКЕВР да се разпределят 

между двете обособени системи и услуги на база на призната стойност на активите, отнасящи се 

за съответната система, както следва: 

ОС „Добрич“ 

доставяне на вода на потребителите – 0,97 

отвеждане на отпадъчни води - 0,74 

пречистване на отпадъчните води – 0,96 

ОС „Албена“ 

доставяне на вода на потребителите – 0,03 



 6 

отвеждане на отпадъчни води – 0,26 

пречистване на отпадъчните води – 0,04 

1.2. Разпределените условно-постоянни разходи (без разходите за амортизации и разходите 

за текущ ремонт) по водоснабдителни и канализационни системи и по услуги са индексирани със 

средногодишната инфлация за периода януари - декември 2011 г. спрямо периода януари-

декември 2010 г., която е 4,2 % по данни на НСИ за индекса на потребителските цени. 

Преизчислените условно-постоянни разходи (без разходите за амортизации и разходите за текущ 

ремонт)  по водоснабдителни и канализационни услуги и системи след корекцията по т. 1.2 са 

коригирани с коефициент за подобряване на ефективността Х = 2. 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“. 

1.3. Предложените от В и К оператора разходи за амортизации не се приемат и са 

коригирани в съответствие с одобрените в амортизационния план от актуализирания бизнес план, 

изчислени с амортизационни норми за регулаторни цели за 2012 г., както следва: 

ОС „Добрич“ 

доставяне на вода на потребителите – 713 хил. лв. 

отвеждане на отпадъчни води – 79  хил. лв. 

пречистване на отпадъчните води – 37 хил. лв. 

ОС „Албена“ 

доставяне на вода на потребителите – 37 хил. лв. 

отвеждане на отпадъчни води – 16 хил. лв. 

пречистване на отпадъчните води – 5 хил. лв. 

 1.4. Предложените от В и К оператора разходи за текущ ремонт не се приемат и са 

приравнени на одобрените в ремонтната програма от актуализирания бизнес план за 2012 г., както 

следва: 

ОС „Добрич“ 

доставяне на вода на потребителите – 1 035 хил. лв. 

отвеждане на отпадъчни води - 130 хил. лв. 

пречистване на отпадъчните води – 150 хил. лв. 

ОС „Албена“ 

доставяне на вода на потребителите – 95 хил. лв. 

отвеждане на отпадъчни води – 35 хил. лв. 

пречистване на отпадъчните води – 200 хил. лв.  

2. Променливи разходи 

 2.1. Предложените от В и К оператора разходи за електроенергия за технологични нужди, 

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

електрическата енергия, съгласно Решение № Ц-17/28.06.2012 г. на ДКЕВР се приемат и са, както 

следва: 

ОС „Добрич“ 

доставяне на вода на потребителите – 7 340 хил. лв. 

отвеждане на отпадъчни води - 15 хил. лв. 

пречистване на отпадъчните води – 380 хил. лв. 

ОС „Албена“ 

доставяне на вода на потребителите – 122 хил. лв. 

отвеждане на отпадъчни води – 73 хил. лв. 

пречистване на отпадъчните води – 134 хил. лв. 

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

заустване се приемат и са, както следва:  

ОС „Добрич“ 

доставяне на вода на потребителите – 624 хил. лв. 

отвеждане на отпадъчни води - 45 хил. лв. 

пречистване на отпадъчните води – 21 хил. лв. 

ОС „Албена“ 

пречистване на отпадъчните води – 4 хил. лв.  
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3. Регулаторната база на активите за всяка В и К услуга и система е изчислена с отчетни 

данни за дълготрайните активи, съобразно годишния финансов отчет на дружеството за  

2011 г. в съответствие с т. 52.1 от Указанията; 

  Средният размер на инвестициите, финансирани от дружеството и амортизациите върху тях 

за оставащите две години от регулаторния период са коригирани и са равни на одобрените в 

актуализирания бизнес план, съгласно т. 52 от Указанията. 

4. Нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане е 4,47 %, равна на 

утвърдената с Решение № Ц-25/29.06.2009 г. на ДКЕВР. 

5. Необходимият оборотен капитал е изчислен в съответствие с Решение № Ц-25/ 

29.06.2009 г.  на ДКЕВР.   

6. Утвърдените количества вода за услугата доставяне на вода на потребителите са 

разпределени по обособените системи. Утвърдените количествата за услугата отвеждане на 

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

количества с Решение № Ц-25/29.06.2009 г. на ДКЕВР, като са разпределени по степени на 

замърсяване на отпадъчните води за обособените системи. 

