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

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ Ц- 008 
от 31.01.2007 г. 

 
 
ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 
на закрито заседание, проведено на 31.01.2007 г., като разгледа заявление за 
утвърждаване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, 
подадено от “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Варна, събраните 
данни от проведените на 16.01.2007 г. обществено обсъждане и открито 
заседание, доклад с вх. № В-ДК-51/31.01.2007 г., установи следното: 

 
„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Варна с вх. № В-17-30-

9/20.11.2006 г. е внесло в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране 
(ДКЕВР, комисията) заявление за утвърждаване на цени за водоснабдителните и 
канализационните услуги.  

Предложените за утвърждаване цени на В и К услуги от „Водоснабдяване и 
канализация” ООД, гр. Варна са следните: 
І. за доставяне на питейна вода -                                  0,95   лв./куб.м 
ІІ. за отвеждане на отпадъчни води 

          -битови и приравнени към тях               0,20 лв./куб.м  
-промишлени и други стопански                   0,20 лв./куб.м  

ІІI. за пречистване на отпадъчни води 
    -битови и приравнени към тях        0,35 лв./куб.м  

-степен на замърсяване 1                                0,35 лв./куб.м  
-степен на замърсяване 2                                0,50 лв./куб.м  
-степен на замърсяване 3                                0,82 лв./куб.м  

ІV. за доставяне на вода с непитейни качества             0,12 лв./куб.м  
(Цените са без включен ДДС) 

 
От прегледа на представените данни относно предложените за утвърждаване 

цени съгласно изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 3 и чл. 14, ал. 2 от Закона за 
регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ) е 
установено следното: 

Предложените цени на В и К услуги съответстват на параметрите от 
техническата и икономическата част на одобрения бизнес план с Решение №БП-
002/11.01.2007 г. и указанията на ДКЕВР съгласно Решение № БП-030/13.10.2006 г. 

След преглед на ценообразуващите елементи е констатирано, че 
прогнозните стойности на разходите за 2007 г. са определени съобразно Решение 
№ БП-030/13.10.2006 г. на ДКЕВР с изключение на разходите за амортизации.  
 Полезният живот и съответните амортизационни норми с които са 
изчислени разходите за амортизации се считат за необосновани. При прегледа на 
прогнозните разходи са констатирани и завишени разходи за последваща проверка 
на водомери и социални разходи. 

С оглед на икономическата обоснованост на разходите, които следва да 
бъдат включени в цената на водоснабдителната услуга, разходите за амортизации 
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са определени и коригирани съобразно полезен живот и пределни амортизационни 
норми за дълготрайните активи придобити след 31.12.2005 г. и експлоатирани от В 
и К операторите, приети с протоколно Решение № 173/18.12.2006 г. 

Разходите за амортизации на дълготрайните активи през периода 2006-2008 
г. са определени по линеен метод, като за отчетна стойност на придобитите 
дълготрайни активи през съответната година се приема посоченото нарастване 
спрямо предходната година на съответната стойност на групите активи от В и К 
оператора. Съгласно инвестиционната програма се отчита датата на въвеждане в 
експлоатация по групи активи. В случай, че не е посочена дата на въвеждане в 
експлоатация се приема, че дълготрайните активи са въведени в месец декември на 
съответната годината. При наличие на активи от една група с различен период на 
въвеждане в експлоатация се изчислява средно претеглена дата на въвеждане. 

Разходите за последваща проверка на водомери са коригирани съобразно 
годишните целеви нива на показателите за качество на В и К услуги и с отчитане 
на необходимото време за създаване на организация за извършване на дейността, 
като сключване на договори с оправомощени лаборатории, организиране на групи 
за демонтаж  и монтаж на водомерите и други. 

Нормата на възвръщаемост на капитала, предложена от В и К оператора е 
преизчислена с данъчна ставка 10 %, съгласно Закона за корпоративното 
подоходно облагане (ЗКПО). 

Образуваната цена на водоснабдителната услуга с коригирани разходи за 
амортизации,  разходи за последваща проверка на водомери и с нормата на 
възвръщаемост на капитала съответства на изискванията на Наредбата за 
регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги 
(Наредбата) и Указанията за образуване на цени на водоснабдителните и 
канализационните услуги при ценово регулиране чрез норма на възвръщаемост на 
капитала и за формата и съдържанието на информацията, необходима за целите на 
ценообразуването, приети с решение по т. 2 от протокол № 54 от 18.05.2006 г. на 
ДКЕВР (Указанията). 

