
1 

 

 

 

                                                                                                               

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ Ц –  32 

 

от 29.07.2016 г. 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 29.07.2016 г.,  като разгледа заявление с вх. № В-17-15-

6/23.03.2016 г., за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги 

на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Добрич, събраните данни от проведените на 

13.07.2016 г. открито заседание и обществено обсъждане и Доклад с вх. № В-Дк-

129/26.07.2016 г.,  установи следното:  

 

„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Добрич е внесло в Комисията за енергийно и 

водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление за утвърждаване/изменение на цени на 

водоснабдителните и канализационните услуги с вх. № В -17-15-6/23.03.2016 г. 

Действащите цени на водоснабдителните и канализационните услуги на 

„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Добрич, утвърдени с решение № Ц-25/31.07.2012 г. 

на ДКЕВР, в сила от 01.08.2012 г. са образувани по метода „горна граница на цени“ по 

водоснабдителни системи, както следва: 

 

ВС Добрич     

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите   2,01 лв./куб.м 

Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води  

Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. 0,13 лв./куб.м Промишлени 

и други стопански потребители 

 степен на замърсяване 1                                                   0,18 лв./куб.м    

степен на замърсяване 2                                                   0,32 лв./куб.м 

  степен на замърсяване 3                                                         0,38 лв./куб.м 

Цена за услугата пречистване на отпадъчните води  

Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. 0,23 лв./куб.м Промишлени 

и други стопански потребители 

 степен на замърсяване 1                                                   0,32 лв./куб.м    

степен на замърсяване 2                                                   0,57 лв./куб.м 

  степен на замърсяване 3                                                         0,69 лв./куб.м 

 

ВС Албена     

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите   0,73 лв./куб.м 

Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води  

Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.  0,15 лв./куб.м Промишлени 

и други стопански потребители 

 степен на замърсяване 1                                                   0,21 лв./куб.м    

степен на замърсяване 2                                                   0,38 лв./куб.м 

  степен на замърсяване 3                                                         0,45 лв./куб.м 
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Цена за услугата пречистване на отпадъчните води  

Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. 0,22 лв./куб.м Промишлени 

и други стопански потребители 

 степен на замърсяване 1                                                   0,30 лв./куб.м    

степен на замърсяване 2                                                   0,54 лв./куб.м 

  степен на замърсяване 3                                                         0,65 лв./куб.м 
 (В цените не е включен ДДС). 

 

 

С внесеното заявление  с вх. № В-17-15-6/23.03.2016 г. „Водоснабдяване и канализация” 

ООД, гр. Добрич предлага за утвърждаване следните цени на ВиК услуги: 

 

ВС Добрич     

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите  2,13 лв./куб.м 

Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води  

Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. 0,14 лв./куб.м Промишлени 

и други стопански потребители 

 степен на замърсяване 1                                                   0,20 лв./куб.м    

степен на замърсяване 2                                                   0,36 лв./куб.м 

  степен на замърсяване 3                                                         0,43 лв./куб.м 

Цена за услугата пречистване на отпадъчните води  

Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. 0,26 лв./куб.м Промишлени 

и други стопански потребители 

 степен на замърсяване 1                                                   0,36 лв./куб.м    

степен на замърсяване 2                                                   0,64 лв./куб.м 

  степен на замърсяване 3                                                         0,77 лв./куб.м 

 

ВС Албена     

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите   0,79 лв./куб.м 

Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води  

Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.  0,17 лв./куб.м Промишлени 

и други стопански потребители 

 степен на замърсяване 1                                                   0,24 лв./куб.м    

степен на замърсяване 2                                                   0,43 лв./куб.м 

  степен на замърсяване 3                                                         0,51 лв./куб.м 

Цена за услугата пречистване на отпадъчните води  

Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. 0,22 лв./куб.м Промишлени 

и други стопански потребители 

 степен на замърсяване 1                                                   0,31 лв./куб.м    

степен на замърсяване 2                                                   0,56 лв./куб.м 

  степен на замърсяване 3                                                         0,67 лв./куб.м 
 (В цените не е включен ДДС). 

