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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 

 

№ ПП - 06 от 31.07.2012 г. 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 31.07.2012 г., като разгледа заявление за 

утвърждаване/изменение на цени на водоснабдителните и канализационните услуги с 

вх. № В-17-02-5/19.04.2012 г., допълнено с писмо с вх. № В-17-02-5/28.05.2012 г., 
подадени от „Водоснабдяване и канализация - Берковица” ЕООД, гр. Берковица, 

събраните данни от проведените на 10.07.2012 г. открито заседание и обществено 

обсъждане, и Доклад № В-Дк-132/27.06.2012 г. и Доклад с вх. № В-Дк-160/31.07.2012 г. 

установи следното: 
 

„Водоснабдяване и канализация - Берковица” ЕООД, гр. Берковица е внесло в 

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР, Комисията) заявление за 

утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги с вх. № В-17-02-5/ 

19.04.2012 г., допълнено и изменено с писмо с вх. № В-17-02-5/28.05.2012 г. Внесеното 

заявление е във връзка с одобрен петгодишен бизнес план за развитие на „В и К - 

Берковица” ЕООД, гр. Берковица за периода 2009 – 2013 г. с Решение № БП-050 от 

17.12.2008 г. на ДКЕВР.  

С Решение № Ц-47/30.07.2008 г. на ДКЕВР на „В и К - Берковица” ЕООД,  

гр. Берковица са утвърдени цени на В и К услуги, в сила от 01.08.2008 г., образувани  по 

метода “норма на възвръщаемост на капитала”, съгласно § 2 от Преходните и  заключителни 

разпоредби на НРЦВКУ, както следва:  

За услугата доставяне на вода на потребителите      0,76 лв./м
3
 

За услугата отвеждане на отпадъчните води                 0,11 лв./м
3
 

В цените не е включен ДДС.  
 

 С внесеното заявление „В и К - Берковица” ЕООД, гр. Берковица предлага за 

утвърждаване цени за предоставяните В и К услуги в съответствие с обособените 

водоснабдителни системи (ВС) от одобрения петгодишен бизнес план, а именно: за услугите 

доставяне на вода на потребителите – Смесена ВС, доставяне на вода на потребителите – 

Гравитачна ВС и отвеждане на отпадъчните води.  

Предложените цени на В и К услуги от „В и К - Берковица” ЕООД, гр. Берковица са, 

както следва: 

За услугата доставяне на вода на потребителите – Смесена ВС       0,96 лв./м
3
 

За услугата доставяне на вода на потребителите - Гравитачна ВС     0,56 лв./м
3
 

За услугата отвеждане на отпадъчните води                      0,12 лв./м
3
 

 В цените не е включен ДДС. 
 

 Съгласно чл. 4, ал. 1, т. 2, б „а” от Наредбата за регулиране на цените на 

водоснабдителните и канализационните услуги (НРЦВКУ) при прилагане на метода „горна 

граница на цени”, Комисията утвърждава цени на В и К оператора за първата година от 

определения регулаторен период и ги изменя в края на всяка година от регулаторния период 

с инфлационен индекс, намален с коефициент за подобряване на ефективността на В и К 

оператора.  

 На основание чл. 6, ал. 1, т. 4 от Закона за регулиране на водоснабдителните и 

канализационните услуги (ЗРВКУ) и чл. 5, ал. 8 от НРЦВКУ са разработени Указания 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 (Указанията), които са задължителни за В и К операторите при 

подготовка на заявленията за утвърждаване/изменение на цените (чл. 16 от ЗРВКУ). 
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От прегледа на внесеното заявление за цени, е установено следното: 

В съответствие с чл. 18 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и 

канализационните услуги (НРЦВКУ) В и К операторът предварително е оповестил в 

средствата за масово осведомяване предложението си за цени на предоставяните от него  

В и К услуги, но не е спазил едномесечния срок съгласно чл. 18 от Наредбата.  

