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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 - 25 от 29.06.2009 г. 
 
 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 
на закрито заседание, проведено на 29.06.2009 г., като разгледа заявление за 
утвърждаване на цени за В и К услуги, подадено от “Водоснабдяване и 
канализация” ЕООД, гр. Добрич, събраните данни от проведените на  
12.06.2009 г. открито заседание и обществено обсъждане, доклад с вх. № В-ДК-
32/26.06.2009 г., установи следното: 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Добрич с вх. № В-17-15- 
5/15.04.2009 г. е внесло в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране 
(ДКЕВР, комисията) заявление за утвърждаване на цени на водоснабдителните и 
канализационните услуги както следва: 
Цена за доставяне на вода на потребителите -   1,88 лв./куб.м. 
Цена за отвеждане на отпадъчни води -     0,13 лв./куб.м. 
Цена за пречистване на отпадъчни води  –       
  - битови потребители     0,18 лв./куб.м 
  - степен на замърсяване 1       0,25 лв./куб.м. 
  - степен на замърсяване 2       0,44 лв./куб.м. 
  - степен на замърсяване 3       0,53 лв./куб.м. 

* В предложените за утвърждаване цени не е включен ДДС.  

С решение по т. 9 от протокол № 23/23.02.2009 г. са приети Указания за 
образуване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги при ценово 
регулиране чрез горна граница на цени (Указанията). Съгласно т. 7 от Указанията 
заявленията за начални цени по метода „горна граница на цени” се подават в ДКЕВР 
след одобряването на петгодишния бизнес план за развитието на В и К оператора. 

В съответствие с чл. 3 от Наредбата за регулиране на цените на 
водоснабдителните и канализационните услуги  (Наредбата) е извършен регулаторен 
преглед от ДКЕВР върху дейността на „В и К” ЕООД, гр. Добрич. 

Извършен е анализ и оценка на общото финансово състояние за периода на 
тригодишния бизнес план на  „В и К” ЕООД гр. Добрич с цел да бъдат установени 
настъпилите промени в  общото финансово състояние през периода на изпълнение на 
утвърдения бизнес план (2006 – 2008 г.). Източник на анализа са общите годишни 
финансови отчети на дружеството за 2005 г. и 2008 г. 

Текущият финансов резултат на „В и К” ЕООД гр. Добрич за 2008 г. след 
облагане, съгласно представеният годишен финансов отчет е печалба в размер на  
21 хил. лв. при отчетена загуба за 2005 г. 582 хил.лв. Подобряването на отчетения 
текущ финансов резултат дружеството за 2008 г., спрямо 2005 г. се дължи на 
изпреварващия ръст на приходите пред този на разходите. 

Дълготрайните активи към 31.12.2008 г. спрямо 2005 г. са увеличени на 17 800 
хил. лв. от 16 191 хил. лв. от увеличените дълготрайни материални и нематериални 
активи. Краткотрайните активи също са увеличени спрямо 2005 г. на 11 430 хил. лв. от 
10 085 хил. лв. от вземанията от клиентите. В резултат на промените в активите и 
пасивите на дружеството към края на последната година от първия тригодишен бизнес 
план, мащабът на дейността е увеличен с 11,24%, като увеличението е основано на 
дълготрайните активи и на оборотните средства. За разглеждания период, необходимия 
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оборотен капитал на дружеството е увеличен, което е следствие на увеличението на 
среднодневния паричен цикъл за дейността при съкращаване на периода на погасяване 
на задълженията към доставчиците и запазено забавяне на събираемостта на вземанията 
от клиентите към края на 2008 г. спрямо 2005 г. Към 31.12.2008 г. дългосрочните 
задължения на дружеството са увеличени спрямо 2005 г. от увеличените дългосрочни 
задължения към финансови предприятия по отпуснати кредити от Световната банка 
(воден заем) и ТБ „СИБ” АД, гр. Добрич. В същото време краткосрочните задължения 
са намалени от намалените задължения към доставчиците на стоки и услуги, 
независимо от завишените задължения с текущата част по банковите заеми и на 
задълженията към МОСВ за такса водоползване в размер на 4 658 хил. лв. Дължимата 
сума към доставчиците е в размер на 1 930 хил. лв. от която 651 хил. лв. са към ”Е.ОН 
продажби България” АД, гр. Варна. Към 31.12.2008 г. собственият капитал на 
дружеството е намален спрямо 2005 г. от ръста на непокритата загуба от минали 
години, която е в размер на – 7 551 хил.лв. 

