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Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ ПП - 2 от 18.03.2013 г. 

 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО  РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 11.03.2013 г., като разгледа Заявление за 

утвърждаване/изменение на цени на водоснабдителните и канализационните услуги, 

предоставяни на потребителите от “Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград с вх. 

№ В-17-25-12/03.12.2012 г., събраните данни от проведените на 19.02.2013 г. открито 

заседание и обществено обсъждане, Доклад с вх. № В-Дк-19/06.02.2013 г. и Доклад с 

вх. № В-Дк-39 / 11.03.2013 г., установи следното: 

  

“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград е внесло в Държавната комисия за 

енергийно и водно регулиране (ДКЕВР, Комисията) Заявление за утвърждаване/изменение 

на цени на водоснабдителните и канализационните услуги с вх. № В-17-25-12/03.12.2012 г. 

С Решение № Ц-42/12.12.2011 г. на ДКЕВР, считано от 01.01.2012 г. на 

“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград са утвърдени цени, образувани по метода 

„горна граница на цени”, както следва:  

- за втори ценови период от регулаторния период (2009 - 2013 г.)  

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите -        1,98 лв./м
3
 

Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води  -        0,11 лв./м
3
 

Цена за услугата доставяне на вода на друг В и К оператор  -        0,70 лв./м
3
 

В цените не е включен ДДС. 

- за трети ценови период от регулаторния период (2009 - 2013 г.)  

Цена за услугата пречистване на отпадъчните води 

- за битови потребители и приравнени към тях  

обществени, търговски и др.     -          0,15 лв./м
3
 

- за промишлени и други стопански потребители                    

степен на замърсяване 1                 -                 0,31 лв./м
3
 

           степен на замърсяване 2                    -               0,54 лв./м
3
 

 степен на замърсяване 3                    -               0,85 лв./м
3
 

В цените не е включен ДДС. 

 

С внесеното заявление В и К операторът предлага за утвърждаване цени за услугите 

доставяне на вода на потребителите и пречистване на отпадъчните води. Предложените 

цени на В и К услуги са, както следва: 
 

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите - 2,05 лв./м
3
 

Цена за услугата пречистване на отпадъчните води  

- за битови потребители и приравнени към тях  

обществени, търговски и др.       - 0,42 лв./м
3
 

 - за промишлени и други стопански потребители                        

                                              степен на замърсяване 1   0,71 лв./м
3
 

                                              степен на замърсяване    1,17 лв./м
3
 

                                              степен на замърсяване 3   1,64 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 
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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). 

От прегледа на внесеното заявление за цени беше установено следното: 

В и К операторът е изпълнил изискването на чл. 18 от НРЦВКУ за предварително 

оповестяване в средствата за масово осведомяване на предложението си за нови цени или за 

изменение на действащите цени на В и К услуги, видно от приложеното копие на вестник 

„Днес” от 03 ноември 2012 г. и вестник  „Форум” от 04 ноември 2012 г. 
  

 Предложени от В и К оператора разходи и ценообразуващи елементи  

В и К операторът е прогнозирал част от условно-постоянните разходи (без разходите 

за амортизации) с индекс на инфлация в размер на 4,2 %.  

Прогнозните разходите за електроенергия за технологични нужди са изчислени с 

отчетените количества за 2011 г. и действащите цени на електрическата енергия, утвърдени 

с Решение № Ц-17/28.06.2012 г. на ДКЕВР.  

1. Разходите, с които са образувани предложените за утвърждаване цени на В и К 

услуги  са: 

1.1. За услугата доставяне на вода на потребителите – 6 856 хил. лв., в т.ч.: 

Изменението на отделните видове предложени разходи спрямо утвърдените е, както 

следва: 

 Разходи за материали от утвърдени 2 072 хил. лв. са увеличени на 2 134 хил. лв., в 

т.ч.: 

разходи за материали (обеззаразяване) от 14 хил. лв. са увеличени на 15 хил. лв.; 

 разходи за лабораторно-технологични комплекси са равни на утвърдените 7 хил. лв.; 