От прегледа на заявлението за утвърждаване на цени на водоснабдителните и 

канализационните услуги, предоставяни на потребителите от „В и К - Берковица” ЕООД за 

първия регулаторен период при прилагане на метода „горна граница на цени” и 

приложенията към него, Комисията установи съответствие с принципите и разпоредбите на 

Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ), на 

Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги 

(НРЦВКУ) и 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. (Указанията).  

Предложени от В и К оператора прогнозни разходи и ценообразуващи елементи  

Предложените от В и К оператора годишни разходи и ценообразуващи елементи са 

прогнозирани на базата на отчетни данни за 2011 г. Обосновани са и някои видове 

нововъзникнали разходи. Общите разходи са разпределени между В и К услуги и системи на 

базата на преките разходи за отчетната година.  

1. Прогнозни годишни разходи  

1.1. За услугата доставяне на вода на потребителите – Смесена ВС  

Разходите за материали са в размер на 34 хил. лв., в т.ч.: 

разходи за обеззаразяване - 4 хил. лв., равни на отчетените 2011 г.; 

разходи за електроенергия за технологични нужди - 14,4 хил. лв. (14 хил. лв. за 

отчетната 2011 г.); 

разходи за горива и смазочни материали - 8 хил. лв., равни на отчетените за  

2011 г.; 

разходи за работно облекло - 4,8 хил. лв. (5 хил. лв. за отчетната 2011 г.); 

разходи за канцеларски материали - 2,8 хил. лв. (3 хил. лв. за отчетната 2011 г.); 

Разходите за външни услуги са в размер на 155 хил. лв., в т.ч.: 

разходи за застраховки - 8 хил. лв., равни на отчетените за 2011 г.; 

разходи за доставяне на вода на входа на ВС от друг доставчик - 85 хил. лв., 

образувани с действащата цена за доставяне на вода от „В и К“ ООД, гр. Монтана; 

разходи за такса водовземане - 6 хил. лв., образувани съгласно Тарифа за таксите за 

водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, приета с ПМС № 177/ 24.06.2011 

г., изменена с Постановление № 377/30.12.2011 г. на МС (обн. ДВ. бр. 3 от 2012 г.), в сила от 

01.01.2012 г. 

разходи за местни данъци и такси - 3 хил. лв., равни на отчетените 2011 г.; 

разходи за регулиране – 5,6 хил. лв., равни на отчетените за 2011 г.; 

разходи за съобщителни услуги – 8,6 хил. лв. (9 хил. лв. за отчетната 2011 г.); 

разходи за транспортни услуги – 1,9 хил. лв., равни на отчетените за 2011 г.; 

разходи за вода, осветление и отопление – 200 лв., равни на отчетените за  

2011 г.; 

разходи за публикации – 100 лв., равни на отчетените за 2011 г.; 

разходи за въоръжена и противопожарна охрана - 20 хил. лв., равни на отчетените за 

2011 г.; 

съдебни разходи - 16,3 хил. лв. (17 хил. лв. за отчетната 2011 г.); 

Разходите за амортизации са в размер на 48 хил. лв., в т.ч.: 

разходи за амортизации - 46 хил. лв. (67 хил. лв. за отчетната 2011 г.);   

разходи за амортизации от инвестиции - 2 хил. лв., изчислени за оставащия период на 

бизнес плана; 

Разходите за възнаграждения са в размер на 230 хил. лв. и са равни на отчетените за 

базовата 2011 г. 

Разходите за осигуровки са в размер на 102 хил. лв. и са равни на отчетените за 

базовата 2011 г. 
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Други разходи са в размер на 46 хил. лв., в т.ч.: 

разходи за командировки - 1,9 хил. лв. (2 хил. лв. за отчетната 2011 г.); 

разходи за изпитания на съоръжения -  31 хил. лв., изчислени за 3100 броя водомери 

годишно от одобрения бизнес план х 10 лв./брой;  

други разходи (проби за качество на водата) е нов разход в размер на 13,5 хил. лв., 

обоснован от В и К оператора с определянето му на база броя проби, които следва да бъдат 

взети за извършване на анализ за определяне качеството на питейната вода, съобразно 

изискванията на Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качество на водата, използвана за питейно-

битово цели за периодичен и постоянен мониторинг и мониторинга на повърхностните води, 

определен с Наредба № 12 от 18.06.2002 г. за качествените изисквания към повърхностни 

води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване; 

Разходите за текущ ремонт 50 хил. лв. (9 хил. лв. за отчетната 2011 г.) са обосновани 

от В и К оператора с ремонтната програма от одобрения бизнес план, като са отчетени 

реалните възможности от средства и планираните ремонтни дейности по експлоатираната 

водоснабдителна система. 

