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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 - 51 от 17.12.2009 г. 
 
 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 
на закрито заседание, проведено на 17.12.2009 г., като разгледа заявление за 
утвърждаване на цени за В и К услуги, подадено от „В и К” ООД, гр. Сливен, 
събраните данни от проведените на 02.12.2009 г. открито заседание и обществено 
обсъждане , доклад с вх. № В-ДК- 68/ 18.11.2009 г., установи следното: 

„В и К” ООД, град Сливен с вх. № В-17-26-4/15.04.2009 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 услугата смесено доставяне на вода на потребителите -     1,54 лв./м3 

Цена за услугата гравитачно доставяне на вода на потребителите -  0,67 лв./м3 
Цена за услугата смесено отвеждане на отпадъчните води -                0,07 лв./м3 

степен на замърсяване 1 -          0,10 лв./м3 
степен на замърсяване 2 -          0,17 лв./м3 
степен на замърсяване 3 -          0,38 лв./м3 

Цена за услугата пречистване на отпадъчните води 
- за битови и приравнени към тях обществени,  
търговски и други стопански потребители -       0,34 лв./м3 
- за промишлени и др. стопански потребители 
степен на замърсяване 1 -         0,51 лв./м3 
степен на замърсяване 2 -         0,89 лв./м3 
степен на замърсяване 3 -         1,99 лв./м3 

Цена за друг В и К оператор от ВС „Червенаково”     0,330 лв./м3 
(В цените не е включен ДДС) 
Внесеното заявление е във връзка с одобрен петгодишен бизнес план за периода 

2009 – 2013 г. на „В и К” ООД, гр. Сливен с Решение № БП-024/27.11.2008 г. на ДКЕВР. 
 С Решение № Ц-061/30.07.2008 г. на ДКЕВР са утвърдени цени и ценообразуващи 

елементи, по които се предлагат водоснабдителните и канализационните услуги на 
потребителите, считано от 01.08.2008 г. Тези цени са утвърдени при регулиране чрез 
метода “норма на възвръщаемост на капитала”, съгласно § 2 от Преходни и заключителни 
разпоредби на Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и 
канализационните услуги (Наредбата).  

С решение по т. 9 от Протокол № 23/23.02.2009 г. на ДКЕВР са приети Указания за 
образуване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги при ценово 
регулиране чрез метода „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 развитие на В и К оператора. 

От прегледа на заявлението на предложените за утвърждаване цени за В и К услуги 
на "В и К" ООД, гр. Сливен и приложенията към него, комисията е установила 
съответствие с принципите и разпоредбите на Закона за регулиране на водоснабдителните 
и канализационните услуги (ЗРВКУ), на Наредбата и на Указанията. 

Цените за отделните В и К услуги, съгласно Наредбата са образувани като 
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съотношение между необходимите годишни приходи за съответната услуга и 
съответните количества вода. 

Предложените със заявлението стойности на ценообразуващите елементи и цени 
за 2009 г. съответстват на индикативните им стойности, одобрени с бизнес плана.  

В и К операторът е предложил и обосновал прогнозните разходи по 
водоснабдителни и канализационни услуги по системи, които са както следва: 

За услугата доставяне на вода на потребителите - смесено - общо разходи – 
10 309 хил. лв. 

В предложението за цената за доставяне на питейна вода от ВС „Смесена”, В и К 
операторът е предвидил нарастване на разходите за 2009 г. с 36,2 % спрямо базисната 
2008 г., което се дължи на: разходите за експлоатация и поддръжка на пречиствателна 
станция за питейни води (ПСПВ) - Сливен, ПСПВ - Шивачево и ПСПВ - с. Ичера в 
размер на 832 хил.лв. Отразено e и  нарастването на  разходите за електрическа 
енергия. 

Разходите за материали са в размер на 3 603 хил. лв. и са увеличени с 65,5 % 
спрямо базовата 2008 г., (2 177 хил.лв.). 

