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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 – 011 

  от 31.03.2011 г. 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 31.03.2011 г., като разгледа заявление за изменение 

на цени за В и К услуги, подадено от “Водоснабдяване и канализация” ЕООД,  

гр. Стара Загора, събраните данни от проведените на 15.03.2011 г. открито заседание и 

обществено обсъждане, доклад с вх. № В-ДК-23/07.03.2011 г., установи следното: 

 

“Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора 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-17-22-8/07.07.2010 г. 

Сформираната със заповед № 3-B-21/06.12.2010 г. на председателя на ДКЕВР 

работна група е разгледала и анализирала постъпилото заявление за утвърждаване на цени 

на водоснабдителните и канализационните услуги, предоставяни на потребителите от 

“Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора. 

 С решение № Ц-45/30.11.2009 г. на ДКЕВР, считано от 01.12.2009 г. 

“Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора има утвърдени цени на 

водоснабдителните и канализационните услуги за първия ценови период от регулаторен 

период с продължителност до 31.12.2013 г. по метода „горна граница цени” с базова 2008 

година. 

 От прегледа на заявлението е установено следното:  

1. Заявителят е спазил изискването на чл. 19, ал. 2 от Наредбата за регулиране на 

цените на водоснабдителните и канализационните услуги (НРЦВКУ), съгласно което 

заявленията се подават не по-късно от 4 месеца преди изтичането на стария ценови период 

или влизането в сила на предлаганото утвърждаване или изменение на утвърдените цени. 

2. Предложените за утвърждаване цени на В и К услуги за втория ценови период от 

петгодишния регулаторен период (2009 – 2013 г.) са изчислени като първоначални цени с 

базова 2009 г., образувани съгласно Указания за образуване на цени на водоснабдителните и 

канализационните услуги по метода „горна граница на цени”, приети с решение по т. 9 от 

протокол № 23 / 23.02.2009 г. на ДКЕВР.  

3. Предложените за утвърждаване цени на В и К услуги от В и К оператора са 

образувани с регулаторна база на активите по отчетна стойност на дълготрайните активи за 

2009 г., прогнозни разходи равни на базова 2009 г., с изключение на разходите за 

електрическа енергия и доставяне на вода от друг В и К оператор („В и К” ООД, гр.Сливен) 

и фактурирани количества вода, по-ниски от отчетните за 2009 г., с изключение на 

количествата за доставяне на вода от ВС „Пет могили”. В и К операторът е аргументирал 

предложената за утвърждаване цена на услугата доставяне на вода на потребителите от ВС 

„Помпена” - 1,81 лв. / куб.м, с това че е съобразена с прогнозната цена за услугата доставяне 

на вода на потребителите 1,92 лв./куб.м за 2010 г. от одобрения бизнес план с решение  

№ БП-043 / 11.12.2008 г. на ДКЕВР, въз основа на който е подписан и реализиран заем от 

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). В и К операторът мотивира, че 

разчетът на приходите при предложената за утвърждаване цена, ще му осигури възможност 

за погасяване на заема от ЕБВР. Прогнозната цена е в съответствие с нивата на цените и 

заложените приходи в одобрения бизнес план за периода 2009 - 2013 г. В и К операторът се 

аргументира, че при действащите цени не може да обслужва дълга си. Договорът за заем с 
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ЕБВР е в размер на 9 000 хил. евро, с начало на погасяване на заема 15.12.2010 г. при 24 

шестмесечни вноски в размер на 375 хил. евро, или около 1,5 млн. лв. годишно (до 12 юни 

2022 г.). Съгласно условията на договора, дружеството има задължение за изплащане на 

лихви само върху усвоената част от заема, която към 31.12.2009 г. възлиза на 6 637 хил.евро.

  

А) В и К операторът е образувал регулаторната база на активите с отчетната стойност 

на дълготрайните активи към края на 2009 г. и със среден размер на инвестициите от 

собствени средства, и средства от усвоения заем от ЕБВР, изчислени съгласно Указанията за 

образуване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги при ценово 

регулиране чрез метода горна граница на цени, приети с решение по т. 9 от протокол № 23 / 

23.02.2009 г. на ДКЕВР. 

Б) Във връзка с внесеното заявление за изменение на цените на В и К услуги, В и К 

операторът е предложил за утвърждаване, следните разходи: 

1. За услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „Помпена”. 

Предложените общи разходи в размер на 23 191 хил. лв. са със 17 хил. лв. по-малко 

от утвърдените в цените (23 208 хил. лв.) с решение № Ц-45 / 30.11.2009 г. на ДКЕВР. 

Предложените за утвърждаване разходи са прогнозирани и равни на базова 2009 г., с 

изключение на разходите за електроенергия за технологични нужди (по-високи с 2,4% 

спрямо базова 2009 г.) и на разходите за доставяне на вода от друг В и К оператор (по-

високи със 124 хил. лв. поради повишена цена на „В и К” ООД, гр. Сливен, съгласно 

Решение № Ц -51 от 17.12.2009 г. на ДКЕВР и предложени по-големи количества).  

Изменението на отделните видове предложени разходи спрямо утвърдените с 

решение № Ц-45 / 30.11.2009 г.  на ДКЕВР е както следва: 

 Разходите за материали  от утвърдени 6 235 хил. лв. са намалени на 6 103 хил.лв., в 

т.ч.: 

 разходите за материали от 63 хил. лв. са намалени на 46 хил. лв.; 

 разходите за работно облекло от 79 хил. лв. са увеличени на 165 хил. лв.; 

 разходите за канцеларските материали от 60 хил. лв. са увеличени на 87 хил. лв.; 

 разходите за горива и смазочни материали от 711 хил. лв. са намалени на 519 хил. 