1.2. За услугата доставяне на вода на потребителите – Гравитачна ВС  

Разходи за материали не са предвидени. 

Разходите за външни услуги са в размер на 1,42 хил. лв., в т.ч.: 

разходи за такса водовземане - 1,42 хил. лв., образувани съгласно Тарифа за таксите за 

водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, приета с ПМС  

№ 177/24.06.2011 г., изменена с Постановление № 377/30.12.2011 г. на МС (обн. ДВ.,  

бр. 3 от 2012 г.), в сила от 01.01.2012 г.  

Разходите за амортизации са в размер на 2,15 хил. лв. и са равни на отчетените за 

2011 г. 

Разходите за възнаграждения са в размер на 9 хил. лв. и са равни на отчетените за 

2011 г. 

Разходите за осигуровки са в размер на 3 хил. лв. и са равни на отчетените за 2011 г. 

Други разходи – не са предвидени. 

Разходите за текущ ремонт не са предвидени. 

1.3. За услугата отвеждане на отпадъчните води   

 Разходите за материали са в размер на 1,20 хил. лв. и са равни на отчетените за  

2011 г. 

Разходите за външни услуги са в размер на 4,15 хил. лв., в т.ч.: 

разходи за такса заустване - 2,3 хил. лв., образувани съгласно Тарифа за таксите за 

водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, приета с ПМС  

№ 177/24.06.2011 г., изменена с Постановление № 377/30.12.2011 г. на МС (обн. ДВ.,  

бр. 3 от 2012 г.), в сила от 01.01.2012 г. 

разходи за съобщителни услуги е нов разход в размер на 300 лв.; 

разходи за регулиране – 300 лв., равни на отчетените за 2011 г.; 

разходи за съобщителни услуги – 300 лв., равни на отчетените за 2011 г.; 

разходи за транспортни услуги – 100 лв., равни на отчетените за 2011 г.; 

разходи за вода, осветление и отопление – 100 лв., равни на отчетените  

за 2011 г.; 

разходи за публикации – 100 лв., равни на отчетените за 2011 г.; 

съдебни разходи - нов разход в размер на 600 лв.; 

Разходите за амортизации са в размер на 5 хил. лв., в т.ч.: 

разходи за амортизации в размер на 4 хил. лв., равни на отчетените за 2011 г.   

разходи за амортизации от инвестиции в размер на 1 000 лв., изчислени  

за оставащия период на бизнес плана; 

Разходите за възнаграждения са в размер на 12 хил. лв. и са равни на отчетените за 

2011 г. 

Разходите за осигуровки са в размер на 4 хил. лв. и са равни на отчетените  

за 2011 г. 

Други разходи са в размер на 200 лв., в т.ч.: 

разходи за командировки - нов разход в размер на 100 лв.; 
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разходи за изпитания на съоръжения - нов разход в размер на 100 лв., калкулирани за 

2 бр. проби годишно, за анализ качеството на отпадъчните води с цел определяне 

съответствието им с изискванията в разрешителното за заустване; 

Разходите за текущ ремонт - 10 хил. лв. (5 хил. лв. за отчетната 2011 г.) са 

обосновани от В и К оператора с ремонтната програма от одобрения бизнес план, като са 

отчетени реалните възможности от средства и планираните ремонтни дейности по 

експлоатираната канализационна система.  
 

2. Регулаторна база на активите  
Доставяне на вода на потребителите – Смесена ВС   638 хил. лв. 

Доставяне на вода на потребителите – Гравитачна ВС    36 хил. лв. 

