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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-043 

 

от 22.03.2007 г. 

 

 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

 

на закрито заседание, проведено на 22.03.2007 г., като разгледа заявление за 

утвърждаване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, подадено от 

“Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Кюстендил, събраните данни от 

проведените на 06.03.2007 г. открито заседание и обществено обсъждане, доклади с 

вх. № В-ДК-108/28.02.2007 г. и № В-ДК-137/21.03.2007 г., установи следното: 

Със заповед № В-3-15 / 26.07.2006 г., е назначена работна група, която да 

прегледа внесеното в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) 

заявление на “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Кюстендил с вх. № В-17-27-9 / 

30.11.2006 г. за утвърждаване на цени за водоснабдителните и канализационните 

услуги.  

Спазено е изискването на чл. 23 от Наредбата за регулиране на цените на 

водоснабдителните и канализационните услуги и на 06.03.2007 г. се проведени открито 

заседание с представители на дружеството и обществено обсъждане, на което са 

присъствали представители на Национален съвет за тристранно сътрудничество, 

Национален браншов синдикат “Водоснабдител” – КНСБ, Федерация строителство, 

индустрия и водоснабдяване “Подкрепа” и катедра „В и К” УАСГ. 

С Решение № 036/ 28.02.2007 г. на ДКЕВР е одобрен бизнес плана на ВиК 

оператора и инвестиционната му програма на стойност 2 065 хил.лв., от които 1 890 

хил. лв. за услугата доставяне на вода на потребителите и 175 хил.лв. за услугата 

отвеждане на отпадъчните води с предвидено финансиране изцяло от собствени 

средства.  Предвидените инвестиции по години за периода на бизнес плана са както 

следва: 

                                              (хил.лв.)                    

 2006 г.  2007 г.  2008 г.       Общо 

Доставяне на вода        615    645                   657          1 890 

Отвеждане на отпадъчни води       90       85           175 

  Предложените стойности на ценообразуващите елементи съответстват на 

индикативните им стойности в одобрения бизнес план за 2006 - 2008 г. с Решение № 

036  от 28.02.2007 на ДКЕВР.  

Предложените за утвърждаване цени от “В и К” ООД, гр. Кюстендил са 

следните: 

І. За услугата доставяне на вода на потребителите 

1. за общини Кюстендил, Невестино, Трекляно   – 0,95 лв./куб.м 

2. за община Бобошево      – 1,15  лв./куб.м 

3. за община Рила       –  0,70 лв./куб.м 
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4. за община Кочериново      –  0,83 лв./куб.м 

5. за община Бобов дол      – 1,05 лв./куб.м 

ІІ. За услугата отвеждане на отпадъчни води 

1. за община Кюстендил     –  0,15 лв./куб.м 

2. за община Бобов дол     –  0,12 лв./куб.м 

ІIІ. За услугата пречистване на отпадъчни води за община Кюстендил 

 1. Битови и приравнени към тях общ., търговски и др.  – 0,19  лв./куб.м 

 2. Промишлени и други стопански потребители: 

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

 2.2. Степен на замърсяване 2     – 0,24 лв./куб.м 

 2.3. Степен на замърсяване 3     – 0,26 лв./куб.м 

 (Цените са без включен ДДС) 

 

Предложените цени на ВиК услуги съответстват на параметрите от техническата 

част и индикативните стойности от икономическата част на одобрения бизнес план с 

Решение № БП-… / … .02.2007 г.  

Ценообразуващите елементи на образуваните цени за услугите доставяне на 

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

води, са следните: 

1.   Признати годишни разходи за 2007 г. са както следва: 
І.  ЗА УСЛУГАТА ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ: 

1. За ВС „Кюстендил, Невестино, Трекляно”          - 1 775 хил. лв.  

2. За ВС “Бобошево”            -    105 хил.лв. 

3. За ВС “Рила”                -      84 хил. лв. 

4. За ВС “Кочериново”               -    211 хил. лв.  

5. За ВС “Бобов дол”               -    511 хил.лв. 
ІІ. ЗА УСЛУГАТА ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ: 

1. За община Кюстендил            -    146 хил. лв.  

2. За община Бобов дол            -      27 хил.лв. 
ІIІ. ЗА УСЛУГАТА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ: 

1. За община Кюстендил            -    293 хил. лв.  