разходи за електроенергия за технологични нужди от 1 704 хил. лв. са увеличени на 

1 751 хил. лв., изчислени с отчетените количества за 2011 г. и действащите цени на 

електрическата енергия, утвърдени с Решение № Ц-17/28.06.2012 г. на ДКЕВР;  

разходи за горива и смазочни материали от 254 хил. лв. са увеличени на 264 хил. лв.; 

разходи за работно облекло са равни на утвърдените 17 хил. лв.; 

разходи за канцеларски материали са равни на утвърдените 13 хил. лв.; 

други разходи от 64 хил. лв. са увеличени на 67 хил. лв.; 

 Разходи за външни услуги от утвърдени 486 хил. лв. са увеличени на 500 хил. лв., в 

т.ч.:  

 разходи за застраховки от 20 хил. лв. са увеличени на 21 хил. лв.; 

 разходи за местни данъци и такси от 36 хил. лв. са увеличени на 38 хил. лв.; 

разходи за такса регулиране са равни на утвърдените 18 хил. лв.; 

разходи за такса водовземане са равни на утвърдените 175 хил. лв.; 

разходи за наеми, в т. ч. и оперативен лизинг от 24 хил. лв. са увеличени на 25 хил. 

лв.; 

разходи за съобщителни услуги от 38 хил. лв. са увеличени на 40 хил. лв.; 

разходи за транспортни услуги са равни на утвърдените 3 хил. лв.; 

разходи за вода, осветление и отопление от 33 хил. лв. са увеличени на 35 хил. лв.; 

разходи за консултантски дейности от 25 хил. лв. са увеличени на 26 хил. лв., в т.ч.: 

разходи за въоръжена и противопожарна охрана са равни на утвърдените 10 хил. 

лв.; 

разходи по договори за инкасиране от 39 хил. лв. са увеличени на 40 хил. лв.; 

съдебни разходи са равни на утвърдените 5 хил. лв.; 

други разходи от 60 хил. лв. са увеличени на 63 хил. лв.; 
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Разходи за амортизации от утвърдените 455 хил. лв. са намалени на 454 хил. лв., в 

т.ч.: 

разходите за амортизации са равни на утвърдените 424 хил. лв.; 

разходите за амортизации от инвестициите са в размер на 30 хил. лв., изчислени с 

амортизационни норми за регулаторни цели за оставащите две години от регулаторния 

период; 

Разходите за възнаграждения от утвърдените 2 315 хил. лв. са увеличени на 2 412 

хил. лв. 

Разходите за осигуровки от утвърдените 767 хил. лв. са увеличени на 799 хил. лв., в 

т.ч.: 

социалните осигуровки от утвърдените 478 хил. лв. са увеличени на 498 хил. лв.; 

социалните разходи от утвърдените 288 хил. лв. са увеличени на 301 хил. лв.; 

Други разходи от утвърдените 91 хил. лв. са увеличени на 95 хил. лв., в т.ч.: 

разходи за безплатна храна са равни на утвърдените 1 000 лв.;  

разходи за охрана на труда са равни на утвърдените 19 хил. лв.; 

разходи за служебни карти и пътувания от 15 хил. лв. са увеличени на 16 хил. лв.; 

разходи за командировки от 9 хил. лв. са увеличени на 10 хил. лв.; 

разходи за данъци, удържани при източника са равни на утвърдените 6 хил. лв.; 

разходи за квалификации и стипендии са равни на утвърдените 10 хил. лв.; 

разходи за изпитания на съоръжения са равни на утвърдените 15 хил. лв.; 

други са равни на утвърдените 17 хил. лв.; 

Разходите за текущ и авариен ремонт от 444 хил. лв. са увеличени на 462 хил. лв. 

Общите прогнозни разходи за услугата доставяне на вода на потребителите в размер 

на 6 856 хил. лв. са по-високи с 3,4% спрямо утвърдените (6 630 хил. лв.).  

Променливите разходи са в размер на 1 966 хил. лв. и са по-високи с 2,5% спрямо 

утвърдените (1 918 хил. лв.).  