Спазено е изискването на чл. 23 от Наредбата за регулиране на цените на 
водоснабдителните и канализационните услуги и на 16.01.2007 г. се проведени 
открито заседание с представители на дружеството и обществено заседание, на 
което са присъствали представители на Национален съвет за тристранно 
сътрудничество; Национален браншов синдикат “Водоснабдител” – КНСБ; 
Комисия за защита на потребителите; Комисия за защита на конкуренцията; 
Федерация строителство, индустрия и водоснабдяване “Подкрепа” и УАСГ. 

Ценообразуващите елементи на образуваната цена за услугата доставяне на 
вода на потребителите са следните: 
1. Признати годишни разходи за 2007 г.  

за услугата доставяне на вода – 19 177 хил.лв. 
за услугата отвеждане на отпадъчни води – 2 980 хил.лв. 
за услугата пречистване на отпадъчни води – 5 775 хил.лв. 
за услугата доставяне на вода с непитейни качества – 183 хил.лв. 
Общите прогнозни разходи за 2007 г. за услугата доставяне на вода на 

потребителите са по високи спрямо отчетните за базисната 2005 г. с 9,6%. 
Разходите за материали за 2007 г. на стойност 3 977 хил.лв. са повишени с 

5,5 % спрямо базисната 2005 г., което се дължи на предвидени разходи за 
обеззаразяване на нововъведени обекти в експлоатация, като водоеми и 
водоснабдителни помпени станции, на допълнително обеззаразяване в 
съществуващи обекти с критични микробиологични показатели и по предписание 
на контролни органи. 
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Разходите за електрическа енергия в размер на 2 377 хил.лв. са повишени с 
7,5 % спрямо базисната 2005 г. 

Разходите за възнаграждения за 2007 г. в размер на 5 868 хил.лв. са 
повишени с 5% спрямо базисната 2005 г.  

Социалните разходи за 2007 г. в размер на 218 хил.лв. са равни на базисната 
2005 г. и представляват 3,7 % от разходите за възнаграждения. 

Разходите за социални осигуровки за 2007 г. в размер на 1 698 хил.лв. равни 
на базисната 2005 г.  

Разходите за амортизации за 2007 г. са намалени от 2 378 хил.лв. на 2 042 
хил.лв. 

Разходите за последваща проверка на водомери за 2007 г. в размер на 386 
хил.лв. са намалени на 270 хил.лв. 

  Разходите за такса водовземане за 2007 г. в размер на 829 хил.лв. е 
определена в съответствие със Закона за водите, като количествата вода на входа 
на ВС от подземни водоизточници са изчислени по 0,02 лв./куб.м и от доставената 
вода от “В и К Бургас” АД (яз. Камчия) по 0,01 лв./куб.м. 

 Разходите за текущ и авариен ремонт в размер на 2 571 хил.лв. са равни на 
базисната 2005 г. 

Всички останали годишни разходи за 2007 г., които имат характер на 
постоянни разходи са ограничени до нивото на отчетените за базисната 2005 
година. 

Общите прогнозни разходи за 2007 г. за услугата отвеждане на 
отпадъчни води  са по високи спрямо отчетните за базисната 2005 г. с 7,9%. 

Разходите за материали за 2007 г. в размер на 595 хил.лв. са приравнени на 
базовата 2005 г., с изключение на разходите за електрическа енергия, които са 
повишени с 8,5%. 

Разходите за външни услуги за 2007 г. в размер на 105 хил.лв. са повишени 
спрямо базисната 2005 г. единствено с такса регулиране 10 хил.лв. 

Разходите за амортизации за 2007 г. са коригирани от 683 хил.лв. на 706 
хил.лв. 

Разходите за възнаграждения за 2007 г. в размер на 1 021 хил.лв. са 
повишени с 5% спрямо базисната 2005 г.  

Разходите за социални осигуровки за 2007 г. в размер на 342 хил.лв. равни 
на базисната 2005 г.  

Разходите за последваща проверка на водомери за 2007 г. са в размер на 52 
хил.лв. 