Общите разходи за 2007 г. за услугата доставяне на вода на потребителите са 

прогнозирани спрямо отчетните за базисната 2005 г., както следва: 

1. За ВС „Кюстендил, Невестино, Трекляно”   –  ( +   2,31%) 

2. За ВС “Бобошево”       –  ( +   7,14%) 

3. За ВС “Рила”        –  ( +   2,44%) 

4. За ВС “Кочериново”       –  ( + 39,74%) 

5. За ВС “Бобов дол”      –  ( + 12,06%) 

Общите разходи за 2007 г. за услугата отвеждане на отпадъчните води са 

прогнозирани спрямо отчетните за базисната 2005 г., както следва: 

1. За община Кюстендил            –  ( +   0,00%) 

2. За община Бобов дол            –  ( + 35,00%) 

Общите разходи за 2007 г. за услугата пречистване на отпадъчните води са 

прогнозирани, спрямо отчетените за базисната 2005 г., както следва: 

1. За община Кюстендил            –  ( + 16,27%) 

2. Регулаторна база на активите: 
І.  ЗА УСЛУГАТА ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ: 

1. За ВС „Кюстендил, Невестино, Трекляно”          - 4 060 хил. лв.  

2. За ВС “Бобошево”            -    123 хил.лв. 

3. За ВС “Рила”                -    159 хил. лв. 

4. За ВС “Кочериново”               -    351 хил. лв.  
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5. За ВС “Бобов дол”               -    975 хил.лв. 
ІІ. ЗА УСЛУГАТА ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ: 

1. За община Кюстендил            -  1 269 хил. лв.  

2. За община Бобов дол            -         5 хил.лв. 
ІIІ. ЗА УСЛУГАТА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ: 

1. За община Кюстендил            -     240 хил. лв.  

Регулаторната база на активите за услугите доставяне на вода на 

потребителите, отвеждане на отпадъчните води и пречистване на отпадъчните 

води е определена в съответствие с указанията на ДКЕВР. Признатата стойност на 

дълготрайните активи и натрупаната амортизация съответстват на годишния финансов 

отчет за 2005 г. 

Общите активи са разпределени между ВиК услуги, съгласно Указанията.  

3. Необходим оборотен капитал. 
І.  ЗА УСЛУГАТА ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ: 

1. За ВС „Кюстендил, Невестино, Трекляно”          - 388 хил. лв.  

2. За ВС “Бобошево”            -   25 хил.лв. 

3. За ВС “Рила”                -   19 хил. лв. 

4. За ВС “Кочериново”               -   49 хил. лв.  

5. За ВС “Бобов дол”               - 118 хил.лв. 
ІІ. ЗА УСЛУГАТА ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ: 

1. За община Кюстендил            -   18 хил. лв.  

2. За община Бобов дол            -     5 хил.лв. 
ІIІ. ЗА УСЛУГАТА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ: 

1. За община Кюстендил            -   73 хил. лв.  

Необходимият оборотен капитал е определен съгласно Указанията при нетен цикъл 

93 дни. 

4. Норма на възвръщаемост на капитала 

Нормата на възвръщаемост на капитала, преди данъчно облагане, с която са 

образувани предложените цени е 6,87 %, определена при норма на възвръщаемост на 

собствения капитал 5,00 %, след данъчно облагане (при данъчна ставка 15 %) и норма 

на възвръщаемост на привлечения капитал 8,00%.   

5. Необходими годишни приходи  

Необходимите годишни приходи включват признатите годишни разходи и 

възвръщаемостта на капитала за съответната услуга, определени съгласно изискванията 

на Наредбата и Указанията. 
І.  ЗА УСЛУГАТА ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ: 

1. За ВС „Кюстендил, Невестино, Трекляно”          - 2 054 хил. лв.  

2. За ВС “Бобошево”            -    113 хил.лв. 

3. За ВС “Рила”                -      95 хил. лв. 

4. За ВС “Кочериново”               -    235 хил. лв.  

5. За ВС “Бобов дол”               -    578 хил.лв. 
ІІ. ЗА УСЛУГАТА ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ: 

1. За община Кюстендил            -    233 хил. лв.  

