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Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ Ц- 010/27.04.2009 г. 
 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 
на закрито заседание, проведено на 27.04.2009 г., като разгледа заявление за 
утвърждаване на цена за услугата пречистване на отпадъчните води, подадено от 
“Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград, събраните данни от 
проведените на 07.04.2009 г. обществено обсъждане и открито заседание, доклад с 
вх. № В-ДК-13/27.03.2009 г., установи следното: 

 
„Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград с вх. № В-17-18- 

2/12.02.2009 г. е внесло в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране 
(ДКЕВР, комисията) заявление за утвърждаване на цена за услугата пречистване на 
отпадъчните води на потребителите. 

От прегледа на заявлението и приложенията към него, комисията е установила 
съответствие с принципите и разпоредбите на Закона за регулиране на 
водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ), на Наредбата за регулиране 
на цените на водоснабдителните и канализационните услуги (НРЦВКУ) и на 
Указанията за образуване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги 
при ценово регулиране чрез горна граница на цени и за формата и съдържанието на 
информацията, необходима за целите на ценообразуването, приети с решение по т. 9 от 
Протокол № 23 от 23.02.2009 г. на ДКЕВР. 

"В и К" ЕООД, гр. Благоевград предоставя услугата пречистване на отпадъчни 
води в пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) гр. Благоевград и гр. Разлог. 
ПСОВ гр. Благоевград е предоставена на дружеството за експлоатация от община 
Благоевград през 2008 г.  

С Решение № Ц-048/30.07.2008 г., ДКЕВР е утвърдила цена за пречистване на 
отпадъчни води – 0,20 лв./куб.м. В и К операторът започва инкасирането на същата 
услуга от 01.03.2009 г., тъй като преди това разходите по експлоатация и поддръжка са 
за сметка на община Благоевград, съгласно проектния договор. 

По силата на подписано предварително споразумение от 20.06.2008 г. между 
община Разлог, представлявана от Любен Петров Татарски - Кмет и „В и К” ЕООД, гр. 
Благоевград, представлявано от инж. Ангел Павлов Стоянов – Управител, община 
Разлог ще предостави на „В и К” ЕООД, гр. Благоевград за поддръжка, експлоатация и 
управление ПСОВ – гр. Разлог за срок от 1 (една) година. Обектът е изграден в 
изпълнение на проект по Програма Фар BG 2002/000-624-03 „Строителство на градска 
пречиствателна станция за отпадни води в Разлог”, съгласно финансов меморандум   
№ 2002/000-624 ФАР ТГС между България и Гърция, подписан между правителството 
на Република България и Европейската комисия. Окончателния договор ще се подпише 
след въвеждане на обекта в експлоатация, подписване на приемателно–предавателен 
протокол и влизане в сила на одобрената от ДКЕВР цена за предлаганата услуга. 

За обекта е издадено разрешение за ползване № СТ-12-588 от 26.06.2008 г. на 
Дирекцията за национален строителен контрол към Министерство на регионалното 
развитие и благоустройството и разрешително за заустване на отпадъчни води в 
повърхностни водни обекти № 43110003 от 19.06.2007 г. 

„В и К” ЕООД, гр. Благоевград не разполага с отчетна информация за 
разходите по икономически елементи, които да бъдат заложени за базова година в 



ценовите модели, тъй като предоставянето на тази услуга от В и К оператора е от 
01.08.2008 г. и до настоящия момент е само на потребителите в гр. Благоевград. За 
определянето на  разходите за прогнозната година В и К оператора е използвал 
данните по проектната документация и е провел консултации с други В и К 
оператори, които експлоатират ПСОВ с подобни технико - икономически параметри и 
показатели, както и е съобразил нивото на разходите с тези отчетени за предходната 
година в тази услуга в смесената водоснабдителна система. След прегледа на 
внесеното заявление, комисията счита, че прогнозите са извършени коректно.   
 Предложената за утвърждаване цена без ДДС за пречистване на отпадъчни води 
от "В и К" ЕООД, гр. Благоевград е следната: 
- за битови и приравнени към тях обществени, търговски и др. 0,22 лв./куб.м. 
- за промишлени и други стопански потребители   
    степен на замърсяване 1  0,33 лв./куб.м. 
    степен на замърсяване 2  0,43 лв./куб.м. 
    степен на замърсяване 3  0,65 лв./куб.м. 
 
 Ценообразуващите елементи на образуваната цена за услугата пречистване на 
отпадъчните води са следните: 
 
 Общи прогнозни годишни разходи –  1 171 хил.лв. 
 Общите прогнозни разходи за услугата пречистване на отпадъчните води не могат 
да бъдат сравнени с отчетна година, тъй като В и К оператора започва да предлага тази 
услуга в края на миналата година и само за ПСОВ Благоевград. Разходите са 
прогнозирани, както следва: 

Разходите за материали са в размер на 465 хил.лв., в т.ч.: 
- разходи за обеззаразяване – 3 хил.лв.; 
- разходи за флокуланти – 72 хил. лв.; 
- разходи за лабораторно-технологичен комплекс – 30 хил.лв.; 
- разходи за електроенергия за технологични нужди – 278 хил.лв.; 
- разходи за горива и смазочни материали – 52 хил.лв.; 
- разходи за работно облекло – 16 хил.лв.; 
- разходи за канцеларски материали – 2 хил. лв.; 
- други разходи за материали – 12 хил. лв. 
Разходите за външни услуги са в размер на 161 хил.лв., в т.ч. 
- разходи за застраховки – 40 хил.лв.; 
- разходи за данъци и такси – 8 хил. лв.; 
- разходи за съобщителни услуги – 7 хил.лв.; 
- разходи за транспортни услуги – 7 хил.лв.; 
- разходи за вода, осветление и отопление – 37 хил.лв.; 
- разходи за публикации – 2 хил. лв.; 
- разходи за консултантски дейности – 9 хил. лв.; 
- разходи за въоръжена и противопожарна охрана – 28 хил. лв.; 
- съдебни разходи – 1 хил. лв.; 
- други разходи – 22 хил. лв. 
Разходи за амортизации - не са предвидени, тъй като активите са чужда 