лв.; 

 разходите за електрическа енергия за технологични нужди от 5 322 хил. лв. са 

намалени на 5 286 хил. лв., изчислени от дружеството по цени, съгласно Решение на ДКЕВР 

№ Ц-30 / 28.06.2010 г.; 

 Разходите за външни услуги от утвърдени 2 709 хил. лв. са увеличени на 3 052 

хил.лв., в т.ч.: 

 разходите за застраховки от 91 хил. лв. са увеличени на 98 хил. лв.; 

разходите за доставяне на вода от друг В и К оператор от 1 118 хил. лв. са 

увеличени на 1 242 хил. лв., съобразно действащата цена на „В и К” ООД, гр. Сливен и 

изменението на цената по себестойност от ВС „Пет могили”; 

 разходите за данъци и такси от 739 хил. лв. са намалени на 715 хил.лв.; 

разходите за наеми и лизинг от 9 хил. лв. са увеличени на 82 хил. лв.; 

 разходите за съобщителни услуги от 124 хил. лв. са увеличени на 146 хил. лв.; 

 разходите за транспортни услуги от 9 хил. лв. са увеличени 13 хил. лв.; 

разходите за вода, осветление и отопление от 22 хил. лв. са увеличени на 109 хил. 

лв.; 

 разходи за публикации не са предложени при 1000 лева утвърдени в действащите 

цени; 

 разходите за консултантски дейности от 96 хил. лв. са намалени на 82 хил. лв.; 

разходите за въоръжена и противопожарна охрана от 429 хил. лв. са увеличени на 

474 хил. лв.; 

другите разходи от външни услуги от 56 хил. лв. са увеличени на 76 хил. лв., в т.ч.: 

разходи за абонамент и поддръжка на информационна система в размер на 59 

хил. лв., каквито не са утвърдени в действащите цени; 

разходи за метрологичен контрол от 56 хил. лв. са намалени на 17 хил. лв.; 
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Разходите за амортизации от 1 896 хил. лв. са увеличени на 1 908 хил. лв.; 

Разходите за възнаграждения от 5 127 хил. лв. са увеличени на 5 775 хил. лв.; 

 Разходите за осигуровки от утвърдени 1 860 хил. лв. са намалени на 1 705 хил. лв., в 

т.ч.: 

 социалните осигуровки от 1036 хил. лв. са увеличени на 1 096 хил. лв.; 

 социалните разходи от 830 хил. лв. са намалени на 609 хил. лв.;  

 Другите разходи от утвърдени 201 хил. лв. са увеличени на 234 хил. лв., в т.ч.: 

разходите за охрана на труда от 26 хил. лв. са увеличени на 54 хил. лв.; 

 разходи за служебни карти и пътувания - 13 хил. лв., каквито не са утвърдени в 

действащите цени; 

 разходите за командировки от 113 хил. лв. са увеличени на 129 хил. лв.; 

 разходите за квалификации и стипендии от 62 хил. лв. са намалени на 38 хил. лв.; 

 Разходите за текущ и авариен ремонт от 5 180 хил. лв. са намалени на 4 414 хил. 

лв.. 

 

2. За услугата доставяне на вода на потребителите от ВС ”Гравитачна”. 

Предложените общи разходи в размер на 597 хил. лв. са с 2 хил. лв. по-високи от 

утвърдените в цените (595 хил. лв.) с решение № Ц-45 / 30.11.2009 г. на ДКЕВР. 

Предложените за утвърждаване разходи са прогнозирани и равни на базова 2009 г. 

Изменението на отделните видове предложени разходи спрямо утвърдените с 

решение № Ц-45 / 30.11.2009 г.  на ДКЕВР, е както следва: 

Разходите за материали от утвърдени 44 хил. лв. са намалени на 29 хил. лв., в т.ч.: 

разходите за горива и смазочни материали от 31 хил. лв. са намалени на 15 хил. лв..; 

разходите за електроенергия за технологични нужди от 4 хил. лв. са намалени на 

1000 лева; 

разходите за работно облекло от 2 хил. лв. са увеличени на 5 хил. лв.; 

разходите за канцеларски материали от 1000 лева са увеличени на 3 хил. лв.; 

Разходите за външни услуги от утвърдени 45 хил. лв. са увеличени на 59 хил. лв., в 

т.ч.: 

разходите за застраховки от 2 хил. лв. са увеличени на 3 хил. лв.; 

разходите за данъци и такси от 15 хил. лв. са увеличени на 26 хил. лв., в т.ч.; 

 такса водоползване от 11 хил. лв. са увеличени на 23 хил. лв.; 

 местни данъци и такси от 3 хил. лв. са намалени на 1 000 лева; 

 такса регулиране от 1 000 лева е увеличена на 2 хил. лв. 

разходи за наеми, в т.ч. оперативен лизинг - 3 хил. лв., каквито не са утвърдени в 

действащите цени; 

разходите за съобщителни услуги от 5 хил. лв. са намалени на 4 хил. лв.; 

разходите за вода, осветление и отопление - 3 хил. лв., каквито не са утвърдени в 

действащите цени;  

разходите за консултантски дейности от 5 хил. лв. са намалени на 3 хил. лв.; 

разходите въоръжена и противопожарна охрана от 16 хил. лв. са намалени на 14 

хил. лв.; 

разходите по договори за инкасиране - 1000 лева, каквито не са утвърдени в 

действащите цени; 

Разходите за амортизации от 93 хил. лв. са увеличени на 95 хил. лв. 

Разходите за възнаграждения от 156 хил. лв. са увеличени на 175 хил. лв.; 

Разходите за осигуровки - 55 хил. лв. са равни на утвърдените, в т.ч.: 

социалните осигуровки от 31 хил. лв. са увеличени на 34 хил. лв., 

социалните разходи от 23 хил. лв. са намалени на 18 хил. лв.; 

Другите разходи са в размер на 7 хил. лв. са равни на утвърдените, в т.ч.: 

разходите за охрана на труда от 1 000 лева са увеличени на 2 хил. лв.; 

разходите за командировки от 3 хил. лв. са увеличени на 4 хил. лв.; 

разходите за квалификации и стипендии от 2 хил. лв. са намалени на 1 000 лева; 

Разходите за текущ и авариен ремонт от 195 хил. лв. са намалени на 180 хил. лв. 
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3.  За услугата доставяне на вода на потребителите от ВС ”Пет могили”. 

Предложените общи разходи в размер на 321 хил. лв. са с 28 хил. лв. по-високи от 

утвърдените в цените (293 хил. лв.) с решение № Ц-45 / 30.11.2009 г. на ДКЕВР.  