- разходите за електроенергия за технологични нужди са увеличени с 80,94 % от      
1 370 хил. лв. на 2 479 хил. лв. съобразно одобрения бизнес план за 2009 - 2013 г. 
Увеличението от 166 хил.лв. е обосновано с пускането в експлоатация на ПСПВ - 
Сливен и ПСПВ - с. Ичера през 2009 г. Количествата за доставяне на вода от подземни 
водоизточници са повишени от 15 139 хил.м3 (за базова 2008 г.) на 24 272 хил.м3 

съобразно одобрения бизнес план с Решение № БП-024 от 27.11.2008 г. Разходите за 
електрическа енергия за съответните количества са повишени с 814 хил. лв.  

- разходите за материали (за обеззаразяване, коагуланти, ЛТК) са повишени от 
48 хил.лв. на 190 хил.лв. Повишените разходи за обеззаразяване на питейната вода са в 
резултат на очаквания ръст на количествата реагенти за обеззаразяване във връзка с 
предстоящото пускане в експлоатация на ПСПВ - Сливен и ПСПВ - с. Ичера през  
2009 г. 

- разходите за облекло са увеличени с 61,90 % (от 21хил.лв. на 34 хил.лв.)  
- с 35,78 % са увеличени горива и смазочни материали (от 218 хил.лв. на 296 

хил.лв.) 
- канцеларски материали са с 25 % увеличение (от 16 хил.лв. на 20 хил.лв.) 
 - с 15,87 % са увеличени други разходи (от 504 хил.лв. на 584 хил.лв.) 
Разходите за външни услуги са в размер на 2 343 хил. лв. и са увеличени с  

22,48 % спрямо базовата 2008 г.,(1 913 хил.лв.). 
- разходите за доставяне на вода от друг В и К оператор са увеличени с 35,78 %, 

т.е. от  234 хил.лв. на 321 хил.лв. Предвидени са разходи за доставяне на вода (640 
хил.м3), изчислени по внесени за утвърждаване в ДКЕВР, цени за доставяне на вода от 
следните В и К оператори: 

 от „В и К” - ЕАД Бургас – 200 хил.м3 x 0.45 лв./куб.м = 90 хил.лв. 
 от „В и К” - ООД Търговище – 180 хил.м3 x 0.20 лв./куб.м = 36 хил.лв. 
 от „В и К” ЕООД - Стара Загора – 260 хил.м3 x 0.75 лв./куб.м = 195 

хил.лв., 
- такса водоползване е увеличена с 32,28 % от  474 хил.лв. на 627 хил.лв. , което 

се дължи на предвижданото използване на вода от подземни водоизточници. 
- транспортни разходи от 1 хил.лв. на 16 хил.лв. 
- разходи за въоръжена и противопожарна охрана са повишени с 35,18 % (от 253 

хил.лв.) на 342 хил.лв. съгласно сключен договор с охранителна фирма „Дага С” ООД – 
гр. София. 

Разходите за амортизации са в размер на 972 хил. лв. и са увеличени с 24,29 % 
спрямо базовата 2008 г. (914 хил.лв.), в резултат на включените средни разходи за 
амортизации върху инвестиции (58 хил.лв.), съгласно одобрения петгодишен бизнес 
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план на В и К оператора за периода 2009 – 2013 г. съобразно метода на ценообразуване 
„горна граница на цени”.  

Разходите за възнаграждения са в размер на 2 350 хил. лв. и са увеличени 
спрямо базовата 2008 г. с 23,55% (1 902 хил.лв.). В и К операторът е обосновал 
увеличението с приетия нов колективен трудов договор в дружеството (КТД), в който 
са достигнати минимални нива за основна работна заплата в приетия Браншови КТД. 

Разходите за осигуровки са в размер на 838 хил. лв. и са увеличени спрямо 
базовата 2008 г. с 52,92 % (548 хил.лв.), в т.ч. 229 хил.лв. – социални разходи. 

Другите разходи са в размер на 153 хил. лв. и са увеличени спрямо базовата 
2008 г. с 93,67 % ( 79 хил.лв.).  

- предвидени са 50 хил.лв. за изпитания на съоръжения, каквито не са отчитани 
за 2008 г. 

- разходите за квалификации и стипендии са повишени с 56,25 % (от 16 хил.лв. 
на 25 хил.лв.) съгласно нови промени през декември 2008 г. по чл. 228а и чл. 228б от 
Кодекса на труда. 

