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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 - 54 от 31.10.2012 г. 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 31.10.2012 г., като разгледа Заявление за 

утвърждаване/изменение на цени на водоснабдителните и канализационните услуги 

с вх. № В-17-37-7/28.08.2012 г., подадено от ”Водоснабдяване и канализация” ООД,  

гр. Перник, събраните данни от проведените на 16.10.2012 г. открито заседание и 

обществено обсъждане, и Доклад с вх. № В- Дк-225/09.10.2012 г., установи следното:  
 

”Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник 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-17-37-7/ 

28.08.2012 г.  

С решение № Ц-34/23.08.2010 г. на ДКЕВР, считано от 01.09.2010 г. на „В и К” 

ООД, гр. Перник са утвърдени цени и ценообразуващи елементи на водоснабдителните и 

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

регулаторния период, както следва: 

За услугата доставяне на  вода на потребителите:  

За ВС „Перник“        1,03 лв./куб.м 

За ВС „Студена – непитейна вода“     0,07 лв./куб.м 

За ВС „Пчелина – непитейна вода“     0,10 лв./куб.м 

За услугата отвеждане на отпадъчни 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   0,19 лв./куб.м 

 степен на замърсяване 2   0,30 лв./куб.м 

За услугата пречистване на отпадъчните води 

- за битови и приравнени към тях обществени,  

търговски и др. потребители      0,25 лв./куб.м 

- за промишлени и др. стопански потребители 

          степен на замърсяване 1   0,25 лв./куб.м 

          степен на замърсяване 2   0,40 лв./куб.м 

(Цените са без включен ДДС) 

Себестойността за доставяне на вода от ВС „Студена – сурова вода“ на: 

ВС „Студена – непитейна вода“                0,030 лв./куб.м 

ВС „Перник“                  0,053 лв./куб.м 

 

С внесеното заявление с вх. № В-17-37-7/28.08.2012 г., „В и К” ООД, гр. Перник 

предлага за утвърждаване следните цени на В и К услуги:  

За услугата доставяне на  вода на потребителите:  

За ВС „Перник“        1,10 лв./куб.м 

За ВС „Студена – непитейна вода“     0,07 лв./куб.м 

За ВС „Пчелина – непитейна вода“     0,11 лв./куб.м 

За услугата отвеждане на отпадъчни води      
- за битови и приравнени към тях обществени,  

търговски и др. потребители      0,20 лв./куб.м 
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- за промишлени и др. стопански потребители 

    степен на замърсяване 1   0,20 лв./куб.м 

    степен на замърсяване 2   0,31 лв./куб.м 

За услугата пречистване на отпадъчните води 

- за битови и приравнени към тях обществени,  

търговски и др. потребители      0,25 лв./куб.м 

- за промишлени и др. стопански потребители 

    степен на замърсяване 1   0,25 лв./куб.м 

    степен на замърсяване 2   0,40 лв./куб.м 

 (Цените са без включен ДДС) 
 

Себестойността за доставяне на вода от ВС „Студена – сурова вода“ на: 

ВС „Студена – непитейна вода“               0,031 лв./куб.м 

ВС „Перник“                 0,051 лв./куб.м 

От обособената водоснабдителна система ВС „Студена – сурова вода“ се 

образуват цени по себестойност за доставяне на вода на другите две обособени 

водоснабдителни системи „Перник“ и „Студена – непитейна вода“, които се включват 

като разходи за доставяне на вода от ВС „Студена – сурова вода“ за образуване на цените 

на двете системи. 

Възвръщаемостта от обособената ВС „Студена – сурова вода“ се включва при 

определяне на цените на другите две обособени водоснабдителни системи „Перник“ и 

„Студена – непитейна вода“, като се разпределят пропорционално на съответните 

количества. 

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 (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 „Новинар” от 18 юли 2012 г. и вестник „Съперник” от 18 юли 2012 г. 

Заявлението за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги, 

предоставяни на потребителите от ”Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник при 

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

установи съответствие с принципите и разпоредбите на ЗРВКУ, на НРЦВКУ и 

Указанията. 

Предложени от В и К оператора прогнозни разходи и ценообразуващи 

елементи  

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

е предложил изменение на ценообразуващите елементи и разходите съобразно глава 

Четвърта „Годишни корекции на цените по време на регулаторния период“ от Указанията, 

както следва: 

А) Регулаторната база на активите е определена с отчетната стойност на 

дълготрайните активи към края на 2011 г. и със среден размер на инвестиции за 

оставащите две години от регулаторния период. 
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Б) Разходите, с които са образувани предложените за утвърждаване цени на В и К 

услуги са, както следва: 

1. За услугата доставяне на вода на потребителите 

1.1 ВС „Перник“ 

Предложените общи разходи в размер на 6 737 хил. лв. са с 414 хил. лв. повече от 

утвърдените в цената на услугата (6 323 хил. лв.) с Решение № Ц-34/23.08.2010 г. на 

ДКЕВР. 

Изменението на отделните видове предложени разходи спрямо утвърдените, е 

както следва: 

Разходите за материали от утвърдени 1 432 хил. лв. са увеличени на 1 505 хил. 

лв., в т.ч.: 

разходи за материали (за обеззаразяване и ЛТК) са равни на утвърдените в размер 

на 87 хил. лв.; 

разходи за коагуланти в размер на 20 хил. лв. са равни на утвърдените; 

разходи за електроенергия за технологични нужди от 971 хил. лв. са увеличени на  

1 029 хил. лв. Прогнозните разходи за електроенергия за технологични нужди са 

образувани с отчетените количества електроенергия за 2011 г. и действащите цени на 

електрическата енергия по Решение № Ц-17/28.06.2012 г. на ДКЕВР; 

разходи за горива и смазочни материали от 246 хил. лв. са увеличени на 256 хил. 