Предложените за утвърждаване разходи са прогнозирани и равни на базова 2009 г., с 

изключение на разходите за доставяне на вода от друг В и К оператор (по-високи с 20 хил. 

лв. поради повишена цена на „В и К” ООД, гр.Сливен).  

Изменението на отделните видове предложени разходи спрямо утвърдените с 

решение № Ц-45 / 30.11.2009 г.  на ДКЕВР, е както следва: 

Разходите за материали от утвърдени 53 хил. лв. са намалени на 40 хил. лв., в т.ч.: 

 разходите за материали от 5 хил. лв. са намалени на 1000 лева;  

 разходите за електроенергия за технологични нужди от 39 хил. лв. са намалени на 34 

хил. лв.; 

разходите за горива и смазочни материали от 6 хил. лв. са намалени на 3 хил. лв.; 

 разходите за работно облекло от 2 хил. лв. са намалени на 1 000 лева; 

 Разходите за външни услуги от утвърдени 122 хил. лв. са намалени на 93 хил. лв., в 

т.ч.: 

 разходите за доставка на вода на входа на ВС от друг доставчик от 104 хил. лв. са 

намалени на 84 хил. лв. в резултат на намалените количества вода доставяни от „В и К” 

ООД, гр. Сливен; 

 разходите за данъци и такси от 7 хил. лв. са намалени на 2 хил.лв.;  

 разходи за консултантски дейности не са предвидени, при утвърдени в действащите 

цени 3 хил. лв.; 

 разходите за въоръжена и противопожарна охрана от 4 хил. лв. са намалени на 3 

хил. лв.; 

 Разходите за амортизации от 57 хил. лв. са намалени на 51 хил. лв. 

Разходите за възнаграждения от 24 хил. лв. са увеличени на 44 хил. лв.;   

Разходите за осигуровки от 8 хил. лв. са увеличени на 14 хил. лв., в т.ч.: 

разходите за социалните осигуровки от 4 хил. лв. са увеличени на 9 хил. лв.; 

социалните разходи от 4 хил. лв. са увеличени на 5 хил. лв.; 

Другите разходи от 2 хил. лв. са намалени на 1 000 лева. 

Разходи за текущ и авариен ремонт от 50 хил. лв. са увеличени на 78 хил. лв.; 

 

4. За услугата отвеждане на отпадъчните води 

Предложените общи разходи в размер на 964 хил.лв. са по-ниски със 179 хил. лв. от 

утвърдените общи разходи (1 143 хил. лв.) с решение № Ц-45 / 30.11.2009 г. на ДКЕВР. 

Предложените за утвърждаване разходи са прогнозирани и равни на базова 2009 г.  

Изменението на отделните видове предложени разходи спрямо утвърдените с 

решение № Ц-45 / 30.11.2009 г.  на ДКЕВР, е както следва: 

Разходите  за материали от утвърдени 44 хил. лв. са намалени на 35 хил. лв., в т.ч.: 

разходите за горива и смазочни материали от 39 хил. лв. са намалени на 23 хил. лв.; 

разходите за работно облекло от 4 хил. лв. са увеличени на 8 хил. лв.; 

разходите за канцеларски материали от 1 000 лева са увеличени на 4 хил. лв.; 

Разходите за външни услуги от утвърдени 56 хил. лв. са увеличени на 89 хил. лв., в 

т.ч.: 

разходите за застраховки от 2 хил. лв. са увеличени на 5 хил. лв.; 

разходите за данъци и такси от 34 хил. лв. са увеличени на 36 хил. лв.; 

разходите за съобщителни услуги от 3 хил. лв. са увеличени на 7 хил. лв.; 

разходи за транспортни услуги - 1 000 лева, каквито не са утвърдени в действащите 

цени; 

разходи за наеми, оперативен лизинг - 4 хил. лв., каквито не са утвърдени в 

действащите цени; 

разходи за вода, отопление и осветление - 5 хил. лв., каквито не са утвърдени в 

действащите цени; 
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разходите за консултантски дейности от 3 хил. лв. са увеличени на 4 хил. лв.; 

 разходите за въоръжена и противопожарна охрана от 14 хил. лв. са увеличени на 21 

хил. лв.; 

разходи за инкасиране - 2 хил. лв., каквито не са утвърдени в действащите цени; 

други разходи - 4 хил. лв., каквито не са утвърдени в действащите цени, в т.ч.: 

   разходи за абонамент и поддръжка на информационната система в размер 

на 3 хил. лв.; 

  метрологичен контрол в размер на 1 000 лева. 

 Разходите за амортизация от 413 хил. лв. са намалени на 214 хил. лв. в съответствие 

с амортизационните норми от Указанията. 

Разходите за възнаграждения от 296 хил. лв. са увеличени на 341 хил. лв.;  

Разходите за осигуровки от утвърдени 110 хил. лв. са увеличени на 113 хил. лв., в 

т.ч.: 

разходите за социални осигуровки от 66 хил. лв. са увеличени на 77 хил. лв.; 

 социалните разходи от 44 хил. лв. са намалени на 36 хил. лв. 

 Другите разходи от 4 хил. лв. са увеличени на 7 хил. лв., в т.ч.: 

разходи за командировки - 2 хил. лв., каквито не са утвърдени в действащите цени; 

разходите за служебни карти и пътувания - 1000 лева, каквито не са утвърдени в 

действащите цени; 

Разходите за текущ и авариен ремонт от 220 хил. лв. са намалени на 165 хил. лв.;  

 

5. За услугата пречистване на отпадъчните води. 

Предложените общи разходи в размер на 1 724 хил. лв. са по-ниски с 99 хил. лв. от 

утвърдените общи разходи (1 823 хил. лв.) с решение № Ц-45 / 30.11.2009 г. на ДКЕВР. 

Предложените за утвърждаване разходи са прогнозирани и равни на базова 2009 г., с 

изключение на разходите за електроенергия за технологични нужди (по-високи с 2,7% 

спрямо базова 2009 г.). 