Разходите за текущ ремонт са в размер на 50 хил. лв. и са увеличени с 28,20 % 
спрямо базовата 2008 г. ( 39хил.лв.).   
 

За услугата отвеждане на отпадъчните води - общо разходи – 321 хил. лв. 
Разходите за материали са в размер на 78 хил. лв. и са увеличени спрямо 

базовата 2008 г. (25 хил.лв.) с 53 хил.лв., като най-голямо увеличение имат други 
разходи (от 1 хил.лв. на 50 хил. лв.) обосновавани с необходимостта от доставка на 
биопродукти за канализационната мрежа, които разграждат натрупаните утайки и 
отстраняват образуваните от процесите на гниене утайки. 

Разходите за външни услуги са в размер на 36 хил. лв. и са повишени с 50 % 
спрямо базовата 2008 г., като повишението се дължи на други разходи от 14 хил.лв. на 
24 хил.лв. 

Разходите за амортизации са в размер на 78 хил. лв. и са на нивото на 2008 г. 
Разходите за възнаграждения са в размер на 45 хил. лв. и са увеличени с 9,76 % 

спрямо базовата 2008 г.( 41хил. лв.). 
Разходите за осигуровки са в размер на 10 хил. лв. и са увеличени с 11,11 % 

спрямо базовата 2008 г. (9 хил.лв.), в т.ч. 2 хил.лв. – социални разходи. 
Другите разходи са в размер на 12 хил. лв. и са увеличени три пъти спрямо 

базовата 2008 г.( от 4 хил.лв. на 12 хил.лв.), съгласно сключен нов договор за охрана. 
Разходите за текущ ремонт са в размер на 62 хил. лв. Повишени са от 1 хил. лв. 

за базовата 2008 г. и са аргументирани с необходимостта от спешни текущи и аварийни 
ремонти и изграждане на нова канализационна мрежа. 

 
За услугата пречистване на отпадъчните води - общо разходи –  

1 780 хил. лв. 
 Разходите за материали са в размер на 786 хил. лв. и са увеличени с 27,58 %  
през базовата 2008 г., (616 хил.лв.) като най - значително са  увеличени други разходи – 
от 8 хил.лв. на 108 хил.лв. Предвидени са разходи за биопродукта „Биолайф”, 
необходим за култивиране на микроорганизми в активната утайка за биологично 
пречистване и подобряване на ефекта на пречистените отпадъчни води. 

Разходите за електроенергия за технологични нужди са увеличени с 11,88 % (от 
463 хил. лв. на 518 хил. лв.).  

Разходите за външни услуги са в размер на 368 хил. лв. и са увеличени с 89,69% 
спрямо през базовата 2008 г. (194 хил.лв.). Най значително е увеличението на други  
разходи от 105 на 275 хил.лв., което се дължи на извозването на 20 хил. м3 утайка от 
ПСОВ до депо за ТБО.  

Разходите за амортизации са в размер на 69 хил. лв. и са на нивото от базовата 
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2008 г., увеличени са само с разходи за амортизации върху инвестиции в размер на 4 
хил. лв., съгласно одобрения пет годишен бизнес план на В и К оператора за периода 
2009 – 2013 г. по метода на ценообразуване „горна граница на цени”.  

Разходите за възнаграждения са в размер на 407 хил. лв. и са увеличени с 32,57 
% спрямо през базовата 2008 г.( 370 хил.лв.) 

Разходите за осигуровки са в размер на 115 хил. лв. и са увеличени с 10,58 % 
спрямо базовата 2008 г. (104 хил.лв.), в т.ч. социалните разходи увеличени с 3 хил.лв. 
спрямо базовата 2008 г. (26 хил.лв.)  

Другите разходи са в размер на 29 хил. лв., увеличени с 3 хил.лв. спрямо 
базовата 2008 г. (26 хил.лв.) 

Разходите за текущ ремонт са в размер на 7 хил. лв.  и са на нивото на базовата 
2008 г. (6 хил.лв.). 
 

За услугата доставяне на вода на потребителите - гравитачно – общо 
разходи – 467  хил. лв. 

Разходите за материали са 84 хил.лв. и са увеличени  с 10,17 % спрямо базовата 
2008 г. (75 хил.лв.), като други  разходи са увеличени  от 59 хил. лв. на 65 хил. лв. 