лв.; 

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

разходи за канцеларски материали от 36 хил. лв. са увеличени на 38 хил. лв.; 

други разходи от 40 хил. лв. са увеличени на 42 хил. лв.; 

Разходите за външни услуги от утвърдени 1 568 хил. лв. са увеличени на 1 611 

хил.лв., в т.ч.: 

разходи за застраховки от 56 хил. лв. са увеличени на 58 хил. лв.; 

разходи за доставяне на вода на входа на ВС от друг доставчик от 781 хил. лв. са 

намалени на 772 хил. лв.; 

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

разходи за такса регулиране са равни на утвърдените в размер на 37 хил. лв.; 

разходи за такса за водовземане от 195 хил. лв. са намалени на 150 хил. лв., 

изчислени съгласно Тарифа 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/ 

01.07.2011.г.);  

разходи за съобщителни услуги от 47 хил. лв. са увеличени на 49 хил. лв.; 

разходи за транспортни услуги в размер на 10 хил. лв. са равни на утвърдените; 

разходи за публикации в размер на 3 хил. лв. са равни на утвърдените; 

разходи за консултантски дейности в размер на 10 хил. лв. са равни на 

утвърдените; 

разходи за въоръжена и противопожарна охрана от 185 хил. лв. са увеличени на 

193 хил. лв.; 

съдебни разходи в размер на 10 хил. лв. са равни на утвърдените; 

други разходи от 217 хил. лв. са увеличени на 300 хил. лв.;  

Разходите за амортизации от утвърдени 372 хил. лв. са увеличени на 399 хил. лв., 

в т. ч.: 

разходи за амортизации от 340 хил. лв. са увеличени на 354 хил. лв.; 

разходи за амортизации от инвестиции в размер на 45 хил. лв. са изчислени с 

амортизационни норми за регулаторни цели за оставащите две години от регулаторния 

период; 

Разходите за възнаграждения от утвърдени 1 788 хил. лв. са увеличени на 1 863 

хил. лв.  

Разходите за осигуровки от утвърдени 688 хил. лв. са увеличени на 717 хил. лв. в 

т. ч.:   

социални осигуровки от 422 хил. лв. са увеличени на 440 хил. лв.; 
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социални разходи от 266 хил. лв. са увеличени на 277 хил. лв.; 

Други разходи от утвърдени 160 хил. лв. са увеличени на 167 хил. лв., в т.ч.: 

разходи за безплатна храна, съгласно нормативен документ в размер на 5 хил. лв. 

са равни на утвърдените; 

разходи за охрана на труда от 17 хил. лв. са увеличени на 18 хил. лв.; 

разходи за служебни карти и пътувания от 15 хил. лв. са увеличени на 16 хил. лв.; 

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

разходи за данъци в размер на 4 хил. лв. са равни на утвърдените; 

разходи за квалификация и стипендии в размер на 2 хил. лв. са равни на 

утвърдените; 

разходи за изпитания на съоръжения в размер на 10 хил. лв. са равни на 

утвърдените; 

други разходи от 105 хил. лв. са увеличени на 109 хил. лв.; 

Разходите за текущ и авариен ремонт от утвърдени 315 хил. лв. са увеличени на  

475 хил. лв. 

1.2 ВС „Студена – непитейна вода“ 

Предложените общи разходи в размер на 281 хил. лв. са с 14 хил. лв. повече от 

утвърдените в цената на услугата (267 хил. лв.) с Решение № Ц-34/23.08.2010 г. на 

ДКЕВР. 

Изменението на отделните видове предложени разходи спрямо утвърдените, е 

както следва: 

Разходите за материали в размер на 10 хил. лв.са равни на утвърдените  

Разходите за външни услуги от утвърдени 134 хил. лв. са увеличени на 138 хил. 

лв.,           в т. ч.: 

разходи за доставяне на вода на входа на ВС от друг доставчик от 126 хил. лв. са 

увеличени на 130 хил. лв.; 

разходи за транспортни услуги в размер на 3 хил. лв. са равни на утвърдените; 

разходи за въоръжена и противопожарна охрана в размер на 1 000 лв. са равни на 

утвърдените; 

други разходи в размер на 4 хил. лв. са равни на утвърдените; 

Разходите за амортизации са в размер на 1 000 лв. 

Разходите за възнаграждения от утвърдени 15 хил. лв. са увеличени на 16 хил. 

лв.  

Разходите за осигуровки са равни на утвърдените в размер на 5 хил. лв. 

Други разходи в размер 4 хил. лв. са равни на утвърдените.  

Разходите за текущ и авариен ремонт от утвърдени 10 хил. лв. са увеличени на 

11 хил. лв. 

Разходи за разполагаеми мощности, които представляват присъщи разходи за 

поддръжка на съоръженията от утвърдени 88 хил. лв. са увеличени на 95 хил. лв. 

В и К операторът доставя вода за „Стомана индъстри” АД от ВС „Студена – 

непитейна вода”, като с оглед на спецификата на технологичния режим на работа на 

клиента има задължението да осигурява 24 часово непрекъсваемо подаване на вода. В и К 

операторът поддържа паралелна независима водопроводна система за доставяне на вода 

от яз. Пчелина до водопроводните съоръжения на „Стомана индъстри” АД, за да обезпечи 

непрекъсваемост на подаването на вода, в случай на профилактични и/или аварийни 

ремонти на основната водопроводна система от яз. Студена, както и в периоди, в които е 

невъзможно да се доставя вода от яз. Студена за непитейни нужди. Разходите за 

поддръжка в работно състояние на ВС „Пчелина – непитейна вода” се включват като 

разходи за разполагаеми мощности (без експлоатационните разходи за ВС „Пчелина – 

непитейна вода”) към условно-постоянните разходи на ВС „Студена – непитейна вода”.  
 