 Във връзка с изложеното, Комисията приема за новия ценови период от регулаторния 

период на В и К оператора да бъдат утвърдени ценообразуващи елементи на цените за 

водоснабдителните и канализационните услуги за обособените системи, както следва: 

Признати годишни разходи: 

ОС „Добрич“ 

доставяне на вода на потребителите         –   15 538 хил. лв. 

отвеждане на отпадъчните води          –        595 хил. лв. 

пречистване на отпадъчните води          –     1 131 хил. лв. 

ОС „Албена“ 

доставяне на вода на потребителите                 –        459 хил. лв. 

отвеждане на отпадъчните води          –        226 хил. лв. 

пречистване на отпадъчните води     –        395 хил. лв. 

Регулаторна база на активите: 

ОС „Добрич“ 

доставяне на вода на потребителите         –  16 945 хил. лв. 

отвеждане на отпадъчните води        –   1 739 хил. лв. 

пречистване на отпадъчните води       –   1 493 хил. лв. 

ОС „Албена“ 

доставяне на вода на потребителите                      –        532 хил. лв. 

отвеждане на отпадъчните води           –        995 хил. лв. 

пречистване на отпадъчните води           –        516 хил. лв. 

Необходим оборотен капитал: 

ОС „Добрич“ 

доставяне на вода на потребителите         –   2 712 хил. лв. 

отвеждане на отпадъчните води     –        90 хил. лв. 

пречистване на отпадъчните води     –      197 хил. лв. 

ОС „Албена“ 

доставяне на вода на потребителите                   –       76 хил. лв. 

отвеждане на отпадъчните води     –       38 хил. лв. 

пречистване на отпадъчните води     –       68 хил. лв. 

Необходимият оборотен капитал е определен съгласно Указанията при нетен цикъл 66 дни. 

  Норма на възвръщаемост на капитала: 

Нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане е 4,47 %. 

Необходими годишни приходи: 

ОС „Добрич“ 

доставяне на вода на потребителите    –  16 295 хил. лв. 

отвеждане на отпадъчните води          –       672 хил. лв. 

пречистване на отпадъчните води     –    1 198 хил. лв. 

ОС „Албена“ 

доставяне на вода на потребителите               –       483 хил. лв. 
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отвеждане на отпадъчните води                –       270 хил. лв. 

пречистване на отпадъчните води          –       418 хил. лв. 

Количества за образуване на цените на В и К услуги за обособените системи: 

ОС „Добрич“ 

доставяне на вода на потребителите      – 8 114 хил. куб. м  

отвеждане на отпадъчните води – 4 240 хил. куб. м,  

разпределени по групи потребители, както следва: 

- битови и приравнени към тях обществени,  

търговски и др. потребители                                – 3 218 хил. куб. м 

- промишлени и др. стопански потребители: 

степен на замърсяване 1                                       –    639 хил. куб. м 

степен на замърсяване 2                                       –      44 хил. куб. м 

степен на замърсяване 3                                       –    339 хил. куб. м
 
 

пречистване на отпадъчните води – 4 226 хил. куб. м,  

разпределени по групи потребители, както следва: 

- битови и приравнени към тях обществени,  

търговски и др. потребители                                – 3 243 хил. куб. м 

- промишлени и др. стопански потребители: 

степен на замърсяване 1                                       –    600 хил. куб. м 

степен на замърсяване 2                                       –      44 хил. куб. м 

степен на замърсяване 3                                      –    339 хил. куб. м
 

ОС „Албена“ 

доставяне на вода на потребителите      –     662 хил. куб. м  

отвеждане на отпадъчните води – 730 хил. куб. м,  

разпределени по групи потребители, както следва: 

- битови и приравнени към тях обществени,  

търговски и др. потребители                                –      23 хил. куб. м 

- промишлени и др. стопански потребители: 

степен на замърсяване 1                                      –         1 хил. куб. м 

степен на замърсяване 2                                       –     703 хил. куб. м 

степен на замърсяване 3                                       –         3 хил. куб. м
 
 

пречистване на отпадъчните води – 830 хил. куб. м,  

разпределени по групи потребители, както следва: 

- битови и приравнени към тях обществени,  

търговски и др. потребители                                –     54  хил. куб. м 

- промишлени и др. стопански потребители: 

степен на замърсяване 1                                       –      70 хил. куб. м 

степен на замърсяване 2                                       –    703 хил. куб. м 