Независимо от отчетената текуща печалба за годината и повишаването на 
общата ликвидност, общото финансово състояние на „В и К” ЕООД, гр. Добрич не е 
добро. Дружеството има висока дългосрочна задлъжнялност, собственият капитал е 
намален към края на отчетната година и покрива едва 13% от дълготрайните активи, 
като това са предпоставки за висок финансов и оперативен риск на дружеството. 

Предложените със заявлението стойности на ценообразуващи елементи и цени 
за 2009 г. съответстват на индикативните им стойности, заложени в  бизнес плана, 
одобрен с решение № БП-052/17.12.2008 г. на ДКЕВР. 

 
„В и К” ЕООД, гр. Добрич е предложило и обосновало прогнозните разходи по  

В и К услуги, които са както следва: 
 За услугата доставяне на вода на потребителите - общо разходи - 

15 747 хил. лв.  
Разходи за материали са в размер на 6 846 хил. лв. 
разходите за електрическа енергия – 6 195 хил. лв. или с 7,63% повече от 

базовата 2008 г. (5 756 хил.лв.) В и К оператора е прогнозирал този разход в 
съответствие с производствената програма и специфичния разход на съоръженията 
(помпи и други енергоконсумиращи апарати експлоатирани към 31.12.2008 г.).  

Разходи за външни услуги – 1 658 хил. лв. или с 0,90% по-малко спрямо базовата 
2008 г. (1 673 хил. лв.)  

 разходите за застраховки – 12 хил. лв. или с 20,00% по – високи в сравнение с 
2008 г. - 10 хил. лв., което се дължи на по – високите застрахователни премии за 
съществуващите активи и предвидените застрахователни премии за нови активи през 
периода на бизнес плана. 

разходите за транспортни услуги в размер на 7 хил. лв. за 2008 г. не са 
предвидени за прогнозния период. 

Всички останали разходи за външни услуги остават непроменени и равни на 
базовата 2008 г.  

Разходи за амортизации – 1 296 хил. лв., което е в следствие на увеличения 
разход за амортизации с 23 хил. лв. и  включените 46 хил. лв. разходи за амортизация 
от инвестиции, което е в съответствие с новия метод на ценообразуване и одобрения 
бизнес план. (1 227 хил.лв. за 2008 г.) 

Разходи за възнаграждения – 3 424 хил. лв. или с 8,32% по – високи от базовата 
2008 г. (3 161 хил. лв.). В и К оператора е предвидил увеличение на разходите за 
възнаграждения, съгласно изготвените от Съюза на работодателите във В и К сектора и 
синдикатите минимални нива на заплащане на труда в сектора и повишените 
осигурителни минимуми приети със Закона за държавния бюджет за 2009 г.   

Разходи за осигуровки – 998 хил. лв., в т.ч. социални осигуровки 644 хил. лв. (649 
хил. лв. за 2008 г.) и 354 хил.лв. социални разходи, което представлява 15,64% от 
разходите за възнаграждения. Поради лошото финансово състояние на дружеството 
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през базовата 2008 г. не са имали социални разходи.      
Други разходи – 97 хил. лв. са равни на базовата 2008 г.  
Разходи за текущ ремонт – 1 428 хил. лв.  или с 78,95% по – високи от базовата 

2008 г. (798 хил.лв.). Прогнозните разходи за ремонти са заложени в ремонтната 
програма на В и К оператора в бизнес плана за периода 2009-2013г.  