 

 От прегледа на внесеното заявление е установено, че ВиК операторът е изпълнил 

изискването на чл. 18 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и 

канализационните услуги (НРЦВКУ, Наредбата) за предварително оповестяване в средствата за 

масово осведомяване на предложението си за нови цени или за изменение на действащите цени 

на ВиК услуги. Приложено е копие на публикациите с обява на цените на ВиК услуги от 16 

февруари 2016 г. във в. „Новинар“ и във в. „НДТ“ 

 

1. Предложени от ВиК оператора разходи и ценообразуващи елементи във внесеното 

заявление за цени на ВиК услуги 
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Предложените за утвърждаване цени на водоснабдителните и канализационните услуги 

са образувани съгласно Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и 

канализационните услуги (Наредбата) и Указанията за образуване на цени на 

водоснабдителните и канализационните услуги при ценово регулиране чрез метода „горна 

граница на цени“, приети с решение по т. 5 от Протокол № 17/31.01.2011 г. на ДКЕВР 

(Указанията). 

Предложените във внесеното заявление цени на водоснабдителните и канализационните 

услуги са образувани на основата на ценовия изчислителен модел на утвърдените цени на 

водоснабдителните и канализационните услуги с решение № Ц-25/31.07.2012 г. на ДКЕВР, 

отчетни данни за 2015 г. и прогнозни данни за 2016 г., съгласно глава четвърта от Указанията. 

Ценообразуващите елементи, с които са образувани предложените за утвърждаване цени 

на ВиК услуги от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Добрич са, както следва:  

 

1.1. Дълготрайни активи  

Призната стойност на дълготрайните активи е образувана на база отчетните стойности на 

дълготрайните активи за 2015 г. от амортизационния план на одобрения бизнес план на 

дружеството, както следва: 

ВС Добрич     

за услугата доставяне на вода на потребителите  -    26 346 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води             -      2 626 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води          -      2 247 хил. лв. 

ВС Албена     

за услугата доставяне на вода на потребителите  -        993 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води             -     1 590 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води          -        283 хил. лв. 

 

Отчетната стойност на дълготрайните активи за регулираната дейност е в съответствие с 

отчетната стойност на нетекущите активи за 2015 г. от одобрения бизнес план на дружеството, 

но разпределението им по услуги не съответства на представените отчетни данни от Единната 

система за счетоводно отчитане за регулаторни цели (ЕССО).   

   

1.2. Среден размер на инвестициите  

 В регулаторната база на активите (РБА) е включен среден размер инвестиции, образуван 

с инвестиционни разходи единствено за 2016 г. за ВС Добрич, както следва: 

ВС Добрич     

за услугата доставяне на вода на потребителите  -    1 195 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води             -          0 лева  

за услугата пречистване на отпадъчните води          -         80 хил. лв. 

ВС Албена  - не са предвидени инвестиции 

 

Посочените стойности на среден размер инвестиции за регулираните услуги определени 

с данни за една година не съответстват на инвестиционната програма от одобрения бизнес план 

за 2016 г.  

 

1.3. Необходим оборотен капитал 

Необходимият оборотен капитал е определен при нетен цикъл 66 дни и 5 бр. цикли в 

годината, както следва: 

ВС Добрич     

за услугата доставяне на вода на потребителите  -    2 887 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води             -       105 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води          -       224 хил. лв. 

ВС Албена     
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за услугата доставяне на вода на потребителите  -        74 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води             -        39 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води          -        69 хил. лв. 

 

Предложеният  оборотен капитал е образуван с параметри от утвърдените цени с 

решение № Ц-25/31.07.2012 г. на ДКЕВР, съгласно изискванията на глава четвърта от 

Указанията. 

  

1.4. Регулаторна база на активите (РБА) 

Предложените от ВиК оператора стойности на РБА за регулираните услуги и системи са, 

както следва:  

ВС Добрич     

за услугата доставяне на вода на потребителите  -    16 251 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води             -      2 619 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води          -      1 006 хил. лв. 

ВС Албена     

за услугата доставяне на вода на потребителите  -        542 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води             -     1 213 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води          -        223 хил. лв. 

 

Образуваните стойности на РБА за регулираните услуги не съответстват на изискванията 

за признатата стойност на нетекущите активи и средния размер на инвестициите от глава 

четвърта на Указанията.  