Изменението на отделните видове предложени разходи спрямо утвърдените с 

решение № Ц-45 / 30.11.2009 г.  на ДКЕВР, е както следва: 

 Разходите за материали от утвърдени 256 хил. лв. са намалени на 236 хил. лв., в 

т.ч.: 

 разходите за материали от 17 хил. лв. са намалени на 3 хил. лв.; 

разходите за обеззаразяване не са предвидени при утвърдени в действащите цени 14 

хил. лв. ; 

разходите за коагуланти не са предвидени при утвърдени в действащите цени 3 хил. 

лв.;  

разходи за лабораторно-технологични комплекси - 3 хил. лв., каквито не са 

утвърдени в действащите цени; 

разходите за електроенергия за технологични нужди от 191 хил. лв. са намалени на 

189 хил. лв.; 

 разходите за горива и смазочни материали от 40 хил. лв. са намалени на 30 хил. лв..; 

разходите за работно облекло от 8 хил. лв. са увеличени на 9 хил. лв.; 

разходи за канцеларски материали - 5 хил. лв., каквито не са утвърдени в 

действащите цени; 

Разходите за външни услуги от утвърдени 62 хил. лв. са увеличени на 88 хил. лв., в 

т.ч.: 

разходите за застраховки от 3 хил. лв. са увеличени на 6 хил. лв.; 

разходите за данъци и такси от 22 хил. лв. са увеличени на 24 хил. лв., в т.ч.: 

разходите за местни данъци и такси от 14 хил. лв. са намалени на 13 хил. лв.; 

разходите за такса регулиране от 3 хил. лв. са увеличени на 4 хил. лв.; 

разходите за такса заустване от 5 хил. лв. са увеличени на 7 хил. лв.; 

разходи за наеми, в т.ч. оперативен лизинг - 5 хил. лв., каквито не са утвърдени в 

действащите цени; 

разходите за съобщителни услуги от 5 хил. лв. са увеличени на 8 хил. лв.; 
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разходи за вода, осветление и отоплени - 6 хил. лв., каквито не са утвърдени в 

действащите цени; 

разходите за консултантски дейности от 3 хил. лв. са увеличени на 5 хил. лв.; 

разходите за въоръжена и противопожарна охрана от 28 хил. лв. са намалени на 27 

хил. лв.; 

разходи по договори за инкасиране - 2 хил. лв., каквито не са утвърдени в 

действащите цени; 

други разходи - 4 хил. лв., каквито не са утвърдени в действащите цени, в т.ч.:  

разходи за абонамент и поддръжка на информационната система в размер 

на 3 хил. лв.; 

метрологичен контрол в размер на 1 000 лева. 

Разходите за амортизации от 912 хил. лв. са намалени на 648 хил. лв. в съответствие 

с амортизационните норми от Указанията. 

Разходите за възнаграждения от 386 хил. лв. са увеличени на 411 хил. лв.; 

Разходите за осигуровки от утвърдени 135 хил. лв. са предложени на 125 хил. лв., в 

т.ч.: 

разходите за социални осигуровки от 77 хил. лв. са увеличени на 81 хил. лв.; 

 социалните разходи от 58 хил. лв. са намалени на 44 хил. лв.;  

Другите разходи от утвърдени 12 хил. лв. са намалени на 11 хил. лв., в т.ч.: 

 разходите за охрана на труда от 2 хил. лв. са увеличени на 3 хил. лв.; 

 разходи за квалификации и стипендии от 5 хил. лв. са намалени на 2 хил. лв.; 

Разходите за текущ и авариен ремонт са увеличени от 60 хил. лв. на 205 хил. лв. 

при 305 хил. лв. отчетени за 2009 г. и 40 хил. лв. заложени в одобрения бизнес план за 2010 

г., без приложена обосновка от дружеството. 

В/ Като основна причина за необходимостта от изменение на цените на В и К услуги, 

В и К операторът е посочил намалението на отчетените фактурирани количества вода за 

отделните В и К услуги през 2009 г. спрямо утвърдените, което оказва съществено влияние 

върху приходите. Отчетените изменения на количествата за доставяне на вода, отвеждане и 

пречистване на отпадъчни води, и степените на замърсяване през 2009 г. спрямо 

утвърдените, с които се обосновава В и К оператора са както следва:  

за услугата доставяне на вода от ВС ”Помпена” - намалени с 4,36%;  

за услугата доставяне на вода от ВС ”Гравитачна” - намалени с 1,85%;  

за услугата пречистване на отпадъчните води  

за битови и приравнени към тях обществени, търговски и др. - намалени с 6%;  

 за промишлените и други стопански потребители  

за степен на замърсяване 1 - намалени с 14,44%;  

за степен на замърсяване 2 - намалени с 48,38%;  

за степен на замърсяване 3 - намалени с 51,98%. 

 На тази база предложените за утвърждаване цени от В и К оператора са образувани, 

със следните количества: 

Количества вода за  доставяне  на потребителите, в т.ч.:  

ВС ”Помпена” – 13 746 хил.куб.м (намалени с 8,18% спрямо утвърдените); 

ВС „Гравитачна” – 710 хил.куб.м (намалени с 5,71% спрямо утвърдените); 

ВС „Пет могили”: 

за собствената ВС ”Помпена” – 494 хил.куб.м (увеличени с 5,33% спрямо 

утвърдените); 

за доставяне на вода на друг В и К оператор – 253 хил.куб.м (намалени с 3,44% 

спрямо утвърдените). 

За услугата отвеждане на отпадъчни води, в т.ч.: 

Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители –  

7 400 хил.куб.м (намалени с 5,73% спрямо утвърдените); 

Промишлени и други стопански потребители – 4 343 хил.куб.м (намалени с 19,69% спрямо 

утвърдените), 

степен на замърсяване 1 –  4 173 хил.куб.м (намалени с 17,37% спрямо утвърдените) 
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степен на замърсяване 2 –     100 хил.куб.м (намалени с 51,69% спрямо утвърдените) 

степен на замърсяване 3 –       70 хил.куб.м (намалени с 53,95% спрямо утвърдените) 

За услугата пречистване на отпадъчни води, в т.ч.:  
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители – 1 800 

хил.куб.м (повишени с 5,73% спрямо утвърдените); 

Промишлени и други стопански потребители – 1 710 хил.куб.м (намалени с 35,71% спрямо 

утвърдените), 

степен на замърсяване 1 – 1 090 хил.куб.м (намалени с 17,37% спрямо утвърдените) 

степен на замърсяване 2 –    100 хил.куб.м (намалени с 107% спрямо утвърдените) 

степен на замърсяване 3 –      70 хил.куб.м (намалени с 117,14% спрямо утвърдените) 

Предложените коефициенти, отразяващи степента на замърсяване са изменени, без да 

е приложена обосновка от В и К оператора и протоколи от независима акредитирана 

лаборатория, и са както следва: 

промишлени и други стопански потребители: 

- степен на замърсяване 1  –  от 2,50 на 1,60; 

- степен на замърсяване 2  –  от 3,10 на 2,00; 

- степен на замърсяване 3  –  от 4,15 на 2,65. 