Разходите за текущ и авариен ремонт в размер на 94 хил.лв. са равни на 
базисната 2005 г. 

Всички останали годишни разходи за 2007 г., които имат характер на 
постоянни разходи са ограничени до нивото на отчетените за базисната 2005 
година. 

Общите прогнозни разходи за 2007 г. за услугата пречистване на 
отпадъчни води  са по високи спрямо отчетните за базисната 2005 г. с 0,5%. 

Разходите за материали за 2007 г. в размер на 1 941 хил.лв. са по-високи 
спрямо базисната 2005 г. с 3,6 %, в резултат на повишени разходи за флокуланти и 
ЛТК и на разходите за електрическа енергия, които са повишени с 4,7%. 

Всички разходи за външни услуги за 2007 г. в размер на 363 хил.лв. са равни 
на базисната 2005 г. с изключение на повишената два пъти такса заустване на 
стойност 85 хил.лв. 

Разходите за амортизации за 2007 г. са коригирани от 947 хил.лв. на 367 
хил.лв. 
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Разходите за възнаграждения за 2007 г. в размер на 1 958 хил.лв. са 
повишени с 5% спрямо базисната 2005 г.  

Разходите за социални осигуровки за 2007 г. в размер на 565 хил.лв. равни 
на базисната 2005 г.  

Разходите за последваща проверка на водомери за 2007 г. са в размер на 138 
хил.лв. 

Разходите за текущ и авариен ремонт в размер на 255 хил.лв. са равни на 
базисната 2005 г. 

Всички останали годишни разходи за 2007 г., които имат характер на 
постоянни разходи са ограничени до нивото на отчетените за базисната 2005 
година. 

Общите прогнозни разходи за 2007 г. за услугата доставяне на вода с 
непитейни качества  са по високи спрямо отчетните за базисната 2005 г. с 5,2%, 
което се дължи на повишените разходи за електрическа енергия с 9,8 % и на 
разходите за възнаграждения с 5,0%. Всички останали годишни разходи за 2007 г. 
са ограничени до нивото на отчетените за базисната 2005 година. 
2. Регулаторна база на активите  

за услугата доставяне на вода – 22 195 хил.лв. 
за услугата отвеждане на отпадъчни води – 7 533 хил.лв. 
за услугата пречистване на отпадъчни води – 4 100 хил.лв. 
за услугата доставяне на вода с непитейни качества – 34 хил.лв. 
Признатата стойност на дълготрайните активи и натрупаната амортизация 

съответстват на годишния финансов отчет за 2005 г. 
3. Необходим оборотен капитал  

за услугата доставяне на вода – 3 141 хил.лв. 
за услугата отвеждане на отпадъчни води – 417 хил.лв. 
за услугата пречистване на отпадъчни води – 991 хил.лв. 
за услугата доставяне на вода с непитейни качества – 33 хил.лв. 
Необходимият оборотен капитал е определен съгласно т. 1 а) от Решение № 

БП-030/13.10.2006 г. при нетен цикъл 66 дни. 
4. Норма на възвръщаемост на капитала, преди данъчно облагане – 3,62 
%.  

Нормата на възвръщаемост на капитала, преди данъчно облагане е 
преизчислена с данъчна ставка 10 %, съгласно ЗКПО от 5,56 % на 5,25 %. Тя е 
определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 5,0 %, след 
данъчно облагане и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 0,23 %. 
5. Необходими годишни приходи  

за услугата доставяне на вода – 20 343 хил.лв. 
за услугата отвеждане на отпадъчни води – 3 376 хил.лв. 
за услугата пречистване на отпадъчни води – 5 990 хил.лв. 
за услугата доставяне на вода с непитейни качества – 185 хил.лв. 
Необходимите годишни приходи са образувани от разходите и 

възвръщаемостта на капитали съгласно т. 15 от Указанията. 
6. Количества за доставяне на вода, за отвеждане и пречистване на 
отпадъчни води 

количества за доставяне на вода и общи загуби на вода – 22 079 хил.куб.м 
(общи загуби 62,27 %), количества вода на входа на ВС – 58 517 хил.куб.м. 