За услугата отвеждане на отпадъчните води - общо разходи - 578 хил. лв. 
Разходи за материали – 72 хил. лв. 
разходите за електрическа енергия – 37 хил. лв. или с 42,19% по-малко от 

базовата 2008 г. (64 хил.лв.) В и К оператора е прогнозирал този разход в съответствие 
с производствената програма и предвидените действия за енергийна ефективност на 
дружеството. 

Разходи за външни услуги – 31 хил. лв. равни на базовата 2008 г.   
Разходи за амортизации – 153 хил. лв., увеличени с 20 хил. лв. (133 хил.лв. за 

2008 г.)   
Разходи за възнаграждения – 179 хил. лв. или с 31,62% по – високи от базовата 

2008 г. (136 хил. лв.). В и К оператора е предвидил увеличение на разходите за 
възнаграждения, съгласно изготвените от Съюза на работодателите във В и К сектора и 
синдикатите минимални нива на заплащане на труда в сектора и повишените 
осигурителни минимуми приети със Закона за държавния бюджет за 2009 г.  

Разходи за осигуровки – 71 хил. лв., в т.ч. социални осигуровки 43 хил. лв. (30 
хил. лв. за 2008 г.) и 28 хил.лв. социални разходи, което представлява 10,34% от 
разходите за възнаграждения. Поради лошото финансово състояние на дружеството 
през базовата 2008 г. не са имали социални разходи. 

Други разходи – 25 хил. лв. равни на базовата 2008 г. 
Разходи за текущ ремонт – 47 хил. лв. Прогнозните разходи за ремонти са 

заложени в ремонтната програма на В и К оператора в бизнес плана за периода 2009-
2013 г.  

За услугата пречистване на отпадъчните води - общо разходи - 1 067 хил. лв. 
 Разходи за материали – 344 хил. лв. 
 разходите за електрическа енергия – 324 хил. лв. или с 10,00% по-малко от 
базовата 2008 г. (360 хил.лв.). В и К оператора е прогнозирал този разход в 
съответствие с производствената програма и специфичния разход на съоръженията  

Разходи за външни услуги – 56 хил. лв. равни на базовата 2008 г.   
 Разходи за амортизации – 104  хил. лв., увеличени с 11 хил. лв. (93 хил.лв. за 
2008 г.)   
 Разходи за възнаграждения – 337 хил. лв. или с 44,02% по – високи от базовата 
2008 г. (234 хил. лв.). В и К оператора е предвидил увеличение на разходите за 
възнаграждения, съгласно изготвените от Съюза на работодателите във В и К сектора и 
синдикатите минимални нива на заплащане на труда в сектора и повишените 
осигурителни минимуми приети със Закона за държавния бюджет за 2009 г.  

Разходи за осигуровки – 78 хил. лв., в т.ч. социални осигуровки 57 хил. лв. (40 
хил. лв. за 2008 г.) и 21 хил.лв. социални разходи, което представлява 6,23% от 
разходите за възнаграждения. Поради лошото финансово състояние на дружеството 
през базовата 2008 г. не са имали социални разходи. 

Други разходи – 16 хил. лв. равни на базовата 2008 г. 
Разходи за текущ ремонт – 132 хил. лв. Прогнозните разходи за ремонти са 

заложени в ремонтната програма на В и К оператора в бизнес плана за периода 2009-
2013 г.  
 

Регулаторна база на активите  
за услугата доставяне вода на потребителите  - 17 515 хил.лв.   
за услугата отвеждане на отпадъчните води –    1 154 хил. лв.   
за услугата пречистване на отпадъчните води –    1 045 хил. лв.    
 



 4

Инвестиционната програма към бизнес плана на „В и К” ЕООД, гр. Добрич за 
периода 2009 - 2013 г. е на обща стойност 12 085  хил. лв. и е за услугата доставяне 
вода на потребителите. Планираните инвестиции по години са както следва: 

            (хил. лв.) 