степен на замърсяване 3                                       –        3 хил. куб. м 

 

Цени за В и К услуги на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Добрич: 

 Комисията приема да бъдат утвърдени следните цени за водоснабдителните и 

канализационни услуги за обособените системи: 

ОС „Добрич“ 

Доставяне на вода на потребителите            –  2,01 лв./куб.м 

Отвеждане на отпадъчните води: 

- за битови и приравнени към тях обществени,  

търговски и др. потребители                                                 –  0,13 лв./куб.м 

- за промишлени и други стопански потребители: 

степен на замърсяване 1                                                 –   0,18 лв./куб.м 

степен на замърсяване 2                                                 –   0,32 лв./куб.м 

степен на замърсяване 3                                                 –   0,38 лв./куб.м 

Пречистване на отпадъчните води: 

- за битови и приравнени към тях обществени,  

търговски и др. потребители                                                 –   0,23 лв./куб.м 
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- за промишлени и други стопански потребители: 

степен на замърсяване 1                                                  –   0,32 лв./куб.м 

степен на замърсяване 2                                                   –   0,57 лв./куб.м 

степен на замърсяване 3                                                  –   0,69 лв./куб.м 

 

ОС „Албена“ 

Доставяне на вода на потребителите          –  0,73 лв./куб.м 

Отвеждане на отпадъчните води: 

- за битови и приравнени към тях обществени,  

търговски и др. потребители                                                –  0,15 лв./куб.м 

- за промишлени и други стопански потребители: 

степен на замърсяване 1                                                   –   0,21 лв./куб.м 

степен на замърсяване 2                                                   –   0,38 лв./куб.м 

степен на замърсяване 3                                                 –   0,45 лв./куб.м 

Пречистване на отпадъчните води: 

- за битови и приравнени към тях обществени,  

търговски и др. потребители                                                 –    0,22 лв./куб.м 

- за промишлени и други стопански потребители: 

степен на замърсяване 1                                                 –  0,30 лв./куб.м 

степен на замърсяване 2                                                   –  0,54 лв./куб.м 

степен на замърсяване 3                                                   –  0,65 лв./куб.м 
(В цените не е включен ДДС)  

 

Анализът на социалната поносимост на цените на В и К услуги показа, че социалната 

поносимост на цената е е 3,50 лв./куб.м, изчислена съгласно § 1, ал. 1, т. 4 от ЗРВКУ с данни на 

НСИ за средномесечен доход на едно лице за област Добрич 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. 

 

 Спазено е изискването на чл. 23 от НРЦВКУ и на 16.07.2012 г. са проведени открито 

заседание и обществено обсъждане, на което са присъствали представители на В и К оператора и 

на Национален браншов синдикат “Водоснабдител”- КНСБ, Българска асоциация на водите Съюз 

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

Подкрепа, „Албена” АД и други („В и К “ ЕООД, гр. Стара Загора, „В и К” ЕАД, гр. Бургас).  

На проведеното открито заседание представителите на „В и К” ЕООД, гр. Добрич заявяват, 

че са запознати с доклада, приет с решение на ДКЕВР на закрито заседание по т. 2 от Протокол № 

111/06.07.2012 г. и публикуван на интернет страницата на Комисията, и нямат забележки по него.  

Управителят на В и К оператора посочва, че неизпълнението на инвестиционната програма 

има отношение и към водния цикъл на гр. Добрич и се цели да се избегне припокриване с обекти, 

които ще бъдат изградени от община Добрич. Г-н Калчев твърди, че големите загуби на вода от 

79,6% са разпределени по равно между тези в града и извън него, но основно са в град Добрич, 

където мрежата е най-гъста. Според управителя на дружеството, въпросът с големите загуби на 

вода може да се реши единствено с подмяна на водопроводната мрежа. В тази връзка се посочва, 

че дружеството е изготвило проекти и има намерение да кандидатства като бенефициент през 

новия програмен период.  Събираемостта на дружеството е около 80 %, а разходите за 

електроенергия са намалели с около 3 млн. в сравнение с миналата година. Представителите на „В 

и К” ЕООД, гр. Добрич обръщат внимание на високия брой незаконно присъединили се 

потребители и твърдят, че установените нарушения влияят за намаляване на потреблението на 

вода и на енергийното потребление.  

В хода на общественото обсъждане заместник-председателят на Национален браншов 

синдикат “Водоснабдител”- КНСБ посочва, че браншовият договор с В и К оператора не се 

изпълнява. Председателят на Българска асоциация на водите подчертава необходимостта от 

увеличение на цените на В и К услугите поради увеличението цените на електрическата енергия. 