Разходите за външни услуги са в размер на 83 хил. лв. и са с 2 хил. лв. повече от 
отчетените през базовата 2008 г. (81 хил.лв.)  

Разходите за амортизации са в размер на 103 хил. лв. и са на нивото на базовата 
2008 г., увеличени са само с разходи за амортизации върху инвестиции в размер на 5 
хил. лв., съгласно одобрения петгодишен бизнес план на В и К оператора за периода 
2009 – 2013 г. по метода на ценообразуване „горна граница на цени”.  

Разходите за възнаграждения са в размер на 149 хил. лв. и са увеличени с 10,37 
% спрямо базовата 2008 г. (135 хил.лв.), съгласно КТД     

Разходите за осигуровки са в размер на 46 хил. лв. и са увеличени с 9,52%  
спрямо базовата 2008 г. (42 хил.лв.), в т.ч. и социалните разходи 12 хил. лв. увеличени с 
1 хил. лв. спрямо базовата 2008 г. 

Другите разходи са в размер на 3 хил. лв. и са увеличени 1 хил.лв. спрямо 
базовата 2008 г. (2 хил.лв.) 

Разходи за текущ ремонт не са предвидени. 
 
 За услугата доставяне вода на друг В и К оператор от ВС „Червенаково” – 
общо разходи – 1 428 хил. лв. 

Разходите за материали са в размер на 888 хил. лв., като разходите за 
електрическа енергия – 810 хил. лв. са увеличени с 160 хил.лв. спрямо базовата 2008 г., 
което е в съответствие с Решение № Ц-23/25.06.2009 г. на ДКЕВР за утвърждаване 
цените на електрическата енергия.    

Разходите за външни услуги са в размер на 232 хил. лв.  и са равни на базовата 
2008 г. 

Разходите за амортизации са в размер на 116 хил. лв. и са увеличени с 6 хил. 
лв., което се дължи на включените разходи за амортизации върху инвестиции на В и К 
оператора, съгласно одобрения петгодишен бизнес план на В и К оператора за периода 
2009 – 2013 г., което е в съответствие с метода на ценообразуване чрез „горна граница 
на цени”.   

Разходите за възнаграждения са в размер на 136 хил. лв. и са равни на базовата 
2008 г. 

Разходите за осигуровки са в размер на 47 хил. лв. и са равни на базовата 2008 
г., в т.ч. 17 хил.лв. социални разходи 

Другите разходи са в размер на 14 хил. лв. и са равни на базовата 2008 г. 
Разходите за текущ ремонт са в размер на 1 хил. лв. и са равни на базовата  
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2008 г. 
Регулаторна база на активите (РБА)  
За услугата доставяне на вода на потребителите – смесено -         15 216 хил.лв. 
За услугата доставяне на вода на потребителите - гравитачно -        1 258 хил.лв. 
За услугата отвеждане на отпадъчните води -              1 007 хил. лв. 
За услугата пречистване на отпадъчни води  -             1 299 хил.лв.  
За услугата доставяне вода на друг оператор от ВС „Червенаково” -   1 651 хил.лв. 
Необходим оборотен капитал  
За услугата доставяне на вода на потребителите – смесено -       4 470 хил.лв. 
За услугата доставяне на вода на потребителите - гравитачно  -          174 хил.лв. 
За услугата отвеждане на отпадъчните води -                    116 хил.лв. 
За услугата пречистване на отпадъчни води  -                  819 хил.лв.  
За услугата доставяне вода на друг оператор от ВС „Червенаково” -   458 хил.лв. 
Необходимият оборотен капитал е определен при нетен цикъл 172 дни за смесена 

и гравитачна система, за ВС „Червенаково”- 125 дни. 
Нормата на възвръщаемост на капитала, предложена от В и К оператора, с 

която са образувани предложените цени е 3,40 %, определена при норма на 
възвръщаемост на собствения капитал 3,00 %, при данъчна ставка 10,00 % и норма на 
възвръщаемост на привлечения капитал 5,45 %. 