В и К услуги 

БП 2009 - 2013 г. 

планирани инвестиции 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. Общо 

Доставяне вода на потребителите 5 269 2 482 1 834 1 200 1 300 12 085
 

Планираните от дружеството инвестиции за периода на бизнес плана са 
финансово обезпечени със собствени средства  в размер на 5 750 хил.лв. и от външно 
финансиране в размер на 6 335 хил.лв. 

Прогнозен среден размер на инвестициите, одобрени от комисията, намалени със 
средния размер на припадащите им се разходи за амортизации е част от регулаторната 
база на активите. 

  
Необходим оборотен капитал  
За образуване на цените на В и К услугите за първата ценова година от 

петгодишния период 2009 г.- 2013 г. дружеството предлага  нетен цикъл на оборотния 
капитал в размер на 71 дни. Необходимият оборотен капитал е разпределен В и К 
услуги, както следва:   

за услугата доставяне вода на потребителите - 2 865 хил.лв.    
за услугата отвеждане на отпадъчните води –      84 хил. лв.   
за услугата пречистване на отпадъчните води –  191 хил. лв. 
След направения преглед на заявлението комисията счита, че необходимият 

оборотен капитал следва да бъде преизчислен с нетен цикъл 66 дни. В резултат на 
което необходимият оборотен капитал е разпределен В и К услуги, както следва:  

 за услугата доставяне вода на потребителите - 2 649 хил.лв.    
 за услугата отвеждане на отпадъчните води –      78 хил. лв.   
 за услугата пречистване на отпадъчните води – 177 хил. лв. 
Във връзка с направените корекции в необходимия оборотен капитал, стойността 

на Регулаторната база на активите се променя както следва:  
за услугата доставяне вода на потребителите - 17 299 хил.лв.   
за услугата отвеждане на отпадъчните води –    - 1 148 хил. лв.   
за услугата пречистване на отпадъчните води –    - 1 031 хил. лв.  
     
Норма на възвръщаемост на капитала 
Нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане e 4,47 %, 

определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 0,00 %, при данъчна 
ставка 10,00 % и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 5,11%.  

 
Необходими годишни приходи  
за услугата доставяне вода на потребителите -  16 520 хил.лв.   
за услугата отвеждане на отпадъчните води –        629 хил. лв.   
за услугата пречистване на отпадъчните води –     1 113 хил. лв. 
 
Количествата вода за съответната В и К услуга и общите загуби вода са 

както следва: 
За услугата доставяне на вода на потребителите – 8 776 хил. м3 (8 776 хил. м3  за 

2008 г.), при количества на вход на водоснабдителната система – 39 710 хил. м3 и общи 
загуби – 77,90%.  

В съответствие с решение по протокол № 179 от 20.11.2008 г. на ДКЕВР за 
определяне на годишни целеви нива на загубите на вода, съобразени с достигнатите 
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нива на качество на В и К услугите и икономическите и технически възможности на 
дружеството, годишното целево ниво за 2009 г. е определено с решение № БП-
052/17.12.2008 г. и е 70, 00% за тази водоснабдителна система. 

За услугата отвеждане на отпадъчните води – 4 969 хил. м3, от които 3 241 хил. м3 
за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. и 1 728 хил. м3 за 
промишлени и други стопански потребители. 

За услугата пречистване на отпадъчните води: 
 - битови и приравнени към тях обществени, търговски и др. – 3 297 хил.куб.м. 
 - промишлени и други стопански потребители: 
 - степен на замърсяване 1          –  1 376 хил.куб.м. 
 - степен на замърсяване 2                 – 44 хил.куб.м. 
 - степен на замърсяване 3              –  339 хил.куб.м. 
 