 

С Решение № Ц-45 / 30.11.2009 г. на ДКЕВР са утвърдени цени за първия ценови 

период от петгодишния регулаторен период, при регулиране чрез метода “горна граница на 

цени”, считано от 01.12.2009 г., както следва:  

 Доставяне на вода на потребителите от ВС „Помпена”   1,65 лв./куб.м          

 Доставяне на вода на потребителите от ВС „Гравитачна”             0,91 лв./куб.м 

 Доставяне на вода за друг В и К оператор от ВС „Пет могили ”         0,44 лв./куб.м 

 Отвеждане на отпадъчните води                                          0,09 лв./куб.м 

 Пречистване на отпадъчните води 

 за битови и приравнени към тях общ.,търг. и др. потребители  0,28 лв./куб.м 

 за промишлени и др.стопански потребители, в т.ч. 

  степен на замърсяване 1        0,69 лв./куб.м 

  степен на замърсяване 2        0,85 лв./куб.м 

  степен на замърсяване 3        1,14 лв./куб.м 
  (В цените не е включен ДДС) 

  

С внесеното заявление с вх. № В-17-22-8 / 07.07.2010 г., “Водоснабдяване и 

канализация” ЕООД, гр. Стара Загора е предложило за утвърждаване следните цени на  

В и К услуги:  

Доставяне на вода на потребителите от ВС „Помпена”                1,81 

лв./куб.м 

Доставяне на вода на потребителите от ВС „Гравитачна”             0,96 лв./куб.м 

Доставяне на вода за друг В и К оператор от ВС „Пет могили ”         0,47 

лв./куб.м 

 Отвеждане на отпадъчните води                                          0,09 лв./куб.м 

 Пречистване на отпадъчните води  

за битови и приравнени към тях общ.,търг. и др. потребители   0,45 лв./куб.м  

за промишлени и др.стопански потребители, в т.ч. 

  степен на замърсяване 1        0,72 лв./куб.м 

  степен на замърсяване 2        0,90 лв./куб.м 

  степен на замърсяване 3        1,19 лв./куб.м 

 (В цените не е включен ДДС) 

 

 

 

Във връзка с подаденото заявление от "В и К" ЕООД, гр. Стара Загора и в 

съответствие с чл. 20 от НРЦВКУ е представена информация, на базата на която е извършен 
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анализ и оценка за отчетните резултати по време на текущия ценови период.  

1. Изпълнение на инвестиционната програма 

В и К операторът е представил отчет за изпълнението на инвестиционната програма 

през 2009 г. както следва: 

- за услугата доставяне на вода от ВС „Помпена” - 14 804 хил. лв., от които 1 315 хил. 

лв. са реализирани със собствени средства, 13 465 хил. лв. от усвоен заем и 24 хил. лв. от 

външно финансиране. В одобрения бизнес план за 2009 г. са заложени инвестиции в размер 

на 18 647 хил. лв. с предвидено финансиране от собствени средства 2 872 хил. лв., 13 705 

хил. лв. са заем от ЕБВР и 2 070 хил. лв. от външно финансиране. 

- за услугата доставяне на вода от ВС „Гравитачна” - 3 хил.лв. от собствени средства. 

В бизнес плана за 2009 г. са заложени 430 хил. лв. с предвидено финансиране от собствени 

средства 430 хил.лв. 

- за услугата доставяне на вода за друг В и К оператор от ВС „Пет могили” не са 

осъществени инвестиции. В бизнес плана за 2009 г. са заложени 90 хил. лв. с предвидено 

финансиране от собствени средства. 

- за услугата отвеждане на отпадъчните води – 5 хил. лв., реализирани със собствени 

средства. В бизнес плана за 2009 г. са заложени 11 810 хил. лв. с предвидено финансиране от 

собствени средства 410 хил.лв. и от външно финансиране 11 400 хил. лв. 

- за услугата пречистване на отпадъчните води – 9 хил. лв. реализирани със собствени 

средства. В бизнес плана за 2009 г. са заложени 27 040 хил. лв. с предвидено финансиране от 

собствени средства 40 хил.лв. и от външно финансиране 27 000 хил. лв. 

 2. Отчетени водни количества 

Отчетените водни количества за 2009 г. сравнени с прогнозните количества в 

производствената програма от одобрения пет годишен бизнес план, са показани в таблицата: 

                  (хил.куб.м) 

 

 От горната таблица е видно, че утвърдените цени, съгласно Решение Ц-45 / 30.11.2009 

г. на ДКЕВР са образувани с по-големи количества от отчетените стойности за 2009 г. в 

резултат на което са налице нереализирани приходи от продажби, а предложените за 

утвърждаване цени са образувани с количества, по-ниски от отчетните. 

 

  

 

Фактурирани количества 

 

Утвърдени количества, 

съгласно Решение 

№Ц-45/30.11. 2009 г.  

на ДКЕВР 

Отчетени       

количества 

за 2009 г. 

Предложени 

количества, 

по заявление 

Доставяне на вода от ВС „Помпена” 14 971 14 317 13 746 

Доставяне на вода от ВС „Гравитачна” 753 740 

 

710 

 

Доставяне на вода от ВС “Пет могили” 

за собствена ВС 

за друг В и К оператор 

731 

469 

262 

747 

494 

253 

747 

494 

253 

Отвеждане на отпадъчните води 13 258 12 493 11 743 

Пречистване на отпадъчните води: 

за битови и приравнени към тях 

общ.,търг. и др. 