Необходими годишни приходи  
За услугата доставяне на вода на потребителите – смесено  -   10 826 хил.лв. 
За услугата доставяне на вода на потребителите - гравитачно  -        510 хил.лв. 
За услугата отвеждане на отпадъчните води -                 355 хил.лв. 
За услугата пречистване на отпадъчни води -           1 825 хил.лв.  
За услугата доставяне вода на друг оператор от ВС „Червенаково” -  1 154 хил.лв. 
Фактурирани водни количества и общи загуби вода  
Доставяне на вода на потребителите – смесено – количества вода доставена на 

потребителите – 7 027 хил. м3 (6889 хил. м3  за 2008 г.), при количества на вход на 
водоснабдителната система – 38 412 хил. м3 и прогнозирани общи загуби – 82,01 %. 

Доставяне на вода на потребителите - гравитачно – количества вода 
доставена на потребителите – 765 хил. м3 (752 хил. м3  за 2008 г.), при количества на 
вход на водоснабдителната система – 2 728 хил. м3 и прогнозирани  общи загуби. – 
71,95 %. 

 Доставяне вода на друг оператор от ВС „Червенаково”– количества вода 
доставена на друг В и К оператор – 3 500 хил. м3 (3 500 хил. м3  за 2008 г.), при 
количества на вход на водоснабдителната система – 8 244 хил. м3 и количества за 
разпределение във смесена водоснабдителна система гр.Сливен – 1 000 хил. м3 , загуби 
при пренос на вода с непитейни качества - 824 хил. м3  , общи загуби при пренос на 
пречистена вода – 2 920 хил. м3  , общо загуби 3744 хил. м3 

Отвеждане на отпадъчните води – 4 580 хил. м3, от които 3 987 хил. м3 за 
битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. и 593 хил. м3 за 
промишлени и други стопански потребители. 

 - степен на замърсяване 1          –   254 хил.м3; 
 - степен на замърсяване 2          –   275 хил.м3; 
 - степен на замърсяване 3          –     64 хил.м3. 
Пречистване на отпадъчните води – предложените фактурирани количества  

пречистена вода са 4 455  хил.м3, които са разпределени както следва:  
 - битови и приравнени към тях обществени, търговски и др. – 3 862 хил.м3; - 

промишлени и други стопански потребители: 
 - степен на замърсяване 1          –   254 хил.м3; 
 - степен на замърсяване 2          –   275 хил.м3; 
 - степен на замърсяване 3          –     64 хил.м3. 
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На основание чл. 3 от Наредбата е извършен регулаторен преглед върху дейността 

на „В и К” ООД, гр. Сливен, който включва:  
1. Анализ и оценка на отчетната и прогнозна информация по години, за периода 

на действие на одобрения тригодишен бизнес план на В и К оператора за първия 
тригодишен регулаторен период (2006 – 2008 г.). 

2. Съответствие между параметрите на одобрения петгодишен бизнес план (2009 – 
2013 г.) на „В и К” ООД, гр. Сливен и предложените за утвърждаване цени; 

3. Изготвяне на предложение за одобряване на прогнозни необходими приходи, 
включително икономически обосновани разходи и норма на възвръщаемост на 
капитала, както и за утвърждаване на цени въз основа на прогнозни годишни 
количества вода за съответните водоснабдителни и канализационни услуги за първия 
регулаторен период по метода „горна граница на цени”. 

В резултат от извършения анализ може да се направи извода, че „В и К” ООД, 
гр. Сливен с внесеното заявление за утвърждаване на цени ще има възможност да 
реализира приходи от В и К услуги и ще подобри на качеството на В и К услуги. При 
балансирано управление и строг контрол върху разходите В и К оператора ще 
акумулира достатъчен финансов ресурс, който може да се насочи за подобряване на 
качеството на В и К услуги на потребителите в отделни населени места. 

 
 В резултат на извършения регулаторен преглед комисията счита, че 
признатите годишни разходи за прогнозната година следва да бъдат коригирани, 
както следва:  

Доставяне на вода на потребителите – смесено 
Разходите за електрическа енергия се намаляват от 2 479 хил.лв. на 2 150 хил.лв., 

тъй като ПСПВ – Сливен все още не работи и не консумира електрическа енергия. 
Разходите за възнаграждения се намаляват от 2 347 хил.лв. на 2 111 хил.лв. и така 

ръста им  спрямо базисната 2008 г. е с 11 % във връзка с новия КТД. 
Разходите за социални осигуровки се намаляват от 609 хил.лв. на 380 хил.лв., в 

резултат от намалените разходи за възнаграждения. 
 