1.3 ВС „Пчелина – непитейна вода“  

Предложените общи разходи в размер на 349 хил. лв. са с 7 хил. лв. повече от 

утвърдените в цената на услугата (342 хил. лв.) с Решение № Ц-34/23.08.2010 г. на 

ДКЕВР. 
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Изменението на отделните видове предложени разходи спрямо утвърдените е, 

както следва: 

Разходите за материали са равни на утвърдените в размер на 172 хил. лв. 

Разходите за външни услуги са равни на утвърдените в размер на 4 хил. лв. 

Разходите за амортизации са в размер на 31 хил. лв. 

Разходите за възнаграждения от утвърдени 23 хил. лв. са увеличени на 24 хил. 

лв.  

Разходите за осигуровки от утвърдени 22 хил. лв. са увеличени на 23 хил. лв.  

Други разходи са равни на утвърдените в размер 4 хил. лв. 

Разходите за текущ и авариен ремонт от утвърдени 55 хил. лв. са увеличени на 

57 хил. лв. 

Разходи за разполагаеми мощности, които представляват присъщи разходи за 

поддръжка на съоръженията,  в случай на прекъсване на водоподаването на вода от яз. 

Студена към „Стомана индъстри” АД от утвърдени 32 хил. лв. са увеличени на 33 хил. лв. 

1.4 ВС „Студена – сурова вода“ 

Предложените общи разходи са в размер на 599 хил. лв., в т.ч.: 

Разходите за материали от 14 хил. лв. са увеличени на 15 хил. лв. 

Разходите за външни услуги от 243 хил. лв. са намалени на 209 хил. лв. 

Разходите за амортизации са в размер на 119 хил. лв. 

Разходите за възнаграждения от 111 хил. лв. са увеличени на 116 хил. лв. 

Разходите за осигуровки от 47 хил. лв. са увеличени на 49 хил. лв. 

Други разходи от 18 хил. лв. са увеличени на 19 хил. лв. 

Разходите за текущ и авариен ремонт от 70 хил. лв. са увеличени на 73 хил. лв. 
 

2. За услугата отвеждане на отпадъчните води 

Предложените общи разходи в размер на 850 хил. лв. са с 54 хил. лв. повече от 

утвърдените в цената на услугата (796 хил. лв.) с решение № Ц-34/23.08.2010 г. на 

ДКЕВР. 

Изменението на отделните видове предложени разходи спрямо утвърдените е, 

както следва: 

Разходите за материали от утвърдени 119 хил. лв. са увеличени на 124 хил. лв., в 

т.ч.: 

разходи за горива и смазочни материали от 47 хил. лв. са увеличени на 49 хил. лв.; 

разходи за работно облекло в размер на 10 хил. лв. са равни на утвърдените; 

други разходи от 62 хил. лв. са увеличени на 65 хил. лв.; 

Разходите за външни услуги от утвърдени 84 хил. лв. са увеличени на 87 хил. лв. 

в т. ч.: 

разходи за застраховки в размер на 2 хил. лв. са равни на утвърдените; 

разходи за местни данъци и такси в размер на 2 хил. лв. са равни на утвърдените; 

разходи за такса заустване в размер на 2 хил. лв. са равни на утвърдените, като са 

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

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

01.07.2011.г.);  

разходи за съобщителни услуги в размер на 2 хил. лв. са равни на утвърдените; 

разходи за транспортни услуги от 15 хил. лв. са увеличени на 16 хил. лв.; 

разходи за консултантски дейности в размер на 1 000 лв. са равни на утвърдените; 

разходи за въоръжена и противопожарна охрана в размер на 2 хил. лв. са равни на 

утвърдените; 

съдебни разходи в размер на 3 хил. лв. са равни на утвърдените; 

други разходи от 55 хил. лв. са увеличени на 57 хил. лв.; 

Разходите за амортизации от утвърдени 185 хил. лв. са увеличени на 194 хил. лв. 

в т. ч.: разходи за амортизации от 183 хил. лв. са увеличени на 191 хил. лв.; 

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

амортизационни норми за регулаторни цели за оставащите две години от регулаторния 

период; 
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Разходите за възнаграждения от утвърдени 235 хил. лв. са увеличени на 245  

хил. лв.; 

Разходите за осигуровки от утвърдени 84 хил. лв. са увеличени на 88 хил. лв.  

в т. ч.: 

социални осигуровки от 49 хил. лв. са увеличени на 51 хил. лв.; 

социални разходи от 35 хил. лв. са увеличени на 36 хил. лв.; 

Други разходи от утвърдени 53 хил. лв. са увеличени на 55 хил. лв. в т. ч.: 

разходи за безплатна храна, съгласно нормативен документ са в размер на 2 хил. 

лв. и са равни на утвърдените; 

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

разходи за служебни карти и пътувания са в размер на 3 хил. лв. и са равни на 

утвърдените; 

разходи за командировки са в размер на 1 000 лв. и са равни на утвърдените; 

разходи за данъци са в размер на 1 000 лв. и са равни на утвърдените; 

разходи за изпитания на съоръжения са в размер на 6 хил. лв. и са равни на 

утвърдените; 

други разходи от 38 хил. лв. са увеличени на 40 хил. лв.; 

Разходите за текущ и авариен ремонт от утвърдени 36 хил. лв. са увеличени на 

58 хил. лв. 
 

3. За услугата пречистване на отпадъчните води 

Предложените общи разходи в размер на 1 160 хил. лв. са с 10 хил. лв. по-малко от 

утвърдените в цената на услугата (1 170 хил. лв.) с Решение № Ц-34/23.08.2010 г. на 

ДКЕВР. 