2 037 1 920 1 800 

за промишлени и др.стопански 

потребители, в т.ч. 

степен на замърсяване 1 

1 352 1 156 1 090 

 

степен на замърсяване 2 
207 107 100 

 

степен на замърсяване 3 
152 73 70 
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3. Общо финансово състояние на „В и К” ЕООД, гр. Стара Загора към 31.12.2009 г.  

За 2009 г., като първа година от приетия петгодишен бизнес план (2009 г.-2013 г.) 

текущият финансов резултат на „В и К” ЕООД, гр. Стара Загора след облагане, съгласно 

представеният одитиран годишен финансов отчет е печалба в размер на 570 хил. лв. и е 

нараснала спрямо предходната година, когато тя е 460 хил. лв. Подобряването на 

финансовия резултат се дължи на подобряване на показателите за ефективност на приходите 

и разходите. Отчетен е изпреварващ темп на увеличение на приходите пред този на 

разходите към края на 2009 г., спрямо 2008 г. 

 Дълготрайните активи към 2009 г. са увеличени спрямо предходната година на 33 917 

хил. лв. от 31 906 хил. лв. Краткотрайните активи също са увеличени. на 6 582 хил. лв. от 

6 210 хил. лв. в резултат на увеличените вземания от клиенти и доставчици на стоки и 

услуги. 

Дългосрочните задължения са увеличени спрямо предходната година на 13 708 хил. 

лв. от 11 386 хил. лв. в резултат на увеличените задължения по дългосрочни кредити и на 

дългосрочните задължения към персонала.  

Текущите задължения към 31.12.2009 г. са намалени спрямо предходната година на 

11 953 хил. лв. от 12 343 хил. лв. в резултат на разликата между намалените задължения към 

доставчици, на текущата част от договор по финансов лизинг и на задълженията към 

персонала и увеличените задължения за такса водоползване към МОСВ, увеличената текуща 

част от дългосрочни инвестиционни заеми, на задълженията по получен краткосрочен заем 

и други.  

Общото финансово състояние на „В и К” ЕООД, гр.Стара Загора, определено на база 

общата балансова структура към 31.12.2009 г. е лошо, като отчетеното към края на 2008 г. 

Дружеството е с висока дългосрочна и краткосрочна задлъжнялост, не разполага със 

свободни оборотни средства да погасява текущите си задължения и свободен собствен 

капитал да инвестира в изграждане на нови дълготрайни активи. 

  

Въз основа на извършения анализ на подаденото заявление са направени следните 

констатации: 

1. С решение № Ц-45 / 30.11.2009 г., считано от 01.12.2009 г., ДКЕВР е приела 

прилагането на метод на регулиране чрез стимули „горна граница на цени” за 

“Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора, определила е регулаторен период 

с продължителност до 31.12.2013 г. и е утвърдила на В и К оператора цени на 

водоснабдителните и канализационните услуги за първия ценови период от регулаторния 

период, като за базова година е използвана 2008 г. Решението не е обжалвано от 

дружеството и е влязло в сила. 

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.  

На основание чл. 27, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс 

административният орган е длъжен да провери предпоставките за допустимостта на 

искането. Съгласно цитираната правна норма такива предпоставки са: липса на влязъл в 

сила административен акт със същия предмет и страни, както и наличие на други специални 

изисквания, установени със закон. В случая е налице влязло в сила решение № Ц-45 / 

30.11.2009 г. на ДКЕВР, с което на дружеството са утвърдени цени за първата година от 

регулаторен период с продължителност до 31.12.2013 г. В този смисъл е недопустимо 

искане за започване на нов регулаторен период, както и за повторно утвърждаване на цени 

за първа година от регулаторен период, с базова 2009 г. 

2.  На основание чл. 24, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, във вр. с  

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 
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регулаторен период и ги изменя по време на регулаторния период с инфлационен индекс, 

коригиран с коефициент за подобряване на ефективността на В и К оператора.  

 Във връзка с гореизложеното и при прилагане на 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, цените на В и К услугите, предоставяни от "В и К" ЕООД, гр.Стара Загора за 

втория ценови период от регулаторния период са изчислени при прилагане на следния 

подход: 

1. Регулаторната база на активите (РБА) по водоснабдителни и канализационни 

системи и услуги е преизчислена на база отчетни данни за ДМА и ДНМА от годишния 

финансов отчет за 2009 г. и прогнозен среден годишен нетен размер на инвестициите за 

оставащите четири години от регулаторния период; 

2. Условно-постоянните разходи (без разходите за амортизации) по 

водоснабдителни и канализационни системи и услуги са коригирани с коефициент на 

инфлация от 4,5% по данни на НСИ за индекса на потребителските цени за месец януари 

2011 г. спрямо месец януари 2010 г.;  

3. Индексираните условно-постоянни разходи (без разходите за амортизации) по 

водоснабдителни и канализационни системи и услуги след корекцията по т. 2 са намалени с 

коефициент за подобряване на ефективността Х в размер на 0,5%. Стойността на 

коефициента Х е определена от комисията при отчитане на утвърденото ниво на условно-

постоянните разходи за първата година на регулаторния период и нивото на инфлацията, с 

която са коригирани по т.2.  

4. Променливите разходи за доставяне на вода от ВС „Пет могили” на ВС 

„Помпена” и на друг В и К оператор („В и К” ООД, гр. Сливен) са коригирани в зависимост 

от цените и количествата за доставяне на вода от друг В и К оператор. 

5. Променливите разходи за доставяне на вода на потребителите от ВС „Помпена” 

са коригирани в зависимост от: действащата цена за доставяне на вода от „В и К” ООД, 

гр.Сливен с количества равни на утвърдените; количества утвърдени с решение № Ц-45 / 

30.11.2009 г. на ДКЕВР и цена по себестойност от ВС „Пет могили”.  

6. Разходите за амортизации за ВС „Пет могили” са коригирани с включването на 

среден размер на разходите за амортизации от инвестициите за оставащите четири години 

от регулаторния период, съгласно т. 52 от Указанията. 