Във връзка с гореизложеното, ценообразуващите елементи са следните: 
Признати годишни разходи 

          За услугата доставяне на вода на потребителите – смесено -   9 070 хил.лв. 
За услугата доставяне на вода на потребителите - гравитачно -    438 хил.лв. 
За услугата отвеждане на отпадъчните води -        321 хил. лв. 
За услугата пречистване на отпадъчни води  -    1 455 хил.лв.  
За услугата доставяне вода на друг оператор от ВС „Червенаково” -  1 428 хил.лв. 

  
Регулаторна база на активите 
За услугата доставяне на вода на потребителите – смесено -   12 546 хил.лв. 
За услугата доставяне на вода на потребителите - гравитачно -    1 158 хил.лв. 
За услугата отвеждане на отпадъчните води -           945 хил. лв. 
За услугата пречистване на отпадъчни води  -          788 хил.лв.  
За услугата доставяне вода на друг оператор от ВС „Червенаково” -     1 651 хил.лв. 
 
Необходим оборотен капитал: 
За услугата доставяне на вода на потребителите – смесено -   1 800 хил.лв. 
За услугата доставяне на вода на потребителите - гравитачно -      75 хил.лв. 
За услугата отвеждане на отпадъчните води -          54 хил. лв. 
За услугата пречистване на отпадъчни води  -       308 хил.лв.  
За услугата доставяне вода на друг оператор от ВС „Червенаково” -     293 хил.лв. 
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Необходимият оборотен капитал е определен съгласно Указанията на Комисията 
при нетен цикъл 80 дни за всички предлагани В и К услуги. 

 
Норма на възвръщаемост на капитала: 
Нормата на възвръщаемост на капитала, предложена от В и К оператора, с която са 

образувани предложените цени е 3,40%, определена при норма на възвръщаемост на 
собствения капитал след данъчно облагане 3,00 %, при данъчна ставка 10,00 % и норма на 
възвръщаемост на привлечения капитал 5,45%.  

 
Необходими годишни приходи: 
За услугата доставяне на вода на потребителите – смесено -   9 496 хил.лв. 
За услугата доставяне на вода на потребителите - гравитачно -    478 хил.лв. 
За услугата отвеждане на отпадъчните води -        353 хил. лв. 
За услугата пречистване на отпадъчни води  -    1 482 хил.лв.  
За услугата доставяне вода на друг оператор от ВС „Червенаково” -  1 150 хил.лв. 
 
Количествата вода за съответната В и К услуга и общите загуби на вода са 

както следва: 
 
Доставяне на вода на потребителите – смесено – количества вода доставена на 

потребителите – 7 027 хил. м3 , при количества на вход на водоснабдителната система –  
38 412 хил. м3 и общи загуби прогнозни – 82,01%. 

 Доставяне на вода на потребителите - гравитачно – количества вода доставена 
на потребителите – 765 хил. м3 , при количества на вход на водоснабдителната система –  
2 728 хил. м3  и общи загуби прогнозни – 71,95%. 

 Доставяне вода на друг оператор от ВС „Червенаково” – количества доставена 
вода – 3 500 хил. м3 , при количества на вход на водоснабдителната система – 8 244 хил. 
м3 и общи загуби прогнозирани 39,35%. 

Отвеждане на отпадъчните води – 4580 хил. м3, от които 3987 хил. м3 за битови и 
приравнените към тях обществени, търговски и др. и 593 хил. м3 за промишлени и други 
стопански потребители. 

 - битови и приравнени към тях обществени, търговски и др. – 3 987 хил.м3; 
  промишлени и други стопански потребители: 
 - степен на замърсяване 1          –   254 хил.м3; 
 - степен на замърсяване 2          –   275 хил.м3; 
 - степен на замърсяване 3          –   64 хил.м3. 
Пречистване на отпадъчните води – предложените фактурирани количества  

пречистена вода са 4 455  хил.м3, които са разпределени както следва:  
 - битови и приравнени към тях обществени, търговски и др. – 3862 хил.м3;  

- промишлени и други стопански потребители: 
 степен на замърсяване 1          –   254 хил.м3; 
 степен на замърсяване 2          –   275 хил.м3; 
 степен на замърсяване 3          –   64 хил.м3. 