Изменението на отделните видове предложени разходи спрямо утвърдените, е 

както следва: 

Разходите за материали от утвърдени 374 хил. лв. са намалени на 262 хил. лв., в 

т.ч.: 

разходи за ЛТК (лабораторно-технологични комплекси) в размер на 18 хил. лв. са 

равни на утвърдените; 

разходи за електроенергия за технологични нужди от 242 хил. лв. са намалени на  

125 хил. лв. Прогнозните разходи за електроенергия за технологични нужди са 

образувани с отчетените количества електроенергия за 2011 г. и действащите цени на 

електрическата енергия съгласно решение № Ц-17/28.06.2012 г. на ДКЕВР.; 

разходи за горива и смазочни материали от 48 хил. лв. са увеличени на 50 хил. лв.; 

разходи за работно облекло от 14 хил. лв. са увеличени на 15 хил. лв.; 

разходи за канцеларски материали са в размер на 2 хил. лв. и са равни на 

утвърдените; 

други разходи от 50 хил. лв. са увеличени на 52 хил. лв.; 

Разходите за външни услуги от утвърдени 237 хил. лв. са увеличени на 252 хил. 

лв. в т. ч.: 

разходи за застраховки в размер на 1 000 лв. са равни на утвърдените; 

разходи за местни данъци и такси в размер на 3 хил. лв. са равни на утвърдените; 

разходи за такса заустване от 26 хил. лв. са увеличени на 28 хил. лв., като са 

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

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

бр. 50/01.07.2011.г.);  

разходи за съобщителни услуги в размер на 3 хил. лв. са равни на утвърдените; 

разходи за транспортни услуги от 12 хил. лв. са увеличени на 13 хил. лв.; 

разходи за консултантски дейности в размер на 1 000 лв. са равни на утвърдените; 

разходи за въоръжена и противопожарна охрана от 12 хил. лв. са увеличени на 13  

хил. лв.; 

разходи за суми по договори за инкасиране от 138 хил. лв. са увеличени на 144 хил. 

лв.; 

съдебни разходи в размер на 3 хил. лв. са равни на утвърдените; 
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други разходи от 38 хил. лв. са увеличени на 44 хил. лв.; 

Разходите за амортизации от утвърдени 68 хил. лв. са увеличени на 71 хил. лв. в 

т. ч.: 

разходи за амортизации от 66 хил. лв. са увеличени на 69 хил. лв.; 

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

амортизационни норми за регулаторни цели за оставащите две години от регулаторния 

период; 

Разходите за възнаграждения от утвърдени 294 хил. лв. са увеличени на 307 хил. 

лв.; 

Разходите за осигуровки от утвърдени 100 хил. лв. са увеличени на 104 хил. лв. в 

т. ч.: 

социални осигуровки от 56 хил. лв. са увеличени на 58 хил. лв.; 

социални разходи от 44 хил. лв. са увеличени на 46 хил. лв.; 

Други разходи от утвърдени 63 хил. лв. са увеличени на 66 хил. лв. в т. ч.: 

разходи за безплатна храна, съгласно нормативен документ са в размер на 2 хил. 

лв. и са равни на утвърдените; 

разходи за охрана на труда са в размер на 3 хил. лв. и са равни на утвърдените; 

разходи за служебни карти и пътувания са в размер на 4 хил. лв. и са равни на 

утвърдените; 

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

разходи за данъци са в размер на 2 хил. лв. и са равни на утвърдените; 

разходи за изпитания на съоръжения са в размер на 10 хил. лв. и са равни на 

утвърдените; 

други разходи от 40 хил. лв. са увеличени на 42 хил. лв.; 

Разходите за текущ и авариен ремонт от утвърдени 34 хил. лв. са увеличени на 

98 хил. лв. 

 

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

гр. Перник 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. Анализ на приходите и разходите за 2011 г. - Финансовият резултат, формиран 

от отчетените приходи и разходи от предоставянето на регулираните услуги на 

потребителите е отрицателен в размер на 16 хил. лв. В и К операторът отчита загуба от 

услугата доставяне на вода на потребителите за ВС „Перник“ в размер на 24 хил. лв. и 

от услугата пречистване на отпадъчните води в размер на 44 хил. лв., която не се 

покрива с отчетената печалба от другите две услуги. Отчетената загуба от услугата 

доставяне на вода на потребителите за ВС „Перник“ в размер на 24 хил. лв. се дължи на 

отчетени по-високи разходи за 2011 г. от утвърдените в цената, а от услугата пречистване 

на отпадъчните води в размер на 44 хил. лв., в резултат на реализирани по-малко 

количества от тези, с които е образувана цената.   

 Анализът на отчетените разходи за 2011 г., съпоставени с утвърдените в 

действащите цени на В и К услуги с Решение № Ц-034/23.08.2010 г. на ДКЕВР показа 

следното:  

За услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „Перник“ за 2011 г. са 

отчетени общи разходи с 3,38% по-високи от утвърдените в действащата цена, като е 

отчетено намаление в разходите за електрическа енергия, за осигуровки и други разходи. 

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

2,39% по-високи от утвърдените в действащата цена, като е отчетено намаление в 

разходите за осигуровки, други разходи и разходите за текущ и авариен ремонт. За 

услугата пречистване на отпадъчните води за 2011 г. са отчетени общи разходи с 5,90% 

по-ниски от утвърдените в действащата цена, като е отчетено увеличение в разходите за 

амортизации, за възнаграждения и осигуровки. За услугата доставяне на вода от ВС 

„Студена – непитейна вода“ за 2011 г. са отчетени общи разходи с 37,8% по-ниски от 
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утвърдените в действащата цена, като е отчетено увеличение в разходите  за материали, 

за възнаграждения и за текущ и авариен ремонт. За услугата доставяне на вода от ВС 

„Пчелина – непитейна вода“ за 2011 г. не са отчетени разходи, тъй като системата е 

резервна и не е в експлоатация.  