Спазено е изискването на чл. 23 от Наредбата и на 12.06.2009 г. са проведени 

открито заседание с представители на дружеството и обществено обсъждане.  
С вх. № В-17-15-9/23.06.2009 г. В и К операторът е представил справка за 

разходите на електрическа енергия в количествено и стойностно измерение за 2008 г. 
На база потребени количества  електрическа енергия през базовата 2008 г. и цени 
съгласно Решение № Ц - 023/25.06.2009 г. на ДКЕВР са преизчислени разходите за 
електрическа енергия, както следва: 

за услугата доставяне вода на потребителите от 6195 хил. лв. на 6483 хил.лв. 
за услугата отвеждане на отпадъчните води  от 37 хил. лв. на 68 хил. лв.   
за услугата пречистване на отпадъчните води от 324 хил. лв. на 396 хил. лв. 
Във връзка с направените корекции в разходите за електрическа енергия 

ценообразуващите елементи и цените на В и К услугите на дружеството са както 
следва: 

Регулаторна база на активите  
за услугата доставяне вода на потребителите  - 17 352 хил.лв.   
за услугата отвеждане на отпадъчните води –    1 154 хил. лв.   
за услугата пречистване на отпадъчните води –    1 044 хил. лв.    
 
Необходим оборотен капитал 
за услугата доставяне вода на потребителите - 2 702 хил.лв.    
 за услугата отвеждане на отпадъчните води –      84 хил. лв.   
 за услугата пречистване на отпадъчните води – 190 хил. лв. 
  
Необходими годишни приходи  
за услугата доставяне вода на потребителите -  16 810 хил.лв.   
за услугата отвеждане на отпадъчните води –        661 хил. лв.   
за услугата пречистване на отпадъчните води –     1 186 хил. лв. 
 
Количествата вода за съответната В и К услуга и общите загуби вода са 

както следва: 
За услугата доставяне на вода на потребителите – 8 776 хил. м3 (8 776 хил. м3  за 

2008 г.), при количества на вход на водоснабдителната система – 39 710 хил. м3 и общи 
загуби – 77,90%.  

В съответствие с решение по протокол № 179 от 20.11.2008 г. на ДКЕВР за 
определяне на годишни целеви нива на загубите на вода, съобразени с достигнатите 
нива на качество на В и К услугите и икономическите и технически възможности на 
дружеството, годишното целево ниво за 2009 г. е определено с решение № БП-
052/17.12.2008 г. и е 70, 00% за тази водоснабдителна система. 

За услугата отвеждане на отпадъчните води – 4 969 хил. м3, от които 3 241 хил. м3 
за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. и 1 728 хил. м3 за 
промишлени и други стопански потребители. 
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За услугата пречистване на отпадъчните води: 
 - битови и приравнени към тях обществени, търговски и др. – 3 297 хил.куб.м. 
 - промишлени и други стопански потребители: 
 - степен на замърсяване 1          –  1 376 хил.куб.м. 
 - степен на замърсяване 2                 – 44 хил.куб.м. 
 - степен на замърсяване 3              –  339 хил.куб.м. 
 
Норма на възвръщаемост на капитала 
Нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане e 4,47 %, 

определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 0,00 %, при данъчна 
ставка 10,00 % и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 5,11%.  

 
Цена за доставяне на вода на потребителите -   1,92 лв./куб.м. 
Цена за отвеждане на отпадъчни води -     0,13 лв./куб.м. 
Цена за пречистване на отпадъчни води  –       

  - битови потребители    0,19 лв./куб.м 
  - степен на замърсяване 1     0,26 лв./куб.м. 
  - степен на замърсяване 2     0,47 лв./куб.м. 
  - степен на замърсяване 3     0,56 лв./куб.м. 

* В цените не е включен ДДС.  