 
 
Цените на водоснабдителните и канализационните услуги са образувани по 

следните формули:  
Доставяне на вода на потребителите – смесено  

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

=
ДОЗГКВ

НГПЦ доставяне
доставяне  = 9 496/ (38412 –32025) =9346/7027= 1,35 лв./куб.м (без 

ДДС) 
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Доставяне на вода на потребителите - гравитачно   

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

=
ДОЗГКВ

НГПЦ доставяне
доставяне  = 478 / (2728 – 1963) = 0,62 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. 

 
Доставяне вода на друг оператор от ВС „Червенаково”  

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

=
ДОЗГКВ

НГП
Ц доставяне

доставяне  = 1150/(8244-4744) = 0,33 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. 

Отвеждане на отпадъчните води 

( ) ( ) ( ) ( )⎟⎟⎠
⎞

⎜
⎜
⎝

⎛

+++
=

321
**** 321 СЗСЗСЗСЗ

отвеждане
отвеждане КОКВКОКВКОКВКФДВ

НГПЦ
Б

 = 

= 361 / (3987*1 + 254*1,5+275*2,6+64*5,8) = 0,07 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. 
Цените за услугата отвеждане на отпадъчните води за промишлени и други 

стопански потребители диференцирани според степента на замърсяване и съответните 
годишни количества за отвеждане на отпадъчните води са образувани по формулата: 

( ) 07,000,10650,0)( =∗=
БСЗотвежданеЦ лв./куб.м (без ДДС) 

( ) 10,05,1*0650,0)( 1
==СЗотвежданеЦ лв./куб.м (без ДДС) 

( ) 17,06,2*0650,0)( 2
==СЗотвежданеЦ лв./куб.м (без ДДС) 

( ) 38,08,5*0650,0)( 3
==СЗотвежданеЦ лв./куб.м (без ДДС) 

 Цотвеждане(СЗБ) - цена за отвеждане на отпадъчни води от битови и приравнени 
към тях обществени, търговски и други потребители; 

Цотвеждане(СЗ1, 2, 3) - цена за отвеждане на отпадъчни води от промишлени и 
други стопански потребители в зависимост от степента на замърсяване. 
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Пречистване на отпадъчните води 

     ( ) ( ) ( ) ( )⎟⎟⎠
⎞

⎜
⎜
⎝

⎛

+++
=

321
**** 321 СЗСЗСЗСЗ

епречистван
епречистван КОКВКОКВКОКВКФДВ

НГП
Ц

Б

 = 

= 1482 / (3862 * 1,00 + 254*1,5 + 275*2,6 + 64*5,8 ) = 0,28 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: 

 
     ( ) 28,000,12837,0)( =∗=

БСЗепречистванЦ лв./куб.м (без ДДС) 
 ( ) 42,05,1*28,0)( 1

==СЗпречисванеЦ лв./куб.м (без ДДС) 
  ( ) 72,06,2*28,0)( 2

==СЗепречистванЦ лв./куб.м (без ДДС) 
( ) 61,18,5*28,0)( 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 3,70 лв./куб.м, определена 

съгласно § 1, ал. 1, т. 4 от ЗРВКУ с данни на НСИ за средномесечен доход на едно лице 
за област Сливен за 2008 г. Предложените за утвърждаване цени на В и К услуги от  
В и К оператора са значително под нивото на социалната поносимост на цената на  
В и К услуги.  

 
Спазено е изискването на чл. 23 от Наредбата и на 02.12.2009 г. са проведени 

открито заседание с представители на дружеството и обществено обсъждане, на което 
са присъствали представители на община Търговище, община Враца, община Ловеч, 
община Благоевград, Национален браншов синдикат “Водоснабдител”, Федерация 
(Строителство, индустрия и водоснабдяване) – Подкрепа и Съюз на В и К операторите 
в България. В законоустановения срок не са постъпили възражения от заявителя и 
заинтересованите лица. 