количества за доставяне на вода с непитейни качества – 1 585 хил.куб.м 
количества за отвеждане на отпадъчни води: 

- битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. – 10 763 хил.куб.м 
- промишлени и други стопански потребители – 6 546 хил.куб.м 

количества за пречистване на отпадъчни води: 
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- битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. – 10 740 хил.куб.м 
- промишлени и други стопански потребители – 7 910 хил.куб.м 

степен на замърсяване 1 – 7 357 хил.лв. 
степен на замърсяване 2 – 416 хил.лв. 
степен на замърсяване 3 – 137 хил.лв. 
Количествата вода на входа на ВС, за доставяне на потребителите, общите 

загуби за 2007 г., количествата за отвеждане и пречистване на отпадъчни води са 
равни с отчетните за 2005 г. и са в съответствие с т. 1 д) от Решение № БП-
030/13.10.2006 г. на ДКЕВР. 
7. Цени на водоснабдителните и канализационните услуги  

Цените за В и К услуги са образувани с коригирани разходи за амортизации 
съобразно полезен живот и пределни амортизационни норми на дълготрайните 
активи, придобити след 31.12.2005 г., коригирани разходи за последваща проверка 
на водомери при отчитане на реалното време за осъществяване на дейността и 
преизчислена норма на възвръщаемост на капитала с данъчна ставка 10 % по 
следните формули, съгласно глава трета на Указанията: 

 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

=
ДОЗГКВ

НГПЦ доставяне
доставяне   = 20 343 / (58 517 – 36 468) = 0,92 лв./куб.м (без ДДС) 

където: 
НГПдоставяне - необходимите годишни приходи за услугата доставяне на вода 

на потребителите, в хил.лв. 
ГКВ - измерените годишни количества вода на входа на водоснабдителните 

системи за базовата година, в хил.куб.м. 
ДОЗ - максималният размер на допустимите общи загуби на вода, съгласно 

годишните целеви нива на показателите за качество за водоснабдителните системи, 
в хил.куб.м. 

 
Цена за доставяне на вода с непитейни качества: 

 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

=
ДОЗГКВ

НГПЦ доставяне
доставяне   = 185 / (1 585 – 0) = 0,12 лв./куб.м (без ДДС) 

 

( ) ( ) ( ) ( )⎟⎟⎠
⎞

⎜
⎜
⎝

⎛

+++
=

321
**** 321 СЗСЗСЗСЗ

отвеждане
отвеждане КОКВКОКВКОКВКФДВ

НГПЦ
Б

 = 

= 3 376 / (10763 * 1 + 6 546 * 1) = 0,20  лв./куб.м (без ДДС) 
 

където: 
 Цотвеждане(СЗБ) -  цена за отвеждане на отпадъчни и дъждовни води от 
битови потребители и приравнени към тях обществени, търговски и други 
потребители; 
 Цотвеждане(СЗ1, 2, 3) -  цена за отвеждане на отпадъчни води от промишлените 
и други стопански потребители в зависимост от степента на замърсяване. 
 

( ) ( ) ( ) ( )⎟⎟⎠
⎞

⎜
⎜
⎝

⎛

+++
=

321
**** 321 СЗСЗСЗСЗ

епречистван
епречистван КОКВКОКВКОКВКФДВ

НГП
Ц

Б

 = 

= 5 990 / (10 740*1 + 7 357*1 + 416*1,4 + 137*2,3 = 0,32  лв./куб.м (без ДДС) 
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където: 
НГПпречистване  - необходимите годишни приходи за пречистване на 

отпадъчни и дъждовни води, в хил.лв.; 
ФДВ - фактурираните количества доставена вода за битови 

и приравнените към тях обществени, търговски и други потребители за 
предходната година, в хил.куб.м.; 

ОКВ1 , ОКВ2 , ОКВ3  - измерените отведени количества вода за 
предходната година за промишлените и други стопански потребители в зависимост 
от степента на замърсяване, в хил.куб.м; 

КСЗБ , КСЗ1 , КСЗ2, и КСЗ3   -  коефициенти, отразяващи степента на замърсяване. 
 