2. За община Бобов дол            -     27 хил.лв. 
ІIІ. ЗА УСЛУГАТА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ: 

1. За община Кюстендил            -    309 хил. лв.  

6. Прогнозните количества доставена вода и количествата вода за отвеждане 

и пречистване на отпадъчни води, са както следва:  

І.  ЗА УСЛУГАТА ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ: 

1. За ВС „Кюстендил, Невестино, Трекляно” - 2 157 хил. куб. м. (общи загуби 

39,60%), количество вода на входа на ВС – 3 572 хил. куб. м.              



 4 

2. За ВС “Бобошево” - 99 хил. куб. м (общи загуби 38,90%), количество вода на входа 

на ВС – 162 хил. куб. м.                          
3. За ВС “Рила” - 135 хил. куб. м (общи загуби 40,50%), количество вода на входа на 

ВС – 227 хил. куб. м.                              
4. За ВС “Кочериново” - 284 хил. куб. м (общи загуби 40,00%), количество вода на 

входа на ВС – 473 хил. куб. м.                             
5. За ВС “Бобов дол” - 549 хил. куб. . (общи загуби 73,25%), количество вода на входа 

на ВС – 2 052 хил. куб. м.               

ІІ. ЗА УСЛУГАТА ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ   

ІІ.1. За община Кюстендил:              
1. За битови и приравнени към тях обществени, търговски и др. - 1 131 хил. куб. м  

2. За промишлени и други стопански потребители – 458 хил. куб.м: 

 - степен на замърсяване 1 – 356 хил. куб.м             

 - степен на замърсяване 2 –   85 хил. куб.м             

 - степен на замърсяване 3 –   17 хил. куб.м  

ІІ.2. За община Бобов дол:              
1. За битови и приравнени към тях обществени, търговски и др. - 233 хил. куб. м.           

ІIІ. ЗА УСЛУГАТА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ  

ІIІ.1. За община Кюстендил:              
1. За битови и приравнени към тях обществени, търговски и др. – 1 131 хил. куб. м.  

2. За промишлени и други стопански потребители – 458 хил. куб.м.: 

 - степен на замърсяване 1 – 356 хил. куб.м.             

 - степен на замърсяване 2 –   85 хил. куб.м.             

 - степен на замърсяване 3 –   17 хил. куб.м.  

Прогнозните количества доставена вода, общите загуби, количествата вода за 

отвеждане и пречистване на отпадъчни води за 2007 г. са равни на отчетните за 

базисната 2005 г. 

Във връзка с проведеното обществено обсъждане на предложените за 

утвърждаване цени за В и К услуги от „В и К” ООД, гр. Кюстендил бяха  разгледани 

необходимите годишни приходи и нормата на възвръщаемост на капитала, в 

съответствие с променената данъчна ставка, съгласно Закона за корпоративното 

подоходно облагане, обн., ДВ, бр.105 / 22.12.2006 г.  

С оглед на гореизложеното, ценообразуващите елементи са следните: 

1.   Признати годишни разходи за 2007 г. са както следва: 
І.  ЗА УСЛУГАТА ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ: 

1. За ВС „Кюстендил, Невестино, Трекляно”          - 1 775 хил. лв.  

2. За ВС “Бобошево”            -    105 хил.лв. 

3. За ВС “Рила”                -      84 хил. лв. 

4. За ВС “Кочериново”               -    211 хил. лв.  

5. За ВС “Бобов дол”               -    511 хил.лв. 
ІІ. ЗА УСЛУГАТА ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ: 

1. За община Кюстендил            -    146 хил. лв.  

2. За община Бобов дол            -      27 хил.лв. 
ІIІ. ЗА УСЛУГАТА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ: 

1. За община Кюстендил            -    293 хил. лв.  

2.  Регулаторна база на активите: 
І.  ЗА УСЛУГАТА ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ: 

1. За ВС „Кюстендил, Невестино, Трекляно”          - 4 060 хил. лв.  

2. За ВС “Бобошево”            -    123 хил.лв. 

3. За ВС “Рила”                -    159 хил. лв. 

4. За ВС “Кочериново”               -    351 хил. лв.  
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5. За ВС “Бобов дол”               -    975 хил.лв. 
ІІ. ЗА УСЛУГАТА ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ: 

1. За община Кюстендил            -  1 269 хил. лв.  