2. Анализът на финансовото състояние на „Водоснабдяване и канализация“ ООД 

гр. Перник показва, че текущият финансов резултат след данъци е печалба в размер на 

1 000 лв. намалена спрямо 2010 г., когато отчетената печалба е в размер на 72 хил. лв. 

Влошаването на финансовия резултат се дължи на изпреварващия ръст на разходите пред 

този на приходите. 

Дълготрайните активи към 31.12.2011 г. са увеличени на 8 245 хил. лв. от 8 068 

хил. лв., основно от увеличените дълготрайни материални активи, докато краткотрайните 

активи намаляват на 11 636 хил. лв. от 11 825 хил. лв. в резултат на намаление на 

търговските и други вземания, независимо от увеличените съдебни и присъдени 

вземания, както и от намалението на наличните парични средства. Задълженията на 

дружеството към 31.12.2011 г., спрямо 2010 г. са увеличени на 6 904 хил. лв. от 6 860 хил. 

лв. преди всичко от увеличение на задълженията по финансов лизинг и към доставчиците 

на стоки и услуги. 

 Показателят обща ликвидност за 2011 г. е намален спрямо този за 2010 г. на 1,97 

от 2,02 вследствие на намалението на краткотрайните активи. Независимо от намалението 

на стойността на показателя, неговата стойност показва, че дружеството има свободни 

оборотни средства да обслужва текущите си задължения. Съотношението между собствен 

капитал/дълготрайни активи е 1,58 за 2011 г. спрямо 1,62 за 2010 г., което означава, че 

дружеството разполага със собствен капитал за финансиране изпълнението на 

инвестиционни мероприятия. Съотношението между собствен капитал/дългосрочни и 

краткосрочни задължения през 2011 г. е 1,88 спрямо 1,90  за 2010 г. и показва, че 

дружеството може да покрива финансовите си задължения със собствени средства.   

Независимо от намалението на печалбата към 31.12.2011 г., спрямо 2010 г. въз 

основа на направения анализ на база обща балансова структура може да се направи 

извода, че общото финансово състояние на „Водоснабдяване и канализация“, гр. Перник е 

много добро. Структурата на пасива през 2011 г. е в съотношение 65,31 % собствен 

капитал и 34,69 % привлечени средства.  

3. Изпълнение на инвестиционната програма за 2011 г. - През 2011 г. В и К 

операторът е извършил инвестиции само в услугата „доставяне на вода на потребителите“ 

за ВС „Перник” в размер на 427 хил. лв. или 85,4% спрямо инвестиционна програма от 

утвърдения бизнес план за периода 2009 – 2013 г., в резултат на което общото изпълнение 

на инвестиционната програма за 2011 г. е 63,7%. Дружеството в периода 2010 - 2011 г. не 

е извършило предвидените инвестиции за услугата доставяне на вода за ВС „Студена-

сурова вода“ и за услугата „Отвеждане на отпадъчните води” в периода 2009 - 2011 г.  

4. Анализът на количествата вода за услугите показа, че отчетените фактурирани 

количества за 2011 г. за услугите „доставяне на вода на потребителите за ВС „Студена – 

непитейна вода“, „отвеждане на отпадъчните води” и „пречистване на отпадъчните води” 

са по-ниски от утвърдените с Решение № Ц-34/23.08.2011 г. на ДКЕВР. 

   

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

услуги са направени следните констатации:  

С Решение № Ц-34/23.08.2010 г., ДКЕВР е приела прилагането на метод на 

регулиране чрез стимули „горна граница на цени” за „В и К” ООД, гр. Перник, 

определила е регулаторен период с продължителност до 31.12.2013 г. и е утвърдила на В 

и К оператора цени на В и К услуги за първия ценови период от регулаторния период, 

като за базова година е използвана 2008 г. Правната рамка на метода на регулиране чрез 

стимули “горна граница на цени” на цените на В и К услуги се съдържа в ЗРВКУ и 

НРЦВКУ. НРЦВКУ определя правилата за образуване на цените и тяхното изменение, 

както и редът за внасянето на заявленията за утвърждаване и изменение на цените.  
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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. 

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

гр. Перник, Комисията приема ценообразуващите елементи на цените на предоставяните 

от В и К оператора услуги да бъдат изчислени и коригирани в съответствие с Указанията 

при прилагане на следния подход:  

1. Условно-постоянните разходи (без разходите за амортизации и разходите за 

текущ ремонт) 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;  

Преизчислените условно-постоянни разходи (без разходите за амортизации и 

разходите за текущ ремонт) по водоснабдителни и канализационни услуги и след 

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

съгласно 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“.  

Предложените разходи за текущ ремонт за услугата „доставяне на вода на 

потребителите за ВС „Перник“ в размер на 475 хил. лв. не се приемат, като са 

коригирани на 401 хил. лв. 

 Предложените разходи за текущ ремонт за услугата „отвеждане на отпадъчните 

води” в размер на 58 хил. лв. не се приемат, като са коригирани на 48 хил. лв.  

Предложените разходи за текущ ремонт за услугата „пречистване на отпадъчните 

води” в размер на 98 хил. лв. се приемат на база представената обосновка от В и К 

оператора.  

В резултат на земетресението и продължаващите вторични трусове през 2012 г. са 

настъпили структурни изменения в основните проводи и съоръжения на ПСОВ -  

гр. Батановци. Допълнителните средства са необходими за осигуряване на нормалното 

функциониране на съоръженията и оптимално протичане на технологичния процес на 

пречиствателната станция за отпадъчни води.  

Предложените разходи за разполагаеми мощности за ВС „Пчелина – непитейна 

вода“ в размер на 33 хил. лв. не се приемат, предвид на това, че присъщи разходи за 

поддръжка на съоръженията,  в случай на прекъсване на водоподаването на вода от яз. 