7. Необходимите приходи не са намалени, съгласно т. 57 от Указанията, поради 

изпълнение на поставените цели в одобрения бизнес план за 2009 г. от В и К оператора. 

Изпълнението на целевите нива на показателите за качество на В и К услугите за 

предходната година е определено на базата на сравнение между реално достигнатите нива, 

съответните годишни целеви нива и дългосрочните нива, зададени съгласно Приложение   

№ 1 към Наредбата за дългосрочните нива условията и реда за формиране на годишните 

целеви нива на показателите за качество на В и К услуги и е изразено чрез обобщения 

коефициент Кну - 1,009. 

 

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

канализационните услуги на "В и К" ЕООД, гр. Стара Загора, са както следва: 

 

ВС ”Помпена” 

Признати годишни разходи: 

 за услугата доставяне на вода на потребителите                –     23 830 хил. лв. 

 за услугата отвеждане на отпадъчните води          –         1 184 хил. лв. 

 за услугата пречистване на отпадъчните води          –         1 858 хил. лв. 

 

 Регулаторна база на активите: 

 за услугата доставяне на вода на потребителите          –      27 519 хил. лв. 

 за услугата отвеждане на отпадъчните води           –          1 591 хил. лв. 
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 за услугата пречистване на отпадъчните води                      –             807 хил. лв. 

 

Необходим оборотен капитал: 

 за услугата доставяне на вода на потребителите          –           569 хил. лв. 

 за услугата отвеждане на отпадъчните води           –               20 хил. лв. 

 за услугата пречистване на отпадъчните води                     –               24 хил. лв. 

 

Необходимият оборотен капитал е определен съгласно Указанията при нетен цикъл 9 дни. 

 

Норма на възвръщаемост на капитала: 

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

цените е 6,26 %, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно 

облагане 5,11 % при данъчна ставка 10,00 % и норма на възвръщаемост на привлечения 

капитал 6,95 %. 

 

Необходими годишни приходи: 

 за услугата доставяне на вода на потребителите          –    25 571 хил. лв. 

 за услугата отвеждане на отпадъчните води            –       1 284 хил. лв. 

 за услугата пречистване на отпадъчните води                –       1 909 хил. лв. 

 

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

Доставяне на вода на потребителите – фактурирани количества вода за доставяне на 

потребителите – 14 971 хил. м
3
, при количества на вход на водоснабдителната система – 31 556 

хил. м
3
 . 

Отвеждане на отпадъчните води – фактурираните количества отведена вода са  

13 258 хил. м
3
. 

Пречистване на отпадъчните води – фактурираните количества пречистена вода са  

3 747  хил.м
3
, които са разпределени по групи потребители както следва:  

- битови и приравнени към тях обществени, търговски и др. потребители   –   2 037 хил. м
3

 - промишлени и други стопански потребители: 

 - степен на замърсяване 1                   –    1 352 хил. м
3
 

 - степен на замърсяване 2                   –       207 хил. м
3
 

 - степен на замърсяване 3                   –       152 хил. м
3
 

 

Цена за В и К услуги на ВС „Помпена” 

Доставяне на вода на потребителите –               1,71 лв./куб.м 

Отвеждане на отпадъчните води                0,10 лв./куб.м  

Пречистване на отпадъчните води 

битови потребители и приравнени към  

тях обществени, търговски и други потребители –             0,29 лв./куб.м 

промишлени и др. стопански потребители, в т.ч.: 

а) степен на замърсяване 1 –              0,71 лв./куб.м  

б) степен на замърсяване 2 –              0,88 лв./куб.м 

в) степен на замърсяване 3 –              1,18 лв./куб.м 

(В цените не е включен ДДС) 

 

ВС „Гравитачна” 

Признати годишни разходи: 

 за услугата доставяне на вода на потребителите           – 624 хил. лв. 

 

 Регулаторна база на активите: 

 за услугата доставяне на питейна вода                 – 1 418 хил. лв. 

 

Необходим оборотен капитал: 
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 за услугата доставяне на питейна вода                      – 14 хил. лв. 

 

Необходимият оборотен капитал е определен съгласно Указанията при нетен цикъл 9 

дни. 

 

Норма на възвръщаемост на капитала: 

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

цените е 6,26 %, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал след 

данъчно облагане 5,11 % при данъчна ставка 10,00 % и норма на възвръщаемост на 

привлечения капитал 6,95 %. 

 

Необходими годишни приходи: 

 за услугата доставяне на вода на потребителите                   – 713 хил. 

лв. 

 

Количествата вода, са както следва: 

Доставяне на вода на потребителите – фактурирани количества вода за доставяне 

на потребителите – 753 хил. м
3
, при количества на вход на водоснабдителната система – 1 

098 хил. м
3
. 

 

Цена за услугата на ВС „Гравитачна” 

Доставяне на вода на потребителите -           0,95 лв./куб.м   

(В цената не е включен ДДС) 

 

ВС „Пет могили” 

Признати годишни разходи: 

 за услугата доставяне на вода, в т.ч.:                            

 - за услугата доставяне на вода на друг В и К оператор   –           110 хил. лв. 

 - за доставяне на вода на ВС „Помпена”      –      196 хил. лв. 

 

 Регулаторна база на активите                           –   494 хил. лв. 

 

Необходим оборотен капитал                            –      7 хил. лв. 

 

Необходимият оборотен капитал е определен съгласно Указанията при нетен цикъл 9 

дни. 

 

Норма на възвръщаемост на капитала: 

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

цените е 6,26 %, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал след 

данъчно облагане 5,11 % при данъчна ставка 10,00 % и норма на възвръщаемост на 

привлечения капитал 6,95 %. 

 

Необходими годишни приходи: 

 за услугата доставяне на вода, в т.ч.:                                     

 - за услугата доставяне на вода на друг В и К оператор   –              121 хил. лв. 

 - за доставяне на вода на ВС „Помпена”       –         196 хил. лв. 

 

Количествата вода, са както следва: 

Доставяне на вода на потребителите – количества вода за ВС „Помпена” - 469 хил. 

м
3
, за друг В и К оператор ("В и К" ООД, гр. Сливен) – 262 хил. м

3
, на входа на 

водоснабдителната система - 784 хил. м
3 

. 