Представителят на Федерация (Строителство, индустрия и водоснабдяване) – Подкрепа 

отбелязва, че Комисията следва да отрази и актуализацията на цената на труда и прави 
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възражение за ниската цена за В и К услугите, предоставяни на  „Албена” АД, от което „В и К” 

ЕООД, гр. Добрич реализира загуби. 

В тази връзка изпълнителният директор на „Албена” АД посочва, че дружеството е 

инвестирало повече от 10 млн. лв. в поддържането, обновяването, подмяната на съоръженията 

на В и К системата на територията, но са налице спорни търговски въпроси между дружеството 

и „В и К” ЕООД, гр. Добрич, свързани с цената на услугите пречистване на отпадъчните води 

съобразно степените на замърсеност и отвеждане на отпадъчните води.  

  

 В указания 14-дневен срок в ДКЕВР е постъпило възражение с вх. № В-17-15-11/25.07. 

2012 г. от „В и К” ЕООД, гр. Добрич срещу разгледаните на откритото заседание цени за 

водоснабдителните и канализационните услуги. Във възражението са изтъкнати следните 

аргументи:  

 1. В и К операторът е изразил несъгласие с коефициентите за разпределение на общите 

разходи за обособените системи, като мотивира предложеното разпределение на разходите 

пропорционално на количествата за съответната система с т. 30 и т. 31 от Указанията и не приема 

подхода за разпределение на разходите на база на активите за по-справедлив и икономически 

обоснован.  

 2. Възражението относно количествата, утвърдени с Решение № Ц-25/29.06.2009 г. на 

ДКЕВР с които се образуват цените на В и К услуги за целия регулаторен период е аргументирано 

с твърдението, че необходимите годишни приходи не отразяват реалните приходи на дружеството 

и не осигуряват необходимите финансови средства за изпълнение на целевите нива на 

показателите за качество от одобрения бизнес план.   

 3. В и К операторът е предлага за услугата пречистване на отпадъчните води допълнителни 

разходи в размер на 165 хил. лв., в т.ч.: (разходи за електрическа - 96 хил. лв., разходи за персонал 

- 59 хил. лв. и други материали и външни услуги – 10 хил. лв.) във връзка с приемането за 

експлоатация на новата ПСОВ за гр. Балчик през месец юли 2012 г. Предложението е обосновано 

с анализ за отражението на тези допълнителни разходи в необходимите годишни приходи и в 

среден паричен разход на единица пречистени отпадъчни води.    

      4. В и К операторът е изразил несъгласие с разходите за електрическа енергия за 

технологични нужди, изчислени с осреднен ръст на цената на електрическата енергия (14,05%) с 

аргумента, че изменението на цената на електрическата енергия и особено изменението та 

тарифната структура на цената не отразява  индивидуалната консумация по зони на отчитане. 

Изчисленото от В и К оператора, средно претеглено увеличение на разходите за електроенергия е 

с 15,29%, или над 1 434 хил. лв. годишно. Посочените разходи за електрическа енергия общо за 

регулираните услуги за 2011 г. са в размер на 7 100 хил. лв., а за прогнозния период са 8 536 хил. 

лв., което е с 472 хил. лв. повече от признатите в доклада (8 064 хил. лв.).  

 5. Възражението относно непризнатите допълнителни разходи в размер на 463 хил. лв. към 

разходите за текущ ремонт е аргументирано с твърдението, че дружеството няма да има 

възможност да възстанови стойността на собствени амортизирани активи, използвайки средства 

от амортизационните отчисления. Като мотив е посочено, че ремонтната програма на В и К 

оператора е изключително икономично структурирана  и представлява 7,1% от общите разходи за 

регулирани услуги. 

В указания 14-дневен срок в ДКЕВР е постъпило становище с вх. № В-12-00-254/25.07.2012 

г. от „Албена” АД във връзка с общественото обсъждане на доклад за утвърждаване на цени на В 

и К услуги на „В и К“ ЕООД, гр. Добрич, в което е изложено следното: 

 1. Курортен комплекс „Албена” съществува повече от 40 години, като от създаването му до 

настоящия момент не е променена технологията на предоставяне на туристическите услуги, при 

което отпадъчните води са били винаги битови. Различно е становището по този въпрос на „В и К“ 

ЕООД гр. Добрич, което е причина за редица спорове. С оглед на това, че в съдържанието на 

Наредба № 7 от 14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в 

канализационните системи на населените места, издадена от министъра на околната среда и 

водите, министъра на регионалното развитие и благоустройство и министъра на здравеопазването 

(обн. В ДВ бр. 98 от 01.12.2000 г.), липсват разпоредби, които да регламентират по ясен и точен 

начин критериите за определяне и оценка степента на замърсяване на отпадните води, се предлага 
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да бъдат разработени указания или методика относно критериите за степенуване на замърсеност 

при отпадъчните води. 