Студена към „Стомана индъстри” АД са включени в разходите за ВС „Студена – 

непитейна вода“. 

2. Променливи разходи 

2.1. Предложените от В и К оператора разходи за обеззаразяване за услугата 

доставяне на вода на потребителите за ВС „Перник“ в размер на 87 хил. лв. се приемат.  

2.2. Предложените от В и К оператора разходи за коагуланти за услугата доставяне 

на вода на потребителите за ВС „Перник“ в размер на 20 хил. лв. се приемат. 

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

комплекси) за услугата пречистване на отпадъчните води в размер на 18 хил. лв. се 

приемат. 

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

нужди за услугата доставяне на вода на потребителите за ВС „Перник“ в размер на 1 029 

хил. лв. не се приемат, като са коригирани на 1 021 хил. лв., изчислени са с отчетените 

количества електроенергия за 2011 г. и действащите цени на електрическата енергия, 

утвърдени с Решение № Ц-17/28.06.2012 г. на ДКЕВР. 
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2.5. Предложените от В и К оператора в подаденото заявление с вх. № В-17-37-7/ 

28.08.2012  г., допълнено с писма с вх. № В-17-37-7/17.09.2012 г., вх. № В-17-37-7/ 

21.09.2012 г. и вх. № В-17-37-7/27.09.2012 г., разходи за електроенергия за технологични 

нужди за услугата пречистване на отпадъчните води в размер на 129 хил. лв. се приемат, 

изчислени с отчетените количества електроенергия за 2011 г. и действащите цени на 

електрическата енергия, утвърдени с решение № Ц-17/28.06.2012 г. на ДКЕВР. 

2.6. Разходите за електроенергия за технологични нужди за ВС „Пчелина – 

непитейна вода“ в размер на 167 хил. лв. се запазват, съгласно утвърдените с Решение  

№ Ц-34/23.08.2010 г. на ДКЕВР, с оглед необходимостта от поддържане на резервни 

мощности за подаване на вода към „Стомана индъстри” АД.   

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

ВС от друг доставчик за услугата доставяне на вода на потребителите за ВС „Перник“ в 

размер на 300 хил. лв. не се приемат, като са коригирани на 290 хил. лв., предвид на това, 

че цената и прогнозното количеството доставяна вода от „Водоснабдяване“ ЕООД,  

гр. Брезник са без изменение. 

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

ВС от обособени ВС на оператора за услугата доставяне на вода на потребителите за ВС 

„Перник“ в размер на 472 хил. лв. не се приемат и са коригирани на 467 хил. лв. на база 

изчислена себестойност на ВС „Студена - сурова вода“. 

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

ВС от обособени ВС на оператора за ВС „Студена - непитейна вода“ в размер на 130 хил. 

лв. се приемат. 

2.10. Предложените от В и К оператора разходи за такса регулиране в размер на 37 

хил. лв. не се приемат и са коригирани на 35 хил. лв., изчислена на база отчетни данни за 

2011 г. и в съответствие с изискванията на т. 30 от Указанията, разпределението между 

предоставяните услуги е пропорционално на дела на преките разходи за съответната В и 

К услуга, както следва: 

Доставяне на вода на потребителите за ВС „Перник“ –  25 хил. лв.; 

Отвеждане на отпадъчните води –                                      3 хил. лв.; 

Пречистване на отпадъчните води –                                   7 хил. лв. 

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

на 330 хил. лв. се приемат, и са 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., както следва: 

за ВС „Перник“                          –  150 хил. лв.; 

за ВС „Студена – сурова вода“ –  180 хил. лв. 

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

отвеждане на отпадъчните води в размер на 2 хил. лв. се приемат, и са 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. 

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

пречистване на отпадъчните води в размер на 28 хил. лв. не се приемат и са коригирани 

на 26 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. 

3. Регулаторната база на активите е изчислена с отчетни данни за дълготрайните 

активи (ДА), съобразно годишния финансов отчет за 2011 г. за всяка В и К услуга в 

съответствие  изискванията на т. 52.1 от Указанията. Разпределението на нетекущите 

(дълготрайни) активи към 31.12.2011 г. по видове В и К услуги и нерегулирана дейност е 

отразено от В и К оператора във внесеното заявление за утвърждаване/изменение на 
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цените на водоснабдителните и канализационните услуги с вх. № В-17-37-7/28.08.2012 г. 

3.1. Средният размер на инвестициите и амортизациите върху тях са преизчислени 

за оставащите две години от регулаторния период.  

4. Количествата вода за услугата доставяне на вода на потребителите и за услугата 

отвеждане на отпадъчните води, с които са образувани предложените за утвърждаване 

цени са равни на тези с които са образувани утвърдените цени с Решение № Ц-34/ 

23.08.2010 г., на ДКЕВР. 
 

Във връзка с изложеното, Комисията приема на “Водоснабдяване и канализация” 

ООД, гр. Перник да бъдат утвърдени следните ценообразуващите елементи на цените  на 

водоснабдителните и канализационните услуги, както следва: 
 

Признати годишни разходи: 

За услугата доставяне на вода на потребителите  

За ВС „Перник“        6 536 хил. лв. 

За ВС „Студена – непитейна вода“        273 хил. лв. 

За ВС „Пчелина – непитейна вода“        315 хил. лв. 

За услугата отвеждане на отпадъчните води        841 хил. лв. 

За услугата пречистване на отпадъчните води    1 160 хил. лв. 
 

Регулаторна база на активите: 

За услугата доставяне на вода на потребителите  

За ВС „Перник“        5 002 хил. лв. 

За ВС „Студена – непитейна вода“          95 хил. лв. 

За ВС „Пчелина – непитейна вода“        370 хил. лв. 