 

1.5. Норма на възвръщаемост на капитала  

Предложената от ВиК оператора норма на възвръщаемост на капитала е 4,47%, като не е 

посочена норма на възвръщаемост на собствения капитал и норма на възвръщаемост на 

привлечения капитал. 

Предложената от ВиК оператора норма на възвръщаемост на капитала не съответства на 

утвърдената в действащите цени с решение № Ц-25/31.07.2012 г.  на ДКЕВР. 

 

1.6. Годишни разходи 

Предложените от ВиК оператора разходи са прогнозирани на база утвърдени разходи в 

действащите цени с решение № Ц-25/31.07.2012 г.  на ДКЕВР, като условно-постоянните 

разходи (без разходите за амортизации) са индексирани с дефлационен индекс (-0,1%) за 2015 г. 

Променливите разходи за прогнозирани спрямо отчетни данни и параметри от одобрения 

бизнес план. Разходите за амортизации за прогнозирани на база отчетните стойности за 2015 г. 

от одобрения бизнес план и амортизационните отчисления на новопридобитите активи съгласно 

инвестиционната програма за 2016 г.  

 

ВС Добрич 

1.6.1. За услугата доставяне на вода на потребителите  

Предложените общи годишни разходи за услугата са в размер на 16 587 хил. лв. и са 

увеличени с 6,7 % спрямо утвърдените с решение № Ц-25/31.07.2012 г.  на ДКЕВР (15 538 хил. 

лв.).   

Изменението на отделните видове предложени разходи спрямо утвърдените е, както 

следва: 

Разходите за материали са в размер на 8 884 хил. лв., увеличени с 11,7% спрямо 

утвърдените 7 951 хил. лв., в т.ч.:  

разходи за обеззаразяване - 48 хил. лв. 

разходи за електроенергия за технологични нужди – 8 202 хил. лв., при утвърдени      7 

340 хил.лв.  
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разходи за горива и смазочни материали – 575 хил. лв., при утвърдени 583 хил. лв.  

разходи за канцеларски материали – 59 хил. лв., при утвърдени 28 хил. лв.  

Разходите за външни услуги са в размер на 1 710 хил. лв., увеличени с 28,7% спрямо 1 

328 хил. лв. утвърдени в действащата цена, в т.ч.: 

разходи за застраховки – 11 хил. лв., при утвърдени 12 хил. лв. 

разходи за доставяне на вода от друг ВиК оператор - 298 хил. лв., равни на 

утвърдените. 

разходи за доставяне на вода от обособена ВС на оператора – 175 хил. лв., при 

утвърдени 13 хил. лв. 

разходи за данъци и такси – 937 хил. лв., при утвърдени 772 хил. лв., в т.ч.:  

такса регулиране в размер на 37 хил. лв., при утвърдени 41 хил. лв. 

разходи за ползване на водни обекти в размер на 794 хил. лв., при утвърдени 624 

хил. лв. 

наеми, в т.ч. и оперативен лизинг – 21 хил. лв., при утвърдени 9 хил. лв. 

съобщителни услуги – 41 хил. лв., при утвърдени 45 хил. лв. 

разходи за публикации – 7 хил. лв., при утвърдени 3 хил. лв. 

разходи за консултантски дейности – 85 хил. лв., при утвърдени 40 хил. лв. 

суми по договори за инкасиране – 238 хил. лв., при утвърдени 239 хил. лв. 

съдебни разходи – 53 хил.лв., при утвърдени 54 хил. лв..  

други разходи – 142 хил. лв., при утвърдени 143 хил. лв. 

Разходите за амортизации са в размер на 842 хил. лв., увеличени с 13,2% спрямо 

утвърдените 743 хил. лв. 

Разходите за възнаграждения са в размер на 3 310 хил. лв., намалени с 2,5% спрямо 

утвърдените 3 394  хил. лв. 

Разходите за осигуровки са в размер на 956 хил. лв., намалени с 3,3% спрямо 

утвърдените 972 хил. лв.  

 Други разходи са в размер на 93 хил. лв., намалени с 3,6% спрямо утвърдените 96 хил. 

лв. 