 2. „Албена” АД отбелязва, че въпреки определените цени от ДКЕВР на В и К услуги, „В и 

К“ ЕООД гр. Добрич изцяло отказва извършването на услуги по поддържането на канализационна 

система на територията на к. к. Албена или извършването на такива услуги се осъществяват след 

допълнително заплащане от „Албена” АД. В тази връзка се предлага с решението на комисията да 

се задължи „В и К“ ЕООД гр. Добрич да поддържа изцяло за своя сметка канализационната 

система в к. к. Албена. 

 След прегледа на внесеното от „В и К” ЕООД, гр. Добрич становище, Комисията счита, че: 

 1. Не приема възражението на В и К оператора относно коефициентите за разпределение 

на разходите, тъй като спецификата на водоснабдителните и канализационни мрежи прилежащи 

към обособените нови системи определя различни по обем и стойност експлоатационни разходи, 

поради което прилагането на подхода за разпределение на условно-постоянните разходи на база 

количества, ще доведе до прехвърляне на част от разходите от една в друга система, което от своя 

страна ще рефлектира върху цените и ще създаде условия за неравнопоставеност на 

потребителите на В и К услугите; 

   2. Възражението относно количествата, с които се образуват цените на В и К услуги, не се 

приемат, съгласно изискванията на глава четвърта на Указанията за изменение на цените по време 

на регулаторния период;  

 3. Предложените от В и К оператора допълнителни разходи в размер на 165 хил. лв. 

(разходи за електрическа - 96 хил. лв., разходи за персонал - 59 хил. лв. и други материали и 

външни услуги – 10 хил. лв.) във връзка с приемането за експлоатация на новата ПСОВ Балчик 

през месец юли 2012 г. за услугата пречистване на отпадъчните води не се приемат, тъй като са 

необосновани с представени проектните данни за новоизградената ПСОВ. 

4. Предложението на В и К оператора за преизчисляване на разходите за електрическа 

енергия за технологични нужди е необосновано и не се приема, тъй като не са представени данни 

по зони на отчитане и нива на напрежение за В и К услуги на обособените системи.  

 5. Възражението относно непризнатите допълнителни разходи в размер на 463 хил. лв. към 

разходите за текущ ремонт не се приема, тъй като разходите за текущ ремонт, включени в 

цените на В и К услугите съответстват на одобрената ремонтната програма от актуализирания 

бизнес план за 2012 г. по В и К услуги за обособените системи.  

   След прегледа на внесеното от „Албена” АД становище, Комисията счита, че: 

1. Качеството на изпусканите в канализацията отпадъчни води се установява чрез конкретни 

замервания, които се осъществяват от акредитирани лаборатории. Във връзка с това, качеството на 

отпадъчните води на „Албена“ АД се контролира от „В и К” ЕООД, гр. Добрич в пункт „Черпателен 

резервоар” към КПС 2, който се намира на територията на к.к. Албена. В същата шахта постъпват и 

отпадъчните води от с. Оброчище, като един от основните замърсители са складовете на „Албена” 

АД, където се помещава пералното стопанство на к.к. Албена. Оразмерителните параметри на 

ПСОВ „Албена” са: Qср.ден.= 22 000 куб. м/ден; БПК5 = 165  мгО2/л; НВ = 211  мг/л. Отпадъчните 

води, изпускани от обектите на „Албена” АД в канализационната система, експлоатирана от „В и К” 

ЕООД, гр. Добрич и отвеждани в ПСОВ „Албена”, се характеризират с високи стойности по БПК5, 

които варират в широки граници и достигат до 352 мгО2/л, а по НВ до 317 мг/л в активния сезон, 

което не е присъщо за битово-фекалните отпадъчни води, формирани от едно домакинство. 

Концентрациите по БПК5 и НВ на отпадъчните води от черпателния резервоар към КПС 2 

надвишават проектните стойности за двата основни показателя на вход ПСОВ в отделни месеци, 

основен принос за което имат обектите на „Албена” АД. Съставът на производствените отпадъчни 

води оказва влияние върху режима на работа на биологичното стъпало, ефективността на 

пречистване, качеството на утайките и цената на пречистената вода.  