Отвеждане на отпадъчните води        85 хил. лв. 
 

3. Необходим оборотен капитал  

Доставяне на вода на потребителите – Смесена ВС   144 хил. лв. 

Доставяне на вода на потребителите – Гравитачна ВС       3 хил. лв. 

Отвеждане на отпадъчните води          7 хил. лв. 
 

4. Норма на възвръщаемост на капитала 

Предложената от В и К оператора норма на възвръщаемост на капитала преди 

данъчно облагане е 8,67 %, определена при еднородна структура на капитала с норма на 

възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане 7,80 % и данъчна ставка  

10,00 %.  
 

5. Необходими годишни приходи  

Доставяне на вода на потребителите – Смесена ВС   721 хил. лв. 

Доставяне на вода на потребителите – Гравитачна ВС    19 хил. лв. 

Отвеждане на отпадъчните води        44 хил. лв. 
 

6. Количества за доставяне на вода, за отвеждане и пречистване на отпадъчни 

води 

Предложените от В и К оператора количества за доставяне на вода на потребителите 

– Смесена ВС, доставяне на вода на потребителите – Гравитачна ВС и за отвеждане на 

отпадъчните води са определени на базата на отчетни данни за 2011 г., както следва:  

Доставяне на вода на потребителите – смесена: 

Количества за доставяне на вода на потребителите     752 хил. м
3   

Доставяне на вода на потребителите – гравитачна: 

Количества за доставяне на вода на потребителите      33 хил. м
3   

Отвеждане на отпадъчните води  

Количества за отведени отпадъчни води    
 
 

- за битови потребители и приравнени  към тях    355 хил. м
3  

 

обществени, търговски и др.      
 
 

- за промишлени и други стопански потребители    98 хил. м
3   

 

 На основание чл. 22, ал. 2 и във връзка чл. 3 от НРЦВКУ се извърши регулаторен 

преглед върху дейността на „В и К - Берковица” ЕООД, гр. Берковица, който включи анализ 

и оценка на отчетната информация в представения годишен отчетен доклад за изпълнение на 

бизнес плана по чл. 21, ал. 4 от ЗРВКУ, съобразно която е анализирана прогнозната 

информация за предлаганите от В и К оператора цени за съответствие им с параметрите на 

бизнес плана на дружеството.  
 

Анализът и оценката на отчетните резултати по време на текущия ценови 

период показва следното:  

1. Анализ на приходите и разходите за 2011 г.  

Финансовият резултат, формиран от отчетените приходи и разходи от предоставяне 

на регулираните услуги е печалба в размер на 4 хил. лв., като от услугата „доставяне на вода 

на потребителите – Смесена ВС” е реализирана загуба в размер на 18 хил. лв., от „доставяне 
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на вода на потребителите – Гравитачна ВС”  - загуба от 1 хил. лв. , а от услугата „отвеждане 

на отпадъчните води” е реализирана печалба в размер на 23 хил. лв.   

Съгласно представения годишен финансов отчет за 2011 г. на „В и К - Берковица” 

ЕООД, гр. Берковица отчетените приходи от цялостната дейност са в размер на  

705 хил. лв., а отчетените разходи са 699 хил. лв., в резултат на което финансовият  резултат 

е печалба в размер на 6 хил. лв. Общите приходи са формирани от приходи от продажби на 

услуги - 646 хил. лв. (в т. ч. 10 хил. лв. от присъединяване на потребители към 

водоснабдителните и канализационните системи), приходи от продажби на продукция -  

35 хил. лв., приходи от финансирания - 15 хил. лв. и извънредни приходи - 9 хил. лв. 

2. Изпълнението на инвестиционната програма през 2011 г. е със собствени средства, 

като реализираните инвестиции са единствено за услугата „доставяне на вода на 

потребителите – Смесена ВС”, от предвидените 43 хил. лв. са реализирани инвестиции на 

стойност 91 хил. лв.  Не са изпълнени предвидените инвестиции за услугата „доставяне на 

вода на потребителите – Гравитачна ВС” в размер на 5 хил. лв. и за услугата „отвеждане на 

отпадъчните води“ в размер на 2 хил. лв.  