1.2. Разходи за услугата пречистване на отпадъчните води – 1 146 хил. лв., в т.ч.: 

Изменението на отделните видове предложени разходи спрямо утвърдените е, както 

следва: 

 Разходи за материали от утвърдени 611 хил. лв. са намалени на 421 хил. лв., в т.ч.: 

разходи за флокуланти от 78 хил. лв. са увеличени на 82 хил. лв.; 

разходи за лабораторно-технологични комплекси са равни на утвърдените 13 хил. 

лв.; 

разходите за електроенергия за технологични нужди са в размер на 245 хил. лв. и са 

намалени спрямо утвърдените 442 хил. лв., изчислени с отчетените количества за 2011 г. и 

действащите цени на електрическата енергия, утвърдени с Решение № Ц-17/28.06.2012 г. на 

ДКЕВР; 

разходи за горива и смазочни материали от 63 хил. лв. са увеличени на 65 хил. лв.; 

разходи за работно облекло са равни на утвърдените 4 хил. лв.; 

разходи за канцеларски материали са равни на утвърдените 3 хил. лв.; 

други разходи са равни на утвърдените 8 хил. лв.; 

Разходи за външни услуги от утвърдени 126 хил. лв. са увеличени на 128 хил. лв., в 

т.ч.: 

разходи за застраховки от 14 хил. лв. са увеличени на 15 хил. лв.; 

разходи за доставяне на вода от обособена ВС на оператора от 23 хил. лв. са 

намалени на 17 хил. лв.; 

разходи за местни данъци и такси от 28 хил. лв. са увеличени на 29 хил. лв.; 

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

разходи за заустване от 7 хил. лв. са увеличени на 11 хил. лв.; 

разходи за съобщителни услуги са равни на утвърдените 6 хил. лв.; 

разходи за вода, осветление и отопление са равни на утвърдените 6 хил. лв.; 

разходи за консултантски дейности от 7 хил. лв. са увеличени на 8 хил. лв.; 

разходи за въоръжена и противопожарна охрана са равни на утвърдените 1 000 лв.; 

разходи по договори за инкасиране от 14 хил. лв. са увеличени на 15 хил. лв.; 

съдебни разходи са равни на утвърдените 1 000 лв.; 
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други разходи от 15 хил. лв. са увеличени на 16 хил. лв.; 

Разходи за амортизации са равни на утвърдените 33 хил. лв. в т.ч.: 

разходите за амортизации са равни на утвърдените 28 хил. лв.; 

разходите за амортизации от инвестициите са в размер на 5 хил. лв., изчислени с 

амортизационни норми за регулаторни цели за оставащите две години от регулаторния 

период; 

Разходи за възнаграждения от утвърдени 350 хил. лв. са увеличени на 365 хил. лв.;  

Разходи за осигуровки от утвърдени 123 хил. лв. са увеличени на 128 хил. лв., в 

т.ч.: 

социалните осигуровки от утвърдените 73 хил. лв. са увеличени на 76 хил. лв.; 

социалните разходи от утвърдените 50 хил. лв. са увеличени на 52 хил. лв.; 

Други разходи са равни на утвърдените 18 хил. лв. в т.ч.: 

разходи за безплатна храна, съгласно нормативен документ са равни на 

утвърдените 1 000 лв.; 

разходи за охрана на труда са равни на утвърдените 4 хил. лв.; 

разходи за служебни карти и пътувания са равни на утвърдените 2 хил. лв.; 

разходи за командировки са в размер на 4 хил. лв. равни на утвърдените; 

разходи за данъци, удържани при източника са равни на утвърдените 1 000 лв.; 

разходи за квалификации и стипендии са равни на утвърдените 2 хил. лв.; 

разходи за изпитания на съоръжения са равни на утвърдените 1 000 лв.; 

други разходи са в размер на 3 хил. лв. равни на утвърдените; 

Разходи за текущ и авариен ремонт от утвърдени 51 хил. лв. са увеличени на  

53 хил. лв. 