Към групата „промишлени и други стопански потребители”, какъвто е конкретния случай с 

отпадъчните води, изпускани от обектите на „Албена” АД, спадат тези потребители, които чрез 

своята дейност генерират замърсяване на отпадъчните води, което е различно от замърсяването, 

получено от битовите потребители и с оглед на което за тяхното пречистване са необходими 

допълнителни разходи от страна на В и К оператора.  

Въз основа на гореизложеното, не се приема становището в постъпилото възражение от 

„Албена“ АД, че качеството на отпадъчните води попада в категорията на битовите потребители. 
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2.   Предложението на „Албена” АД за задължаване на „В и К“ ЕООД гр. Добрич в 

настоящото решение да поддържа канализационната система в к. к. Албена не се приема предвид 

на това, че задължението е вменено на В и К оператора в приетата ремонтна програма и 

утвърдените стойности на годишните целеви нива на показателите за качество на предоставяните 

услуги отвеждане и пречистване на отпадъчните води за ОС „Албена“ в одобрения актуализиран 

бизнес план на В и К оператора с Решение № БП-09/06.07.2012 г. на ДКЕВР.  

 

 Във връзка с изложеното, ценообразуващите елементи и цени за водоснабдителните и 

канализационните услуги на „В и К” ЕООД, гр. Добрич, са както следва: 

Признати годишни разходи: 

ОС „Добрич“ 

доставяне на вода на потребителите        –   15 538 хил. лв. 

отвеждане на отпадъчните води          –       595 хил. лв. 

пречистване на отпадъчните води          –    1 131 хил. лв. 

ОС „Албена“ 

доставяне на вода на потребителите                –        459 хил. лв. 

отвеждане на отпадъчните води           –       226 хил. лв. 

пречистване на отпадъчните води      –       395 хил. лв. 

Регулаторна база на активите: 

ОС „Добрич“ 

доставяне на вода на потребителите        –  16 945 хил. лв. 

отвеждане на отпадъчните води      –   1 739 хил. лв. 

пречистване на отпадъчните води      –   1 493 хил. лв. 

ОС „Албена“ 

доставяне на вода на потребителите                    –       532 хил. лв. 

отвеждане на отпадъчните води          –       995 хил. лв. 

пречистване на отпадъчните води          –       516 хил. лв. 

Необходим оборотен капитал: 

ОС „Добрич“ 

доставяне на вода на потребителите         –   2 712 хил. лв. 

отвеждане на отпадъчните води      –       90 хил. лв. 

пречистване на отпадъчните води      –     197 хил. лв. 

ОС „Албена“ 

доставяне на вода на потребителите                  –       76 хил. лв. 

отвеждане на отпадъчните води      –      38 хил. лв. 

пречистване на отпадъчните води      –      68 хил. лв. 

Необходимият оборотен капитал е определен съгласно Указанията при нетен цикъл 66 дни. 

Норма на възвръщаемост на капитала: 

Нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане е 4,47 %. 

Необходими годишни приходи 

ОС „Добрич“ 

доставяне на вода на потребителите   –  16 295 хил. лв. 

отвеждане на отпадъчните води         –       672 хил. лв. 

пречистване на отпадъчните води         –    1 198 хил. лв. 

ОС „Албена“ 

доставяне на вода на потребителите              –       483 хил. лв. 

отвеждане на отпадъчните води               –       270 хил. лв. 

пречистване на отпадъчните води         –       418 хил. лв. 

Количества за образуване на цените на В и К услуги за обособените системи: 

ОС „Добрич“ 

доставяне на вода на потребителите     – 8 114 хил. куб. м  

отвеждане на отпадъчните води – 4 240 хил. куб. м,  

разпределени по групи потребители, както следва: 

- битови и приравнени към тях обществени,  

търговски и др. потребители                               – 3 218 хил. куб. м 
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- промишлени и др. стопански потребители: 

степен на замърсяване 1                                      –    639 хил. куб. м 

степен на замърсяване 2                                      –      44 хил. куб. м 

степен на замърсяване 3                                      –    339 хил. куб. м
 
 

пречистване на отпадъчните води – 4 226 хил. куб. м, 

разпределени по групи потребители, както следва: 

- битови и приравнени към тях обществени,  

търговски и др. потребители                               – 3 243 хил. куб. м 

- промишлени и др. стопански потребители: 