3. Анализът на финансовото състояние на „Водоснабдяване и канализация - 

Берковица” ЕООД към 31.12.2011 г. на база обща балансова структура показва, че общото 

финансово състояние на дружеството може да се определи като добро. Финансовият 

резултат за 2011 г. на „Водоснабдяване и канализация - Берковица” ЕООД, гр. Берковица 

съгласно представения годишен финансов отчет е печалба в размер на 6 хил. лв., която 

намалява спрямо предходната година, когато отчетената печалба е 14 хил. лв.  

 

Въз основа на извършения анализ на внесеното заявление за цени на В и К 

услуги са направени следните констатации:  

1. С Решение № Ц-47/30.07.2008 г. на ДКЕВР на „В и К - Берковица” ЕООД,  

гр. Берковица са утвърдени цени на В и К услуги, в сила от 01.08.2008 г., образувани  по 

метода “норма на възвръщаемост на капитала”, съгласно § 2 от Преходните и  заключителни 

разпоредби на НРЦВКУ. Съгласно § 2, изр. второ от ПЗР на  НРЦВКУ, ДКЕВР взема 

решение за прилагане на методи за регулиране чрез стимули.  

2. 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.  

3. Съгласно 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 регулаторен период и ги изменя в края на всяка година от регулаторния период 

с инфлационен индекс, коригиран с коефициент за подобряване на ефективността на В и К 

оператора.  

След извършения преглед на заявлението за цени на В и К услуги на В и К - 

Берковица” ЕООД, гр. Берковица, Комисията констатира съответствие с Указанията, 

НРЦВКУ и ЗРВКУ. 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 на ДКЕВР по т. 5 от 

Протокол № 17/31.01.2011 г. (Указанията), Комисията приема цените на В и К услугите, 

предоставяни от „В и К - Берковица” ЕООД, гр. Берковица за новия ценови период от 

регулаторния период да се изчислят при прилагане на следния подход: 

 Предложените от В и К оператора разходи за изпитания на съоръжения в размер на 

31 хил. лв., изчислени за 3100 броя водомери годишно не се приемат, като същите се бъдат 

коригират на 12 хил. лв. (1200 броя х 10 лв.), съгласно одобрения бизнес план;  

 Предложените от В и К оператора разходи за текущ ремонт за услугата „доставяне 

на вода на потребителите – смесена ВС” в размер на 50 хил. лв. не се приемат, като се 

коригират на 9 хил. лв., равни на отчетените за 2011 г. 

 Във връзка с изложеното, Комисията приема за новия ценови период от регулаторния 

период (до 31.12.2013 г.), определен в съответствие с одобрения бизнес план на В и К 

оператора да бъдат утвърдени следните ценообразуващи елементи на цените за 

водоснабдителните и канализационните услуги на „В и К - Берковица” ЕООД, гр. Берковица, 
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както следва: 

Признати годишни разходи: 

За услугата доставяне на вода на потребителите – Смесена ВС 606 хил. лв. 

За услугата доставяне на вода на потребителите – Гравитачна ВС    16 хил. лв. 

За услугата отвеждане на отпадъчните води                                   37 хил. лв. 

 

Регулаторна база на активите: 

За услугата доставяне на вода на потребителите – Смесена ВС  624 хил. лв. 

За услугата доставяне на вода на потребителите – Гравитачна ВС    36 хил. лв. 

За услугата отвеждане на отпадъчните води        85 хил. лв. 

 

Необходим оборотен капитал: 

доставяне на вода на потребителите – Смесена ВС   130хил. лв. 

доставяне на вода на потребителите – Гравитачна ВС      3 хил. лв. 

отвеждане на отпадъчните води           7 хил. лв. 

Необходимият оборотен капитал е определен съгласно Указанията при нетен цикъл 

84 дни. 