2. За община Бобов дол            -         5 хил.лв. 
ІIІ. ЗА УСЛУГАТА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ: 

1. За община Кюстендил            -     240 хил. лв.  

3. Необходим оборотен капитал. 
І.  ЗА УСЛУГАТА ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ: 

1. За ВС „Кюстендил, Невестино, Трекляно”          - 388 хил. лв.  

2. За ВС “Бобошево”            -   25 хил.лв. 

3. За ВС “Рила”                -   19 хил. лв. 

4. За ВС “Кочериново”               -   49 хил. лв.  

5. За ВС “Бобов дол”               - 118 хил.лв. 
ІІ. ЗА УСЛУГАТА ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ: 

1. За община Кюстендил            -   18 хил. лв.  

2. За община Бобов дол            -     5 хил.лв. 
ІIІ. ЗА УСЛУГАТА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ: 

1. За община Кюстендил            -   73 хил. лв.  

Нетния цикъл на оборотния капитал е 93 дни. 

4. Норма на възвръщаемост на капитала 

Нормата на възвръщаемост на капитала е 6,69 %, преди данъчно облагане, 

определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 5,00 %, след данъчно 

облагане (при данъчна ставка 10 %) и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 

8,00%.   

5. Необходими годишни приходи  

Необходимите годишни приходи включват признатите годишни разходи и 

възвръщаемостта на капитала за съответната услуга, определени съгласно изискванията 

на Наредбата и Указанията. 
І.  ЗА УСЛУГАТА ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ: 

1. За ВС „Кюстендил, Невестино, Трекляно”          - 2 047 хил. лв.  

2. За ВС “Бобошево”            -    113 хил.лв. 

3. За ВС “Рила”                -      95 хил. лв. 

4. За ВС “Кочериново”               -    234 хил. лв.  

5. За ВС “Бобов дол”               -    576 хил.лв. 
ІІ. ЗА УСЛУГАТА ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ: 

1. За община Кюстендил            -    231 хил. лв.  

2. За община Бобов дол            -     27 хил.лв. 
ІIІ. ЗА УСЛУГАТА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ: 

1. За община Кюстендил            -    309 хил. лв.  

6. Прогнозните количества доставена вода и количествата вода за отвеждане 

и пречистване на отпадъчни води, са както следва:  

І.  ЗА УСЛУГАТА ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ: 

1. За ВС „Кюстендил, Невестино, Трекляно” - 2 157 хил. куб. м. (общи загуби 

39,60%), количество вода на входа на ВС – 3 572 хил. куб. м.              
2. За ВС “Бобошево” - 99 хил. куб. м (общи загуби 38,90%), количество вода на входа 

на ВС – 162 хил. куб. м.                          
3. За ВС “Рила” - 135 хил. куб. м (общи загуби 40,50%), количество вода на входа на 

ВС – 227 хил. куб. м.                              
4. За ВС “Кочериново” - 284 хил. куб. м (общи загуби 40,00%), количество вода на 

входа на ВС – 473 хил. куб. м.                             
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5. За ВС “Бобов дол” - 549 хил. куб. . (общи загуби 73,25%), количество вода на входа 

на ВС – 2 052 хил. куб. м.               

ІІ. ЗА УСЛУГАТА ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ   

ІІ.1. За община Кюстендил:              
1. За битови и приравнени към тях обществени, търговски и др. - 1 131 хил. куб. м  

2. За промишлени и други стопански потребители – 458 хил. куб.м: 

 - степен на замърсяване 1 – 356 хил. куб.м             

 - степен на замърсяване 2 –   85 хил. куб.м             

 - степен на замърсяване 3 –   17 хил. куб.м  

ІІ.2. За община Бобов дол:              
1. За битови и приравнени към тях обществени, търговски и др. - 233 хил. куб. м.           

ІIІ. ЗА УСЛУГАТА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ  

ІIІ.1. За община Кюстендил:              
1. За битови и приравнени към тях обществени, търговски и др. – 1 131 хил. куб. м 

2. За промишлени и други стопански потребители – 458 хил. куб.м 

 - степен на замърсяване 1 – 356 хил. куб.м             

 - степен на замърсяване 2 –   85 хил. куб.м             

 - степен на замърсяване 3 –   17 хил. куб.м  

Прогнозните количества доставена вода, общите загуби, количествата за отвеждане 

и пречистване на отпадъчни води за 2007 г. са равни на отчетните за базисната 2005 г. 