 

Цена за услугата доставяне на вода от ВС „Пет могили” 
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Доставяне на вода на друг В и К оператор (за „В и К” ООД, гр. Сливен) 0,46 лв./куб.м  

 (В цената не е включен ДДС) 

Цена по себестойност (за ВС „Помпена”) - 0,42 лв./куб.м  

 

Анализ на социалната поносимост на цените на В и К услуги 

Социалната поносимост на цената на В и К услуги е 3,70 лв./куб.м, определена 

съгласно § 1, ал. 1, т. 4 от ЗРВКУ с данни на НСИ за средномесечен доход на едно лице за 

област Стара Загора за 2009 г. Предложените за утвърждаване цени на В и К услуги са 

значително под нивото на социалната поносимост на цената на В и К услуги. 

 

Спазено е изискването на чл. 23 от НРЦВКУ и на 15.03.2011 г. са проведени открито 

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

присъствали представители на Национален браншов синдикат “Водоснабдител” – КНСБ и 

Федерация (Строителство, индустрия и водоснабдяване) – Подкрепа. В законоустановения 

срок не са постъпили възражения от заявителя и заинтересованите лица. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 24, ал. 1 от 

Административнопроцесуалния кодекс, 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 

на ДКЕВР по т. 5 от протокол № 17/31.01.2011 г., 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

Утвърждава, считано от 01.04.2011 г. цени без ДДС и ценообразуващи елементи 

за услугите доставяне на вода, отвеждане на отпадъчните води и пречистване на 

отпадъчните води на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора, както 

следва: 

 

ВС ”Помпена” 

 

 Регулаторна база на активите: 

 за услугата доставяне на вода на потребителите                    –     27 519 хил. лв. 

 за услугата отвеждане на отпадъчните води                     –        1 591 хил. лв. 

 за услугата пречистване на отпадъчните води                     –           807 хил. лв. 

 

Норма на възвръщаемост на капитала: 

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

цените е 6,26 %, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал след 

данъчно облагане 5,11 % при данъчна ставка 10,00 % и норма на възвръщаемост на 

привлечения капитал 6,95 %. 

 

Необходими годишни приходи: 

 за услугата доставяне на вода на потребителите                       –   25 571 хил. лв. 

 за услугата отвеждане на отпадъчните води                         –     1 284 хил. лв. 

 за услугата пречистване на отпадъчните води                         –    1 909 хил. лв. 

 

Количества вода: 

Доставяне на вода на потребителите – фактурирани количества вода за доставяне 
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на потребителите – 14 971 хил. м
3
, при количества на вход на водоснабдителната система – 

31 556 хил. м
3
 . 

Отвеждане на отпадъчните води – фактурирани количества отведена вода -  

13 258 хил. м
3
. 

Пречистване на отпадъчните води – фактурирани количества пречистена  

вода - 3 747  хил.м
3
, които са разпределени по групи потребители, както следва:  

- битови и приравнени към тях обществени, търговски и др. потребители– 2 037 хил. м
3

 - промишлени и други стопански потребители: 

 - степен на замърсяване 1                      –    1 352 хил. м
3
 

 - степен на замърсяване 2                      –       207 хил. м
3
 

 - степен на замърсяване 3                      –       152 хил. м
3
 

 

Цени за В и К услуги на ВС „Помпена” 

Доставяне на вода на потребителите –              1,71 лв./куб.м 

Отвеждане на отпадъчните води               0,10 лв./куб.м  

Пречистване на отпадъчни води 

битови потребители и приравнени към  

тях обществени, търговски и други потребители –            0,29 лв./куб.м 

промишлени и др. стопански потребители, в т.ч.: 

а) степен на замърсяване 1 –             0,71 лв./куб.м  

б) степен на замърсяване 2 –             0,88 лв./куб.м 

в) степен на замърсяване 3 –             1,18 лв./куб.м 

 

ВС „Гравитачна” 

 

 Регулаторна база на активите: 

 за услугата доставяне на питейна вода                          – 1 418 хил. лв. 

 

Норма на възвръщаемост на капитала: 

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

цените е 6,26 %, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал след 

данъчно облагане 5,11 % при данъчна ставка 10,00 % и норма на възвръщаемост на 

привлечения капитал 6,95 %. 

 

Необходими годишни приходи: 

 за услугата доставяне на вода на потребителите                              – 713 хил. лв. 

 

Количества вода: 

Доставяне на вода на потребителите – фактурирани количества вода за доставяне 

на потребителите – 753 хил. м
3
, при количества на вход на водоснабдителната система –  

1 098 хил. м
3
. 

 

Цена за услугата на ВС „Гравитачна” 

Доставяне на вода на потребителите -           0,95 лв./куб.м   

 

ВС „Пет могили” 

 

 Регулаторна база на активите: 

 за услугата доставяне на вода                                       –      494 хил. лв. 

 

Норма на възвръщаемост на капитала: 
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Нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане - 6,26 %, определена 

при норма на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане 5,11 % при 

данъчна ставка 10,00 % и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 6,95 %. 

 

Необходими годишни приходи: 

 за услугата доставяне на вода, в т.ч.:     

 - за услугата доставяне на вода на друг В и К оператор  –              121 хил. лв. 

 - за доставяне на вода на основната ВС на В и К оператора  –       196 хил. лв. 

 

Количествата вода: 

Доставяне на вода – количества вода за ВС „Помпена” - 469 хил. м
3 

, за друг В и К 

оператор ("В и К" ООД, гр. Сливен) – 262 хил. м
3
, на входа на водоснабдителната система - 

784 хил. м
3
. 

 

Цена за услугата на ВС „Пет могили” 

Доставяне на вода на друг В и К оператор („В и К” ООД, гр. Сливен) - 0,46 лв./куб.м  

 

 

Цените за В и К услуги за втория ценови период от регулаторния период са 

утвърдени при стойности на показателите за корекции: 

Индекс на инфлация - 4,5%; 

Коефициент за подобряване на ефективността равен на 0,5%. 

 

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 

(четиринадесет) дневен срок. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

(Ангел Семерджиев) 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

(Емилия Савева) 