 

Норма на възвръщаемост на капитала: 

Нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане е 8,67 %, определена 

при еднородна структура на капитала с норма на възвръщаемост на собствения капитал след 

данъчно облагане 7,80 % и данъчна ставка 10,00 %. 

 

Необходими годишни приходи 

За услугата доставяне на вода на потребителите – Смесена ВС  660 хил. лв. 

За услугата доставяне на вода на потребителите – Гравитачна ВС    19 хил. лв. 

За услугата отвеждане на отпадъчните води        44 хил. лв. 

 

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

За доставяне на вода на потребителите – Смесена ВС     752 хил. м
3  

За доставяне на вода на потребителите – Гравитачна ВС        33 хил. м
3  

За отвеждане на отпадъчните води                    453 хил. м
3  

 

 

Цени за В и К услуги на „В и К - Берковица” ЕООД, гр. Берковица: 

 Комисията приема да бъдат утвърдени следните цени за водоснабдителните и 

канализационни услуги, образувани по метода „горна граница на цени”. 

За услугата доставяне на вода на потребителите -Смесена ВС  0,88 лв./куб.м 

За услугата доставяне на вода на потребителите-Гравитачна ВС 0,56 лв./куб.м 

За услугата отвеждане на отпадъчните води –    0,12 лв./куб.м 

 (В цените не е включен ДДС)  

 

Анализът на социалната поносимост на цените на В и К услуги показа, че 

Социалната поносимост на цената е 3,40 лв./куб.м, изчислена съгласно § 1, ал. 1, т. 4 от 

ЗРВКУ с данни на НСИ за средномесечен доход на едно лице за област Монтана за 2011 г. 

Предложените за утвърждаване цени на В и К услуги от В и К оператора за битови и 

приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната 

поносимост на цената на В и К услуги. 

 Спазено е изискването на чл. 23 от НРЦВКУ и на 10.07.2012 г. са проведени открито 

заседание и обществено обсъждане, на което са присъствали представители на В и К 

оператора и на Национален браншов синдикат “Водоснабдител”- КНСБ, кметът на община 

Берковица и председателят на Общински съвет-  Берковица.  

 На проведеното открито заседание управителят на „В и К - Берковица” ЕООД,  

гр. Берковица заявява, че заявлението за повишаване на цената на В и К услугите в  

гр. Берковица е внесено с оглед настъпилите промени и многократното повишаване на 

разходите за гориво, за водопроводни части, по поддръжка на техниката и на минималната 

работна заплата, както и с оглед изпълнение на инвестиционната програма.  
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 Отбелязва също, че е налице подобрение по отношение показателя общи загуби на 

вода по водоснабдителните системи (42 %), вследствие намаляване броя на авариите и 

редуциране на налягането в системите. Управителят на В и К оператора посочва, че 

събираемостта на дружеството е почти 100 %, с изключение на квартал Раковица.  

 В хода на проведеното обществено обсъждане заместник-председателят на 

Национален браншов синдикат “Водоснабдител”-КНСБ отбелязва, че „В и К- Берковица” 

ЕООД, гр. Берковица не е повишавало цената на предоставяните услуги 4 години и се 

справя добре с дейността си, като поддържа много добър социален диалог. Кметът на 

община Берковица информира, че общината е внесла проект за изграждане на 

пречиствателна станция в Министерство на околната среда и водите и предстои сключване 

на договор.  

 Председателят на Общински съвет-Берковица пояснява, че става въпрос не само за 

пречиствателна станция, а и за голям воден проект и прави възражение относно неспазване 

на процедурата по НРЦВКУ, конкретно на разпоредбата на чл. 18 от Наредбата, визираща 

предварителното оповестяване в средствата за масова информация на предложението за 

утвърждаване на нови или за изменение на действащите цени в едномесечен срок преди 

депозиране на заявление пред ДКЕВР. Председателят на ОбС-Берковица не изразява 

становище по отношение посочените в Доклад № В-Дк-132/27.06.2012 г. цени на 

предоставяните В и К услуги, предвид факта, че същите не са обсъждани от общинския 

съвет и с обществеността на Берковица, както и с оглед обстоятелствата, че се изгражда 

пречиствателна станция, предвижда се сливане на „В и К- Берковица” ЕООД, гр. Берковица 

и “Бързийска вода” ЕООД, с. Бързия и са направени инвестиции във водоснабдителната 

мрежа на Берковица с изграждането на водопровод до кв. Раковица. В тази връзка е 

направено искане за започване на нова процедура за утвърждаване на цени на 

водоснабдителните и канализационни услуги.  