За услугата отвеждане на отпадъчните води     2 541 хил. лв. 

За услугата пречистване на отпадъчните води    1 161 хил. лв. 
 

Необходим оборотен капитал: 

За услугата доставяне на вода на потребителите  

За ВС „Перник“               2 131 хил. лв. 

За ВС „Студена – непитейна вода“     94 хил. лв. 

За ВС „Пчелина – непитейна вода“     99 хил. лв. 

За услугата отвеждане на отпадъчните води     225 хил. лв. 

За услугата пречистване на отпадъчните води    378 хил. лв. 

 

Норма на възвръщаемост на капитала: 

Норма на възвръщаемост на капитала, преди данъчно облагане - 6,47%, образувана 

при норма на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане 5,71% и 

данъчна ставка 10% и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 7,84%.  
 

Необходими годишни приходи: 

За услугата доставяне на вода на потребителите  

За ВС „Перник“        6 916 хил. лв. 

За ВС „Студена – непитейна вода“        305 хил. лв. 

За ВС „Пчелина – непитейна вода“         339 хил. лв. 

За услугата отвеждане на отпадъчните води     1 006 хил. лв. 

За услугата пречистване на отпадъчните води     1 235 хил. лв. 
 

Количествата вода за съответната В и К услуга са, както следва: 

Доставяне на вода на потребителите от ВС „Перник”  
Количества вода доставена на потребителите – 6 521 хил. м3, при количества на 

вход на водоснабдителната система – 20 000 хил. м3
. 

Доставяне на вода на потребителите от ВС „Студена – непитейна вода”  
Количества вода доставена на потребителите – 4 200 хил. м3, при количества на 

вход на водоснабдителната система – 4 306 хил. м3.  
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Доставяне на вода на потребителите от ВС „Пчелина – непитейна вода”  
Количества вода доставена на потребителите – 3 525 хил. м3, при количества на 

вход на водоснабдителната система – 4 200 хил. м3.  

Отвеждане на отпадъчните води  
Количествата на отведените отпадъчни води са 4 533 хил. м3, от които 3 443 хил. м3 

за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. и 1 090 хил. м3 за 

промишлени и други стопански потребители със степен на замърсяване 2.  

Пречистване на отпадъчните води  
Количествата на пречистените отпадъчни води са 4 262 хил. м3, от които 3 029 хил. 

м3 за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. и 1 233 хил. м3 за 

промишлени и други стопански потребители със степен на замърсяване 2. 

 

Цени за В и К услугите на “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник:  

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите  

За ВС „Перник“        1,06 лв./куб.м 

За ВС „Студена – непитейна вода“     0,07 лв./куб.м 

За ВС „Пчелина – непитейна вода“     0,10 лв./куб.м 
 

Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води       

Битови и приравнени към тях обществени, търговски и др.  0,19 лв./куб.м  

Промишлени и други стопански потребители  

Степен на замърсяване 1        0,19 лв./куб.м 

Степен на замърсяване 2        0,31 лв./куб.м 
 

Цена за услугата пречистване на отпадъчните води 

Битови и приравнени към тях обществени, търговски и др.  0,25 лв./куб.м  

Промишлени и други стопански потребители  

Степен на замърсяване 1        0,25 лв./куб.м  

Степен на замърсяване 2        0,40 лв./куб.м 

(В цените не е включен ДДС)  

 

Анализът на социалната поносимост на цените на водоснабдителните и 

канализационните услуги показва, че социалната поносимост на цената на В и К услугите 

е 5,30 лв./куб.м, определена съгласно § 1, ал. 1, т. 4 от ЗРВКУ с данни на НСИ за 

средномесечен доход на едно лице за област Перник за 2011 г. Предложените за 

утвърждаване цени на В и К услуги от В и К оператора са под нивото на социалната 

поносимост на цената на В и К услуги. 

Спазено е изискването на чл. 23 от НРЦВКУ и на 16.10.2012 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. 6 от протокол № 177/ 

10.10.2012 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, Федерация 

„Строителство, Индустрия, Водоснабдяване“ – Подкрепа, Българска асоциация по водите, 

представители на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, на 

местното самоуправление и местната администрация и на други В и К оператори.  

На откритото заседание управителят на “Водоснабдяване и канализация” ООД,  

гр. Перник изразява принципно съгласие с констатациите в доклада, като заявява, че в 

същия има допуснати някои технически грешки, както и че дружеството е предложило  

по-високи разходи за ремонти поради форсмажорни обстоятелства (земетресението на 

територията на гр. Перник през месец май 2012 г.).   

В указания 14-дневен срок в ДКЕВР е постъпило възражение с вх. № В-17-37-7/ 

18.10.2012 г. от управителя на „В и К” ООД, гр. Перник срещу разгледаните на откритото 

заседание цени за водоснабдителните и канализационните услуги. Във възражението са 

изтъкнати следните аргументи: 
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1. Възражение относно непризнатите в пълен размер разходи за текущ ремонт за 

услугите доставяне на вода на потребителите от ВС „Перник” и отвеждане на отпадъчните 

води, обосновани от В и К оператора с реално извършени разходи за възстановяване на 

водоснабдителните и канализационни системи в следствие на земетресението на 

22.05.2012 г. и продължаващите вторични трусове, към които не са включени разходи за 

укрепване и възстановяване на административната сграда. 

2. В и К операторът възразява, относно непризнатите в пълен размер разходи за 

електрическа енергия за технологични нужди за услугата доставяне на вода на 

потребителите от ВС „Перник“, като посочва, че са изчислени с количествата отчетена 

електрическа енергия за 2011 г. и действащи цени на електрическата енергия, съгласно 

Решение № Ц-17/28.06.2012 г. на ДКЕВР. 