Общите прогнозни разходи за услугата пречистване на отпадъчните води в размер на 

1 146 хил. лв. са по-ниски с 12,7 % спрямо утвърдените (1 312 хил. лв.).  

Променливите разходи са в размер на 371 хил. лв. и са по-ниски с 34,5% спрямо 

утвърдените (566 хил. лв.). 
 

2. Ценообразуващи елементи 

Регулаторната база на активите е определена с отчетната стойност на 

дълготрайните активи към края на 2011 г. и със среден размер на инвестициите за 

оставащите две години от регулаторния период, както следва: 
 

За услугата доставяне на вода на потребителите  - 11 046 хил. лв. 

За услугата пречистване на отпадъчните води   -      896 хил. лв. 
 

Необходим оборотен капитал  

За услугата доставяне на вода на потребителите  -     938 хил. лв. 

За услугата пречистване на отпадъчните води   -     163 хил. лв. 

Необходимият оборотен капитал е определен при нетен цикъл 53 дни. 
 

Норма на възвръщаемост на капитала 
Нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане, предложена от  

В и К оператора е 5,33%, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 

след данъчно облагане 4,80% с данъчна ставка 10,00%. 

 

Необходими годишни приходи 

За услугата доставяне на вода на потребителите  -  7 446 хил. лв. 

За услугата пречистване на отпадъчните води  -  1 194 хил. лв. 

 

Количества вода 

За услугата доставяне на вода на потребителите  

Количества вода на входа на ВС    -   8 761 хил. м
3 

Количества вода за доставяне на потребителите  -    3 636 хил. м
3  
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За услугата пречистване на отпадъчните води  

Количествата за пречистване на отпадъчни води –  2 127 хил. м
3 

, в т.ч.: 

- за битови потребители и приравнени към тях  

обществени, търговски и др.   -   1 501 хил. м
3 

- за промишлени и други стопански потребители -          626 хил. м
3
 

- степен на замърсяване 1 -       481 хил. м
3
 

- степен на замърсяване 2 -        35 хил. м
3
 

- степен на замърсяване 3 -      110 хил. м
3
 

 

Във връзка с подаденото заявление от “Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград 

и в съответствие с чл. 20 от НРЦВКУ е представена информация, на базата на която е 

извършен анализ и оценка за отчетените резултати от дейността на В и К оператора по 

време на текущия ценови период. 

1. Анализът и оценката на отчетните резултати по време на текущия ценови 

период показа следното:  

 За услугата доставяне на вода на потребителите за 2011 г. са отчетени общи 

разходи с 153 хил. лв.(2.31%) по-високи, спрямо утвърдените в действащите цени, в т.ч. по-

високи разходи за външни услуги, за амортизации, за осигуровки и социални разходи и 

разходи за текущ и авариен ремонт, докато разходите за материали, в т. ч. разходите за 

електрическа енергия за технологични нужди, за възнаграждения и други разходи са 

намалени. С най-голям относителен дял в общите разход за 2011 г.  са разходите за 

възнаграждения на персонала – 33,8%. 

 За услугата отвеждане на отпадъчните води за 2011 г. са отчетени общи разходи с 

27 хил. лв. по-високи от утвърдените в действащите цени. Отчетени са по-високи разходи 

за материали, за външни услуги, за възнаграждения, за осигуровки и социални разходи и 

разходи за текущ и авариен ремонт. Намаление на разходите спрямо утвърдените е 

отчетено в разходите за амортизации. С най-голям относителен дял за 2011 г. в общите 

разходи са разходите за възнаграждения на персонала – 42%. 

 За услугата пречистване на отпадъчните води за 2011 г. е отчетено намаление на 

общите разходи с 128 хил. лв. спрямо утвърдените в действащите цени, в резултат на 

отчетени по-ниски разходи за материали, в т.ч. разходите за електрическа енергия за 

технологични нужди, разходи за текущ и авариен ремонт и други разходи. Останалите 

разходи са по-високи, като разходи за външни услуги, за амортизации, за възнаграждения и 

осигуровки. С най-голям относителен дял за 2011 г. в общите разходи са разходите за 

материали – 36,4%. 