собственост. 
- разходи за амортизации от инвестиции – 6 хил. лв. 
Разходите за възнаграждения са в размер на 281 хил.лв. 
Разходите за осигуровки са в размер на 117 хил.лв., от които социалните 

разходи са в размер на 56 хил. лв. 
Други разходи – 21 хил.лв., в т.ч. 
- разходи за безплатна храна съгласно нормативен документ – 4 хил. лв.; 
- разходи за охрана на труда – 6 хил. лв; 



- разходи за служебни карти и пътувания – 2 хил. лв.; 
- разходи за командировки – 3 хил. лв.; 
- данъци, удържани при източника, съгл. ЗКПО – 3 хил. лв; 
- разходи за квалификация и стипендии – 3 хил.лв.  
Разходите за текущ и авариен ремонт са в размер на 120 хил.лв. 
 

Регулаторна база на активите – 293 хил. лв. 
„Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград не притежава собствени 

дълготрайни активи за извършване на услугата пречистване на отпадъчните води, 
поради което стойността на регулаторната база на активите се формира само от 
стойността на оборотния капитал и средната нетна стойност на инвестициите.   

 
Необходим оборотен капитал – 225 хил. лв. 
Необходимият оборотен капитал е определен при нетен цикъл на оборотния 

капитал 70 дни. 
 
Норма на възвръщаемост на капитала 
Нормата на възвръщаемост на капитала, предложена от В и К оператора, с която 

са образувани предложените цени е 7,78 %, определена при норма на възвръщаемост на 
собствения капитал 7,00 %, при данъчна ставка 10,00 %. 

 
Необходими годишни приходи  
Необходимите годишни приходи включват признатите годишни разходи и 

възвръщаемостта на капитала за съответната услуга, определени съгласно изискванията 
на Наредбата и Указанията и са в размер на 1 194 хил. лв. 

 
Количествата вода за услугата пречистване на отпадъчните води, са както 

следва: 
 - битови и приравнени към тях обществени, търговски и др. – 3 317 хил.куб.м. 
 - промишлени и други стопански потребители: 
 - степен на замърсяване 1          –  569 хил.куб.м. 
 - степен на замърсяване 2          –    55 хил.куб.м. 
 - степен на замърсяване 3          –  403 хил.куб.м. 
 
 
Цената за услугата пречистване на отпадъчните води за битови потребители 

и приравнените към тях обществени, търговски и др. е определена по следната 
формула: 
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= 1 194 / (3317 * 1,00 + 569*1,50 +55*2,00 + 403*3,00 ) = 0,22 лв./куб.м (без ДДС) 
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 услугата пречистване на отпадъчните води за промишлени и други 
стопански потребители диференцирани според степента на замърсяване и 
съответните годишни количества за пречистване на отпадъчните води са 
образувани по формулата: 

 
( ) 22,000,1*217,0)( ==

БСЗепречистванЦ  в лв./куб.м (без ДДС) 
( ) 33,050,1*217,0)( 1

==СЗепречистванЦ   в лв./куб.м (без ДДС) 
( ) 43.000,2*217,0)( 2

==СЗепречистванЦ  в лв./куб.м (без ДДС) 
( ) 65,000,3*217,0)( 3

==СЗепречистванЦ  в лв./куб.м (без ДДС) 
 

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

 
Спазено е изискването на чл. 23 от НРЦВКУ и на 07.04.2009 г. са проведени 

открито заседание с представители на дружеството и обществено обсъждане, на което 
са присъствали представител на МОСВ, кмета на община Благоевград и заместник 
кмета на община Разлог. В законоустановения срок не са постъпили възражения от 
заявителя и заинтересованите лица. 

 
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 и чл. 4, 
ал. 1, т. 2, б. „а”, § 2, изр. второ от Наредбата за регулиране на цените на 
водоснабдителните и канализационните услуги, 

 
 
ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 
Р Е Ш И: 

 
I. Приема прилагането на метод на регулиране чрез стимули „Горна 

граница на цени” за „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград и 
определя регулаторен период до 31.12.2013 г. 

 
II. Утвърждава на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград 

ценообразуващи елементи на цените по т. III, както следва: 
 
1. Необходими годишни приходи: 
За услугата пречистване на отпадъчни води –  1 194 хил.лв. 
 
2. Количества пречистени отпадъчни води - 4 344  хил.м3 
 
3. Регулаторна база на активите  

 За услугата пречистване на отпадъчни води –     293 хил.лв.     
 
4. Норма на възвръщаемост на капитала - 7,78 %, определена при норма на 

възвръщаемост на собствения капитал 7,00 %, при данъчна ставка 10,00 %. 
 
 



  III. Утвърждава, считано от 01.05.2009 г. цени без ДДС за услугата 
пречистване на отпадъчните води на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД,  
гр. Благоевград, както следва: 
битови и приравнени към тях обществени, търговски и  
други потребители       - 0,22 лв./куб.м 
промишлени и др. стопански потребители 

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

степен на замърсяване 2 -     - 0,43 лв./куб.м 

степен на замърсяване 3 -     - 0,65 лв./куб.м 
 

 
 

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

 

 