степен на замърсяване 1                                      –    600 хил. куб. м 

степен на замърсяване 2                                      –      44 хил. куб. м 

степен на замърсяване 3                                     –    339 хил. куб. м
 

ОС „Албена“ 

доставяне на вода на потребителите     –     662 хил. куб. м  

отвеждане на отпадъчните води – 730 хил. куб. м,  

разпределени по групи потребители, както следва: 

- битови и приравнени към тях обществени,  

търговски и др. потребители                               –    23 хил. куб. м 

- промишлени и др. стопански потребители: 

степен на замърсяване 1                                     –      1 хил. куб. м 

степен на замърсяване 2                                      –  703 хил. куб. м 

степен на замърсяване 3                                      –      3 хил. куб. м
 
 

пречистване на отпадъчните води – 830 хил. куб. м,  

разпределени по групи потребители, както следва: 

- битови и приравнени към тях обществени,  

търговски и др. потребители                               –    54  хил. куб. м 

- промишлени и др. стопански потребители: 

степен на замърсяване 1                                      –     70 хил. куб. м 

степен на замърсяване 2                                      –   703 хил. куб. м 

степен на замърсяване 3                                      –       3 хил. куб. м 

 

Цени за В и К услуги на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Добрич: 

 Комисията приема да бъдат утвърдени следните цени за водоснабдителните и 

канализационни услуги за обособените системи: 

ОС „Добрич“ 

Доставяне на вода на потребителите           –         2,01 лв./куб.м 

Отвеждане на отпадъчните води: 

- за битови и приравнени към тях обществени,  

търговски и др. потребители                                               –  0,13 лв./куб.м 

- за промишлени и други стопански потребители: 

степен на замърсяване 1                                                –   0,18 лв./куб.м 

степен на замърсяване 2                                                –   0,32 лв./куб.м 

степен на замърсяване 3                                                –   0,38 лв./куб.м 

Пречистване на отпадъчните води: 

- за битови и приравнени към тях обществени,  

търговски и др. потребители                                               –   0,23 лв./куб.м 

- за промишлени и други стопански потребители: 

степен на замърсяване 1                                                –   0,32 лв./куб.м 

степен на замърсяване 2                                                –   0,57 лв./куб.м 

степен на замърсяване 3                                                –   0,69 лв./куб.м 

ОС „Албена“ 

Доставяне на вода на потребителите      –  0,73 лв./куб.м 

Отвеждане на отпадъчните води: 

- за битови и приравнени към тях обществени,  

търговски и др. потребители                                               –  0,15 лв./куб.м 
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- за промишлени и други стопански потребители: 

степен на замърсяване 1                                                –   0,21 лв./куб.м 

степен на замърсяване 2                                                –   0,38 лв./куб.м 

степен на замърсяване 3                                                –   0,45 лв./куб.м 

Пречистване на отпадъчните води: 

- за битови и приравнени към тях обществени,  

търговски и др. потребители                                                –  0,22 лв./куб.м 

- за промишлени и други стопански потребители: 

степен на замърсяване 1                                               –  0,30 лв./куб.м 

степен на замърсяване 2                                                –  0,54 лв./куб.м 

степен на замърсяване 3                                                –  0,65 лв./куб.м 
(В цените не е включен ДДС)  

 

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 от 31.01.2011 г. на ДКЕВР 

 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

I. Утвърждава на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Добрич 

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

1. Регулаторна база на активите: 

ОС „Добрич“ 

доставяне на вода на потребителите        –  16 945 хил. лв. 

отвеждане на отпадъчните води         –    1 739 хил. лв. 

пречистване на отпадъчните води        –    1 493 хил. лв. 

ОС „Албена“ 

доставяне на вода на потребителите                    –        532 хил. лв. 

отвеждане на отпадъчните води          –        995 хил. лв. 

пречистване на отпадъчните води          –        516 хил. лв. 

2. Норма на възвръщаемост на капитала:  

Норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане - 4,47 %. 

3. Необходими годишни приходи:  

ОС „Добрич“ 

доставяне на вода на потребителите         –  16 295 хил. лв. 

отвеждане на отпадъчните води          –       672 хил. лв. 

пречистване на отпадъчните води          –    1 198 хил. лв. 

ОС „Албена“ 

доставяне на вода на потребителите                    –       483 хил. лв. 

отвеждане на отпадъчните води         –       270 хил. лв. 

пречистване на отпадъчните води                        –       418 хил. лв. 