 За услугата доставяне на вода на друг В и К оператор за 2011 г. е отчетено 

намаление на общите разходи с 1 000 лв. спрямо утвърдените в действащите цени, в 

резултат на отчетени по-ниски разходи за възнаграждения. С най-голям относителен дял за 

2011 г. в общите разходи са разходите за възнаграждения и материали – 30%. 

 За услугата доставяне на вода с непитейни качества за 2011 г. е отчетено 

намаление на общите разходи с 6 хил. лв. спрямо утвърдените в действащите цени, в 

резултат на отчетени по-ниски разходи за материали, в т.ч. разходи на електрическа 

енергия за технологични нужди, за амортизации, разходи за възнаграждения на персонала и 

други. С най-голям относителен дял за 2011 г. в общите разходи са разходите за 

възнаграждения и материали – 33,3%. 

Анализът на финансовото състояние на „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД,  

гр. Разград към 31.12.2011 г.  показа, че съгласно представения одитиран годишен 

финансов отчет за 2011 г., текущият финансов резултат след данъци е печалба в размер на 

87 хил. лв., увеличена спрямо 2010 г., когато отчетената печалба е в размер на 77 хил. лв., 

което се дължи на изпреварващото увеличение на общите приходи пред това на общите 

разходи. 

Общо активите на дружеството през 2011 г. спрямо 2010  г., се увеличават с 0,56% на 

13 297 хил. лв. от 13 223 хил. лв. основно от увеличение на нетекущите активи. 

Дълготрайните (нетекущи) активи към 31.12.2011 г. са 10 984 хил. лв., увеличени с 3,1% 

спрямо 2010 г., когато са били 10 657 хил. лв., което се дължи предимно от увеличените 
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нетекущи материални активи в частта машини и оборудване, съоръжения и транспортни 

средства, както и на увеличените нетекущи нематериални активи. Краткотрайните активи 

към 31.12.2011 г. намаляват с 9,9% на 2 313 хил. лв. от 2 566 хил. лв. предимно от 

намалените материални запаси и краткосрочни вземания от клиенти и доставчици.  

Общо задълженията на дружеството към 31.12.2011 г., спрямо 2010 г. се увеличават 

с 3,1% на 1 589 хил. лв. от 1 541 хил. лв., което се дължи основно от увеличените нетекущи 

задължения. Към 31.12.2011 г. нетекущите задължения са увеличени с 7,4% на 683 хил. лв. 

от 636 хил. лв. през 2010 г., предимно от увеличените задължения към персонала при 

пенсиониране и от провизиите за бъдещи задължения. Текущите задължения през 2011 г. са 

906 хил. лв., незначително увеличени с 0,1% от 905 хил. лв. през 2010 г., като се наблюдава 

намаление на задълженията към доставчиците на стоки и услуги и задълженията към 

бюджета и същевременно увеличение на задълженията към персонала за възнаграждения за 

м. декември и начислените суми за неизползван отпуск и на задълженията за осигуряване. 

Показателят обща ликвидност за 2011 г. е 2,55 спрямо 2,84 за 2010 г. и показва, че 

дружеството има свободен оборотен капитал да обслужва текущите си задължения. 

Съотношението между собствен капитал/дълготрайни активи е 1,07 за 2011 г. 

спрямо 1,10 за 2010 г., което означава, че дружеството разполага със свободен собствен 

капитал за инвестиране в нови дълготрайни активи. Съотношението между собствен 

капитал/дългосрочни и краткосрочни задължения през 2011 г. е 7,37 спрямо 7,58 за 2010 г. 

и показва, че дружеството може да покрива финансовите си задължения със собствени 

средства.   

Въз основа на направения анализ на база обща балансова структура към 31.12.2011 г. 

може да се направи извода, че общото финансово състояние на „Водоснабдяване-Дунав” 

ЕООД, гр. Разград се запазва много добро. Структурата на пасива през 2011 г. също се 

запазва спрямо 2010 г. и е в съотношение 88% собствен капитал и 12% привлечени 

средства. 