Цените на водоснабдителните и канализационните услуги са образувани по 
следните формули: 
 

За услугата доставяне на вода на потребителите  

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

=
ДОЗГКВ

НГПЦ доставяне
доставяне  = 16810/ (39 710 – 30 934) = 1.92 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 базисната година, в хил.куб.м. 
ДОЗ - максималния размер на допустимите общи загуби на вода, съгласно 

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

 
За услугата отвеждане на отпадъчните води 

( ) ( ) ( ) ( )⎟⎟⎠
⎞

⎜
⎜
⎝

⎛

+++
=

321
**** 321 СЗСЗСЗСЗ

отвеждане
отвеждане КОКВКОКВКОКВКФДВ

НГПЦ
Б

 = 

= 661 / 4969*1 = 0.13 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. 
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За услугата пречистване на отпадъчните води 
 

  ( ) ( ) ( ) ( )⎟⎟⎠
⎞

⎜
⎜
⎝

⎛

+++
=

321
**** 321 СЗСЗСЗСЗ

епречистван
епречистван КОКВКОКВКОКВКФДВ

НГП
Ц

Б

 = 

= 1 186 / (3297 * 1,00 + 1376*1,40 +44*2,50 + 339*3,00 ) = 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. 
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: 

 
( ) 19,000,1*19,0)( ==

БСЗепречистванЦ  лв./куб.м (без ДДС) 
( ) 26,040,1*19,0)( 1

==СЗепречистванЦ   лв./куб.м (без ДДС) 
( ) 47,050,2*19,0)( 2

==СЗепречистванЦ  лв./куб.м (без ДДС) 
( ) 56,000,3*19,0)( 3

==СЗепречистванЦ  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. 

Анализ на социалната поносимост на цените на В и К услуги 
Социалната поносимост на цената на В и К услуги е 3,30 лв./куб.м, определена 

съгласно § 1, ал. 1, т. 4 от ЗРВКУ с данни на НСИ за средномесечен доход на едно 
лице за област Добрич за 2008 г.  

 
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. Добрич и 
определя регулаторен период до 31.12.2013 г. 

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

ценообразуващи елементи на цените по т. III, както следва: 
 
1. Необходими годишни приходи: 

 За услугата доставяне на вода на потребителите – 16 810 хил.лв.  
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 За услугата отвеждане на отпадъчните води –           661 хил.лв.  
За услугата пречистване на отпадъчните води  –    1 186 хил. лв. 
 
2. Количества вода и общи загуби на вода: 
2.1. Количества вода доставена на потребителите – 8 776 хил. м3, при количества 
на вход на водоснабдителната система – 39 710 хил. м3 и общи загуби– 77,90%; 
2.2. Количества отведени води - 4 969 хил. м3; 

   2.3. Количества пречистени води – 5 056 хил.м3, разпределени както следва:
     - битови и приравнени към тях обществени, търговски и др.  –  3 297 хил.куб.м. 

 - промишлени и други стопански потребители: 
 - степен на замърсяване 1          –   1 376 хил.куб.м. 
 - степен на замърсяване 2                 – 44 хил.куб.м. 
 - степен на замърсяване 3              –  339 хил.куб.м. 

 
3. Регулаторна база на активите  

 За услугата доставяне на вода на потребителите – 17 352 хил.лв.  
   За услугата отвеждане на отпадъчните води -          1 154 хил. лв.   
 За услугата пречистване на отпадъчни води  -    1 044 хил.лв.     
 
4. Норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане - 4,47 %, 

определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 0,00 %, при 
данъчна ставка 10,00 % и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 
5,11%.  
  III. Утвърждава, считано от 01.07.2009 г. цени без ДДС за В и К услугите 
на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Добрич, както следва: 
Цена за услугата доставяне на вода на потребителите -    1,92 лв./м3

 

Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води -    0,13 лв./м3
 

Цена за услугата пречистване на отпадъчните води 
- за битови и приравнени към тях обществени,  
търговски и други потребители -      0,19 лв./м3

 

- за промишлени и др. стопански потребители 
степен на замърсяване 1 -       0,26лв./м3

 

степен на замърсяване 2 -       0,47 лв./м3
 

степен на замърсяване 3 -       0,56 лв./м3 
 

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

 

 