 
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 2, чл. 12 и чл. 13 

от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги и чл. 4, 
ал. 1, т. 2, б. „а”, § 2, изр. второ от Наредбата за регулиране на цените на 
водоснабдителните и канализационните услуги, 
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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 “В и К” ООД, гр. Сливен и определя регулаторен период до 
31.12.2013 г. 

 
II. Утвърждава на “В и К” ООД, гр. Сливен ценообразуващи елементи на 

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

За услугата доставяне на вода на потребителите – смесено -   9 496 хил.лв. 
За услугата доставяне на вода на потребителите - гравитачно -    478 хил.лв. 
За услугата отвеждане на отпадъчните води -        353 хил. лв. 
За услугата пречистване на отпадъчни води  -    1 482 хил.лв.  
За услугата доставяне вода на друг оператор от ВС „Червенаково” -  1 150 хил.лв. 
 

2. Количества вода: 
Доставяне на вода на потребителите – смесено – количества вода доставена на 

потребителите – 7 027 хил.м3 , при количества на вход на водоснабдителната система –  
38 412 хил. м3. 

  Доставяне на вода на потребителите - гравитачно – количества вода доставена 
на потребителите – 765 хил.м3 , при количества на вход на водоснабдителната система –  
2 728 хил.м3. 

 Доставяне вода на друг В и К оператор от ВС „Червенаково” – количества 
доставена вода – 3 500 хил. м3, при количества на вход на водоснабдителната система –  
8 244 хил.м3. 

Отвеждане на отпадъчните води – 4580 хил. м3, от които 3987 хил. м3 за битови и 
приравнените към тях обществени, търговски и др. и 593 хил. м3 за промишлени и други 
стопански потребители. 

 - битови и приравнени към тях обществени, търговски и др. – 3 987 хил.м3; 
  промишлени и други стопански потребители: 
 - степен на замърсяване 1          –   254 хил.м3; 
 - степен на замърсяване 2          –   275 хил.м3; 
 - степен на замърсяване 3          –   64 хил.м3. 
Пречистване на отпадъчните води – количества  пречистена вода - 4 455  хил.м3, 

разпределени както следва:  
 - битови и приравнени към тях обществени, търговски и др. –     3862 хил.м3;  

- промишлени и други стопански потребители: 
 степен на замърсяване 1          –   254 хил.м3; 
 степен на замърсяване 2          –   275 хил.м3; 
 степен на замърсяване 3          –   64 хил.м3. 

 
3. Регулаторна база на активите  
доставяне на вода на потребителите - смесено -             12 546 хил.лв. 
доставяне на вода на потребителите - гравитачно -           1 158 хил.лв. 
отвеждане на отпадъчните води -                945 хил.лв. 
пречистване на отпадъчните води  -               788 хил.лв.  
доставяне вода на друг В и К оператор от ВС „Червенаково” - 1 651 хил.лв. 
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4. Норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане - 3,40%, 
определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане 
3,00 %, при данъчна ставка 10,00 % и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 
5,45%. 
 
 III. Утвърждава, считано от 01.01.2010 г. цени без ДДС за В и К услугите на  
“В и К” ООД, гр. Сливен, както следва: 
 

Цена за услугата смесено доставяне на вода на потребителите -      1,35 лв./м3 

Цена за услугата гравитачно доставяне на вода на потребителите -   0,62 лв./м3 
Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води  

- за битови и приравнени към тях обществени,  
търговски и други стопански потребители  -                      0,07 лв./м3 

- за промишлени и др. стопански потребители 
степен на замърсяване 1 -           0,10 лв./м3 
степен на замърсяване 2 -           0,17 лв./м3 
степен на замърсяване 3 -           0,38 лв./м3 

Цена за услугата пречистване на отпадъчните води 
- за битови и приравнени към тях обществени,  
търговски и други стопански потребители -          0,28 лв./м3 
- за промишлени и др. стопански потребители 
степен на замърсяване 1 -            0,42 лв./м3 
степен на замърсяване 2 -            0,72 лв./м3 
степен на замърсяване 3 -            1,61 лв./м3 

Цена за доставяне на вода на друг В и К оператор от ВС „Червенаково” - 0,33 лв./м3 
 

 