Цените за пречистване на отпадъчни води за промишлени потребители 
диференцирани според степента на замърсяване и съответните годишни количества 
за пречистване на отпадъчни води са образувани по формулите: 

( ))()( *
ББ СЗепречистванСЗепречистван КЦЦ =  = 0,32 * 1 = 0,32 лв./куб.м (без ДДС) 

           ( ))()( 11
* СЗепречистванСЗепречистван КЦЦ =   = 0,32 * 1 = 0,32 лв./куб.м (без ДДС) 

 ( ))()( 22
* СЗепречистванСЗепречистван КЦЦ =  = 0,32 * 1,4 = 0,45 лв. /куб.м (без ДДС) 

( ))()( 33
* СЗепречистванСЗепречистван КЦЦ =  = 0,32 * 2,3 = 0,74 лв./куб.м (без ДДС) 

    
където: 
Цпречистване(СЗБ) - цена за пречистване на отпадъчни води от битови и 

приравнени към тях обществени, търговски и други потребители; 
Цпречистване(СЗ1, 2, 3) - цена за пречистване на отпадъчни води от 

промишлените и други стопански потребители в зависимост от степента на 
замърсяване. 
 

Предложените за утвърждаване цени на В и К услуги са образувани в 
съответствие с разпоредбите на ЗРВКУ и Наредбата. Представената 
информация е във формата, предвидена в Указанията. Цените отговарят на 
указанията по Решение № БП-030 от 13.10.2006 г. и икономическата и 
техническата част на одобрения бизнес план с Решение № БП–002 от 
11.01.2007 г. 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 2, чл. 12 и чл. 
13 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги 
 
 
 
        ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

 
 

Р Е Ш И: 
 
 
 
 

І. Утвърждава елементи на цените на “Водоснабдяване и канализация” ООД, 
гр. Варна: 
 
 



 7

1. Необходими годишни приходи  
  за услугата доставяне на вода – 20 343 хил.лв. 

за услугата отвеждане на отпадъчни води – 3 376 хил.лв. 
за услугата пречистване на отпадъчни води – 5 990 хил.лв. 
за услугата доставяне на вода с непитейни качества – 185 хил.лв. 

 
 
2. Количества за доставяне на вода, за отвеждане и пречистване на отпадъчни 
води 

количества за доставяне на вода и общи загуби на вода – 22 079 
хил.куб.м (общи загуби 62,27 %), количества вода на входа на ВС – 58 517 
хил.куб.м. 

количества за доставяне на вода с непитейни качества – 1 585 хил.куб.м 
количества за отвеждане на отпадъчни води: 

- битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. – 10 763 
хил.куб.м 
- промишлени и други стопански потребители – 6 546 хил.куб.м 

количества за пречистване на отпадъчни води: 
- битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. – 10 740 
хил.куб.м 
- промишлени и други стопански потребители – 7 910 хил.куб.м 

степен на замърсяване 1 – 7 357 хил.лв. 
степен на замърсяване 2 – 416 хил.лв. 
степен на замърсяване 3 – 137 хил.лв. 
 
 

3. Регулаторна база на активите  
за услугата доставяне на вода – 22 195 хил.лв. 
за услугата отвеждане на отпадъчни води – 7 533 хил.лв. 
за услугата пречистване на отпадъчни води – 4 100 хил.лв. 
за услугата доставяне на вода с непитейни качества – 34 хил.лв. 
 
 

4. Норма на възвръщаемост на капитала, преди данъчно облагане – 3,62 %, 
определена  при норма на възвръщаемост на собствения капитал 5,0 %, след 
данъчно облагане и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 0,23 %. 

 
 
 

ІІ. Утвърждава, считано от 01.02.2007 г. цени без ДДС на водоснабдителните 
и канализационните услуги на “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. 
Варна: 

 
І. за доставяне на питейна вода -                         0,92   лв./куб.м 
ІІ. за отвеждане на отпадъчни води 

         -битови и приравнени към тях               0,20 лв./куб.м  
-промишлени и други стопански                   0,20 лв./куб.м  

ІІI. за пречистване на отпадъчни води 
   -битови и приравнени към тях         0,32 лв./куб.м  

-степен на замърсяване 1                                 0,32 лв./куб.м 
-степен на замърсяване 2                                 0,45 лв./куб.м  
-степен на замърсяване 3                                 0,74 лв./куб.м  
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ІV.     за доставяне на вода с непитейни качества              0,12 лв./куб.м 
          (Цените са без включен ДДС) 

 
 
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 
(четиринадесет) дневен срок. 

 
 

 