Приходи и разходи от предоставянето на регулираните услуги - Финансовият 

резултат от предоставянето на регулираните услуги за 2011 г. е положителен (5 хил. лв.). 

Отчетената загуба от услугата доставяне на вода на потребителите сe дължи на 

завишените разходи и по-ниските продажби, спрямо утвърдените в действащите цени.  

2. Изпълнение на инвестиционната програма - през 2011 г. В и К операторът е 

извършил инвестиции в услугите доставяне на вода на потребителите в размер на 933 

хил. лв., или 174,72% и пречистване на отпадъчните води в размер на 16 хил. лв., или 

26,23%, спрямо инвестиционна програма от утвърдения бизнес план за периода 2009 – 2013 

г. , като общото изпълнение на инвестиционната програма за 2011 г. е 149,92%. 

Дружеството в периода 2010 - 2011 г. не е извършило предвидените инвестиции за услугата 

отвеждане на отпадъчните води, докато за услугите доставяне на вода на друг В и К 

оператор и доставяне на вода с непитейни качества в инвестиционната програма не са 

предвидени и не са реализирани инвестиции. 

Планираните инвестиции за отчетния период на бизнес плана 2009 – 2011 г. са 

изпълнени 119,24%, в т. ч. за услугата доставяне на вода на потребителите – 141,03%, за 

услугата отвеждане на отпадъчните води – 0,83% и за услугата пречистване на 

отпадъчните води – 10,46%. 

3. Сравнителни данни за количествата вода - отчетените фактурирани количества 

за 2011 г. за услугите доставяне на вода на потребителите, отвеждане на отпадъчните 

води, доставяне на вода на друг В и К оператор и доставяне на вода с непитейни качества 

са по-ниски от утвърдените с Решения № Ц-42/12.12.2011 г. и № Ц-43/30.11.2009 г. на 

ДКЕВР, като съществено е намалението на количествата за услугите доставяне на вода с 

непитейни качества. За услугата пречистване на отпадъчните води отчетените 

фактурирани количества за 2011 г. са по - високи с 3,80% спрямо утвърдените с Решения  

№ Ц-42/12.12.2011 г. на ДКЕВР. 
 

Изготвеният от работната група Доклад с № В-Дк-19/06.02.2013 г. е разгледан и 

приет с решение на ДКЕВР на закрито заседание по т. 7 от Протокол № 22/ 05.02.2013 г., и 

е публикуван на интернет страницата на Комисията.  
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На проведеното на 19.02.2013 г. открито заседание не е присъствал представител на 

„Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград и ДКЕВР с решение по т. 1 от Протокол № 

28/ 19.02.2013 г. е взела решение да се насрочи открито заседание за разглеждане на доклад 

на дирекции “РК - В и К услуги”, ИАРО и “Правна” относно утвърждаване/ изменение на 

цени на водоснабдителните и канализационните услуги, предоставяни на потребителите от 

“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград. 
В Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е постъпило писмо от 

управителя на „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД, гр. Разград с вх. № В-17-25-12/05.03.2013 г. 

(изх. № РД-07-274/ 01.03.2013 г.), с което управителят заявява, че поради вероятността от 

намаляване цените на електрическата енергия оттегля подаденото заявление за 

утвърждаване/ изменение на цени на водоснабдителните и канализационните услуги с вх. 

№ В-17-25-12/ 03.12.2012 г. (изх. № РД-07-1593/03.12.2012 г. на „Водоснабдяване - Дунав” 

ЕООД, гр. Разград). 

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.  

Във връзка с това 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 „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД,  

гр. Разград.  

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-17-25-12/03.12.2012  г., подадено от „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД,  

гр. Разград, поради оттегляне на заявлението.  

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

„Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград да бъде уведомено за взетото решение 

по т. 1. 

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14  

(четиринадесет) дневен срок. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

           ( Евгения Харитонова ) 

 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

          ( Емилия Савева ) 