7. Цени на водоснабдителните и канализационните услуги  

І.  ЗА УСЛУГАТА ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ: 

1. За ВС „Кюстендил, Невестино, Трекляно”:  

          











ДОЗГКВ

НГП
Ц доставяне

доставяне
 = 2 047 / (3 572 – 1 415) = 0,95 лв. / куб. м (без ДДС) 

 

2. За ВС „Бобошево”:  













ДОЗГКВ

НГП
Ц доставяне

доставяне
 = 113,42 / (162 – 63) = 1,15 лв. / куб. м (без ДДС) 

 

3. За ВС „Рила”:  













ДОЗГКВ

НГП
Ц доставяне

доставяне
 = 95 / (227 – 92) = 0,70 лв. / куб. м (без ДДС) 

4. За ВС „Кочериново”:  













ДОЗГКВ

НГП
Ц доставяне

доставяне
 = 234 / (473 – 189) = 0,83 лв. / куб. м (без ДДС) 

 

5. За ВС „Бобов дол”:  













ДОЗГКВ

НГП
Ц доставяне

доставяне
 = 576 / (2 052 – 1 503) = 1,05 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 базисната година, в хил.куб.м. 
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ДОЗ - максималния размер на допустимите общи загуби на вода, съгласно 

годишните целеви нива на показателите за качество за водоснабдителните системи, в 

хил.куб.м. 

 

ІІ.  ЗА УСЛУГАТА ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ: 

1. За община Кюстендил:  

 

       
















321
**** 321 СЗСЗСЗСЗ

отвеждане
отвеждане

КОКВКОКВКОКВКФДВ

НГП
Ц

Б

 = 

= 231 / 1 589 = 0,15 лв. / куб.м (без ДДС) 

 

2. За община Бобов дол:  

 

       
















321
**** 321 СЗСЗСЗСЗ

отвеждане
отвеждане

КОКВКОКВКОКВКФДВ

НГП
Ц

Б

 = 

= 27 / 233 = 0,12 лв. / куб.м (без ДДС) 

 

 

където: 

НГПотвеждане - необходимите годишни приходи за отвеждане на отпадъчни води, 

в хил.лв. 

ФДВ - фактурираните количества доставена вода за битови и приравнените към 

тях обществени, търговски и други потребители за базисната година, в хил.куб.м. 

ОКВ1 , ОКВ2 , ОКВ3  - измерените отведени количества вода за базисната 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. 

 

ІІІ. ЗА УСЛУГАТА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ: 

1. За община Кюстендил:  

     
       

















321
**** 321 СЗСЗСЗСЗ

епречистван

епречистван
КОКВКОКВКОКВКФДВ

НГП
Ц

Б

 = 

= 309 / 1 131х1 + 356х1,00 + 85х1,27 + 17х1,38 = 0,19 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. 
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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: 

 

          )()( 11
* СЗепречистванСЗепречистван КЦЦ    = 0,19 х 1,00 =  0,19 лв. / куб.м (без ДДС) 

  )()( 22
* СЗепречистванСЗепречистван КЦЦ   = 0,19 х 1,27 =  0,24 лв. / куб.м (без ДДС) 

        )()( 33
* СЗепречистванСЗепречистван КЦЦ   = 0,19 х 1,38 =  0,26 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. 

 

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. 

Кюстендил: 

 
ЗА УСЛУГАТА ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ: 

1. За ВС „Кюстендил, Невестино, Трекляно”         - 2 047 хил. лв.  

2. За ВС “Бобошево”            -    113 хил.лв. 

3. За ВС “Рила”                -      95 хил. лв. 

4. За ВС “Кочериново”              -    234 хил. лв.  

5. За ВС “Бобов дол”               -    576 хил.лв. 
ЗА УСЛУГАТА ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ: 

1. За община Кюстендил            -    231 хил. лв.  