 В указания 14-дневен срок в ДКЕВР е постъпило писмо от председателя на 

Общински съвет – Берковица с вх. № В-07-00-49/23.07.2012 г. (изх. № РД-92-00-473/ 

20.07.2012 г. на ОбС-Берковица), към което е приложено Решение № 265 по Протокол № 10/ 

19.07.2012 г. от заседание на Общински съвет – Берковица. Видно от решението, ОбС – 

Берковица счита, че не е спазена процедурата по чл. 18 от НРЦВКУ, тъй като не е спазен 

срока по наредбата и не е взето становището на общинския съвет. Общински съвет – 

Берковица не дава съгласие за промяна на действащата цена на В и К услугите в община 

Берковица.  

След запознаване с постъпилите възражения и предложения, Комисията установи, че 

В и К операторът не е спазил едномесечния срок по чл. 18 от НЦРВКУ за оповестяване по 

подходящ начин в средствата за масово осведомяване на предложението си за нови цени или 

за изменение на действащи цени, като срокът не е изтекъл изцяло преди датата на подаване 

на заявлението за утвърждаване на цени от „В и К - Берковица” ЕООД, гр. Берковица. 

Оповестяването в средствата за масово осведомяване цели запознаване на обществеността с 

конкретното предложение за утвърждаване на нови или за изменение на цени на В и К 

услугите, предоставяни от В и К оператора.  

Община Берковица е едноличен собственик на капитала на „В и К - Берковица” 

ЕООД, гр. Берковица и Общински съвет – Берковица е орган, който упражнява правомощия 

на общо събрание като орган на управление на дружеството по чл. 135, ал. 1, т. 1 във връзка 

с чл. 147 от Търговския закон и чл. 21, ал.1 т.9 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация. Решение № 265 по Протокол № 10/ 19.07.2012 г. от заседание на 

ОбС - Берковица представлява по своята същност волеизявление на едноличния собственик 

на капитала на дружеството за оттегляне на заявлението за утвърждаване на цени на 

водоснабдителните и канализационните услуги с вх.№ В-17-02-5 / 19.04.2012  г., съответно 

за прекратяване на административното производство.  

Законът за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги и Наредбата 

на регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги не регламентират 

изрично последиците от оттегляне на подадено заявление за утвърждаване на цени на 

водоснабдителните и канализационните услуги.  
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Следователно в случая следва да намери субсидиарно приложение прекратителното 

основание по чл. 56, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, съгласно който 

административният орган прекратява производството по искане на страната, по чиято 

инициатива то е започнало, освен ако в закон е предвидено друго. В конкретния случай не е 

налице законова забрана за прекратяване на производството за утвърждаване на цени на 

водоснабдителните и канализационните услуги на „В и К-Берковица” ЕООД, гр. Берковица. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 56, ал. 1 от Административно-

процесуалния кодекс 

 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Прекратява административното производство, образувано по заявление за 

утвърждаване/изменение на цени на водоснабдителните и канализационните услуги с 

вх. № В-17-02-5/19.04.2012 г., допълнено с писмо с вх. № В-17-02-5/28.05.2012 г., подадени 

от „Водоснабдяване и канализация - Берковица” ЕООД, гр. Берковица, поради 

оттегляне на заявлението.  

2. На основание чл. 56, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс 

„Водоснабдяване и канализация - Берковица” ЕООД, гр. Берковица да бъде уведомено 

за взетото решение по т. 1. 

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в  

14 (четиринадесет) дневен срок. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

(Ангел Семерджиев) 

 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

(Емилия Савева) 

 

 

 

 