4. Количества вода за В и К услугите:  

ОС „Добрич“ 

доставяне на вода на потребителите – 8 114 хил. куб. м  

отвеждане на отпадъчните води – 4 240 хил. куб. м,  

разпределени по групи потребители, както следва: 

- битови и приравнени към тях обществени,  

търговски и др. потребители                                – 3 218 хил. куб. м 

- промишлени и др. стопански потребители: 



 15 

степен на замърсяване 1                                       –    639 хил. куб. м 

степен на замърсяване 2                                       –      44 хил. куб. м 

степен на замърсяване 3                                       –    339 хил. куб. м
 
 

пречистване на отпадъчните води – 4 226 хил. куб. м,  

разпределени по групи потребители, както следва: 

- битови и приравнени към тях обществени,  

търговски и др. потребители                                – 3 243 хил. куб. м 

- промишлени и др. стопански потребители: 

степен на замърсяване 1                                       –    600 хил. куб. м 

степен на замърсяване 2                                       –      44 хил. куб. м 

степен на замърсяване 3                                      –    339 хил. куб. м
 

ОС „Албена“ 

доставяне на вода на потребителите      –    662 хил. куб. м  

отвеждане на отпадъчните води – 730 хил. куб. м,  

разпределени по групи потребители, както следва: 

- битови и приравнени към тях обществени,  

търговски и др. потребители                                –    23 хил. куб. м 

- промишлени и др. стопански потребители: 

степен на замърсяване 1                                      –      1 хил. куб. м 

степен на замърсяване 2                                       –  703 хил. куб. м 

степен на замърсяване 3                                       –      3 хил. куб. м
 
 

пречистване на отпадъчните води – 830 хил. куб. м,  

разпределени по групи потребители, както следва: 

- битови и приравнени към тях обществени,  

търговски и др. потребители                                –    54  хил. куб. м 

- промишлени и др. стопански потребители: 

степен на замърсяване 1                                       –     70 хил. куб. м 

степен на замърсяване 2                                       –   703 хил. куб. м 

степен на замърсяване 3                                       –       3 хил. куб. м 
 

ІІ. Утвърждава, считано от 01.08.2012 г. цени без ДДС за услугите доставяне на вода на 

потребителите, отвеждане на отпадъчните води и пречистване на отпадъчните води на 

“Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Добрич, както следва: 

ОС „Добрич“  

Доставяне на вода на потребителите       –  2,01 лв./куб.м 

Отвеждане на отпадъчните води: 

- за битови и приравнени към тях обществени,  

търговски и др. потребители                                                –  0,13 лв./куб.м 

- за промишлени и други стопански потребители: 

степен на замърсяване 1                                                 –   0,18 лв./куб.м 

степен на замърсяване 2                                                 –   0,32 лв./куб.м 

степен на замърсяване 3                                                 –   0,38 лв./куб.м 

Пречистване на отпадъчните води: 

- за битови и приравнени към тях обществени,  

търговски и др. потребители                                                –   0,23 лв./куб.м 

- за промишлени и други стопански потребители: 

степен на замърсяване 1                                                 –   0,32 лв./куб.м 

степен на замърсяване 2                                                 –   0,57 лв./куб.м 

степен на замърсяване 3                                                 –   0,69 лв./куб.м 

ОС „Албена“ 

Доставяне на вода на потребителите       –  0,73 лв./куб.м 

Отвеждане на отпадъчните води: 

- за битови и приравнени към тях обществени,  

търговски и др. потребители                                                –  0,15 лв./куб.м 

- за промишлени и други стопански потребители: 
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степен на замърсяване 1                                                 –   0,21 лв./куб.м 

степен на замърсяване 2                                                 –   0,38 лв./куб.м 

степен на замърсяване 3                                                 –   0,45 лв./куб.м 

Пречистване на отпадъчните води: 

- за битови и приравнени към тях обществени,  

търговски и др. потребители                                                 –  0,22 лв./куб.м 

- за промишлени и други стопански потребители: 

степен на замърсяване 1                                                –  0,30 лв./куб.м 

степен на замърсяване 2                                                 –  0,54 лв./куб.м 

степен на замърсяване 3                                                 –  0,65 лв./куб.м 
(В цените не е включен ДДС)  

 

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

Индекс на инфлация - 4,2%; 

Коефициент за подобряване на ефективността – 2.  
 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в  

14 (четиринадесет) дневен срок. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

(Ангел Семерджиев) 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

(Емилия Савева) 