2. За община Бобов дол           -     27 хил.лв. 
ЗА УСЛУГАТА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ: 

1. За община Кюстендил            -    309 хил. лв.  

 

1. Количества вода за доставяне на потребителите и за отвеждане на 

отпадъчните води: 

 ЗА УСЛУГАТА ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ: 

1. За ВС „Кюстендил, Невестино, Трекляно” - 2 157 хил. куб. м. (общи загуби 

39,60%), количество вода на входа на ВС – 3 572 хил. куб. м.              

2. За ВС “Бобошево” - 99 хил. куб. м (общи загуби 38,90%), количество вода на 

входа на ВС – 162 хил. куб. м.                          

3. За ВС “Рила” - 135 хил. куб. м (общи загуби 40,50%), количество вода на входа 

на ВС – 227 хил. куб. м.                              

4. За ВС “Кочериново” - 284 хил. куб. м (общи загуби 40,00%), количество вода на 

входа на ВС – 473 хил. куб. м.                             
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5. За ВС “Бобов дол” - 549 хил. куб. . (общи загуби 73,25%), количество вода на 

входа на ВС – 2 052 хил. куб. м.               

ЗА УСЛУГАТА ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ   

За община Кюстендил:              
1. За битови и приравнени към тях обществени, търговски и др. - 1 131 хил. куб. м  

2. За промишлени и други стопански потребители – 458 хил. куб.м: 

 - степен на замърсяване 1 – 356 хил. куб.м             

 - степен на замърсяване 2 –   85 хил. куб.м             

 - степен на замърсяване 3 –   17 хил. куб.м  

За община Бобов дол:              
1. За битови и приравнени към тях обществени, търговски и др. - 233 хил. куб. м.  
         

ЗА УСЛУГАТА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ  

За община Кюстендил:              
1. За битови и приравнени към тях обществени, търговски и др. – 1 131 хил. куб. м 

2. За промишлени и други стопански потребители – 458 хил. куб.м 

 - степен на замърсяване 1 – 356 хил. куб.м             

 - степен на замърсяване 2 –   85 хил. куб.м             

 - степен на замърсяване 3 –   17 хил. куб.м  

 

2. Регулаторна база на активите  

 
ЗА УСЛУГАТА ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ: 

1. За ВС „Кюстендил, Невестино, Трекляно”          - 4 060 хил. лв.  

2. За ВС “Бобошево”            -    123 хил.лв. 

3. За ВС “Рила”                -    159 хил. лв. 

4. За ВС “Кочериново”               -    351 хил. лв.  

5. За ВС “Бобов дол”               -    975 хил.лв. 
ЗА УСЛУГАТА ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ: 

1. За община Кюстендил            -  1 269 хил. лв.  

2. За община Бобов дол            -         5 хил.лв. 
ЗА УСЛУГАТА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ: 

1. За община Кюстендил            -     240 хил. лв.  

 

 

3. Норма на възвръщаемост на капитала, преди данъчно облагане 6,69 %, 

определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 5,00 %, 

след данъчно облагане и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 

8,00%. 
 

 

ІІ. Утвърждава, считано от 01.04.2007 г. цени без ДДС на водоснабдителните и 

канализационните услуги на “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. 

Кюстендил: 

 

ЗА УСЛУГАТА ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 

1. за общини Кюстендил, Невестино, Трекляно   –  0,95 лв./куб.м 

2. за община Бобошево      –  1,15  лв./куб.м 

3. за община Рила       –  0,70 лв./куб.м 

4. за община Кочериново      –  0,83 лв./куб.м 

5. за община Бобов дол      –  1,05 лв./куб.м 
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ЗА УСЛУГАТА ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ 

1. за община Кюстендил      –  0,15 лв./куб.м 

2. за община Бобов дол      –  0,12 лв./куб.м 

ЗА УСЛУГАТА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ 

 (за община Кюстендил)      

1. Битови и приравнени към тях общ., търговски и др. – 0,19  лв./куб.м  

 2. Промишлени и други стопански потребители 

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

 2.2. Степен на замърсяване 2       – 0,24 лв./куб.м 

 2.3. Степен на замърсяване 3       – 0,26 лв./куб.м 

 (Цените са без включен ДДС) 

 

 

 Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 

(четиринадесет) дневен срок. 

 

 