3. В и К операторът възразява за коригираните разходи за доставяне на вода на 

входа на ВС от друг доставчик за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС 

„Перник“, като обосновава размера им с представена справка за фактурирани водни 

количества от „Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник за 2011 г. 

4. Възражение относно намалените разходи за доставяне на вода на входа на ВС 

от обособени ВС на оператора за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС 

„Перник“, обосновано с предложената в заявлението себестойност на услугата от ВС 

„Студена – сурова вода“. 

5. Посочени са допуснати технически грешки от В и К оператора относно: 

разходите за такса регулиране, автоматично пренесени от ценовия модел, а не изчислени 

на база отчетни данни за 2011 г. и разходите за такса заустване, индексирани с 4,2% - 

индекс на инфлация за 2011 г. 

След прегледа на внесеното становище от „В и К“ ООД, гр. Перник, Комисията 

счита, че: 

1. Възражението на В и К оператора, относно намалените разходи за текущ 

ремонт за услугите доставяне на вода на потребителите от ВС „Перник“ и отвеждане на 

отпадъчните води не се приема. Комисията счита, че необходимите допълнителни 

разходи за текущ ремонт следва да бъдат справедливо разпределени между В и К 

оператора и потребителите с оглед осигуряване на баланс между интересите.  

Дружеството следва да осигури необходимите средства чрез оптимизиране на разходите 

си от цялостната дейност. 

 2. Възражението на В и К оператора, относно намалените разходи за електрическа 

енергия за технологични нужди за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС 

„Перник“ не се приема, като са изчислени с отчетните количества електроенергия за  

2011 г. и действащи цени на електрическата енергия, утвърдени с Решение № Ц-17/ 

28.06.2012 г. на ДКЕВР. 

3. Възражението на В и К оператора, относно коригираните разходи за доставяне 

на вода на входа на ВС от друг доставчик за услугата доставяне на вода на потребителите 

от ВС „Перник“ се приема по отношение на посочените отчетни количества доставена 

вода от друг доставчик („Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник) за 2011 г., на която база 

изчислените разходи възлизат на 278 хил. лв.  

4. Възражението на В и К оператора, относно коригираните разходи за доставяне 

на вода на входа на ВС от обособени ВС на оператора за услугата доставяне на вода на 

потребителите от ВС „Перник“ не се приема, с оглед изчислението им на база коригирана 

себестойност на услугата от ВС „Студена – сурова вода“. 
 

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 
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ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

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

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

 

1. Регулаторна база на активите: 

За услугата доставяне на вода на потребителите  

За ВС „Перник“        4 998 хил. лв. 

За ВС „Студена – непитейна вода“          95 хил. лв. 

За ВС „Пчелина – непитейна вода“        370 хил. лв. 

За услугата отвеждане на отпадъчните води     2 541 хил. лв. 

За услугата пречистване на отпадъчните води    1 161 хил. лв. 
 

2. Норма на възвръщаемост на капитала:  

Норма на възвръщаемост на капитала, преди данъчно облагане - 6,47%, образувана 

при норма на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане 5,71% с 

данъчна ставка 10% и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 7,84%.  

 

3. Необходими годишни приходи: 

За услугата доставяне на вода на потребителите  

За ВС „Перник“        6 904 хил. лв. 

За ВС „Студена – непитейна вода“        305 хил. лв. 

За ВС „Пчелина – непитейна вода“         339 хил. лв. 

За услугата отвеждане на отпадъчните води     1 006 хил. лв. 

За услугата пречистване на отпадъчните води     1 235 хил. лв. 
 

4. Количества вода за В и К услугите:  

За услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „Перник” -  

Количества за доставяне на вода на потребителите – 6 521 хил. м3, при количества на вход 

на водоснабдителната система – 20 000 хил. м3
. 

За услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „Студена – 

непитейна вода” - Количества за доставяне на вода на потребителите – 4 200 хил. м3, при 

количества на вход на водоснабдителната система – 4 306 хил. м3.  

За услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „Пчелина – 

непитейна вода” - Количества за доставяне на вода на потребителите – 3 525 хил. м3, при 

количества на вход на водоснабдителната система – 4 200 хил. м3.  

За услугата отвеждане на отпадъчните води - Количествата за отвеждане на 

отпадъчните води са 4 533 хил. м3, от които 3 443 хил. м3 за битови и приравнените към 

тях обществени, търговски и др. и 1 090 хил. м3 за промишлени и други стопански 

потребители със степен на замърсяване 2.  

За услугата пречистване на отпадъчните води - Количествата за пречистване на 

отпадъчните води са 4 262 хил. м3, от които 3 029 хил. м3 за битови и приравнените към 

тях обществени, търговски и др. и 1 233 хил. м3 за промишлени и други стопански 

потребители със степен на замърсяване 2. 
 

ІІ. Утвърждава, считано от 01.11.2012 г. цени без ДДС за услугите 

предоставяни от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник, както следва: 
 

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите  

За ВС „Перник“        1,06 лв./куб.м 

За ВС „Студена – непитейна вода“     0,07 лв./куб.м 

За ВС „Пчелина – непитейна вода“     0,10 лв./куб.м 
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Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води       

Битови и приравнени към тях обществени, търговски и др.  0,19 лв./куб.м  

Промишлени и други стопански потребители  

степен на замърсяване 1        0,19 лв./куб.м 

степен на замърсяване 2        0,31 лв./куб.м 
 

Цена за услугата пречистване на отпадъчните води 

Битови и приравнени към тях обществени, търговски и др.  0,25 лв./куб.м  

Промишлени и други стопански потребители  

степен на замърсяване 1        0,25 лв./куб.м  

степен на замърсяване 2        0,40 лв./куб.м 

 

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: 

(Ангел Семерджиев) 

 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

(Емилия Савева) 