Разходите за текущ и авариен ремонт са в размер на 420 хил. лв., увеличени с 1,2% 

спрямо утвърдените 415 хил. лв.  

  

1.6.2. За услугата отвеждане на отпадъчните води 

Предложените общи годишни разходи за услугата са в размер на 628 хил. лв. и са 

увеличени с 5,5% спрямо утвърдените с Решение № Ц-25/31.07.2012 г.  на ДКЕВР (586 хил. 

лв.).   

Изменението на отделните видове предложени разходи спрямо утвърдените е, както 

следва: 

Разходите за материали са в размер на 86 хил. лв., увеличени с 55,7% спрямо 

утвърдените 55 хил. лв., в т.ч.: 

разходи за обеззаразяване – 1 хил. лв. 

разходи за електроенергия за технологични нужди – 50 хил. лв., при утвърдени 15 

хил.лв.  

разходи за горива и смазочни материали – 35 хил. лв., при утвърдени 26 хил.лв.  

разходи за работно облекло – 10 хил. лв., равни на утвърдените. 

други разходи – 64 хил. лв., при утвърдени 65 хил. лв.  

Разходите за външни услуги са в размер на 72 хил. лв., при утвърдени 97 хил. лв., в 

т.ч.: 

разходи за данъци и такси – 46 хил. лв., при утвърдени 49 хил. лв.  

съобщителни услуги – 1 хил. лв., равни на утвърдените. 

суми по договори за инкасиране –8 хил. лв., при утвърдени 6 хил. лв. 

разходи за консултантски дейности – 1 хил. лв., равни на утвърдените. 

съдебни разходи – 2 хил. лв., равни на утвърдените.  
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други разходи – 15 хил. лв., при утвърдени 11 хил. лв. 

Разходите за амортизации са в размер на 57 хил. лв., намалени с 46,0% спрямо 

утвърдените 105 хил. лв. 

Разходите за възнаграждения са в размер на 176 хил. лв., увеличени с 29,7% спрямо 

утвърдените 135 хил. лв. 

Разходите за осигуровки са в размер на 71 хил. лв., увеличени с 31,7% спрямо 

утвърдените 54 хил. лв. 

Други разходи са в размер на 24 хил. лв., увеличени с 25,2% спрямо утвърдените 19 хил. 

лв. 

Разходите за текущ и авариен ремонт са в размер на 128 хил. лв., намалени с 1,5%  

спрямо утвърдените 130 хил. лв. 

 

1.6.3. За услугата пречистване на отпадъчните води 

Предложените общи годишни разходи за услугата са в размер на 1 283 хил. лв. и са 

увеличени с 13,4% спрямо утвърдените с Решение № Ц-25/31.07.2012 г. на ДКЕВР (1 131 хил. 

лв.).   

Изменението на отделните видове предложени разходи спрямо утвърдените е, както 

следва: 

Разходите за материали са в размер на 481 хил. лв., увеличени с 16,2% спрямо 

утвърдените 414 хил. лв., в т.ч.: 

разходи за електроенергия за технологични нужди – 463 хил. лв. при утвърдени 380 

хил.лв. 

разходи за горива и смазочни материали – 15 хил. лв., при утвърдени 20 хил.лв. 

Разходите за външни услуги са в размер на 40 хил. лв., намалени с 54,9% спрямо 

утвърдените 88 хил. лв., в т.ч.: 

разходи за данъци и такси – 8 хил. лв., при утвърдени 29 хил. лв. 

съобщителни услуги – 2 хил. лв., при утвърдени 3 хил. лв. 

суми по договори за инкасиране – 16 хил. лв., равни на утвърдените. 

съдебни разходи – 4 хил. лв., равни на утвърдените.  

други разходи – 10 хил. лв., равни на утвърдените. 

Разходите за амортизации са в размер на 59 хил. лв., увеличени с 4,2% спрямо 

утвърдените 57 хил. лв. 

Разходите за възнаграждения са в размер на 359 хил. лв., увеличени с 8,5% спрямо 

утвърдените 331 хил. лв. 

Разходите за осигуровки са в размер на 122 хил. лв., увеличени с 59,9% спрямо 

утвърдените 77 хил. лв. 

Други разходи са в размер на 15 хил. лв., намалени с 5,8% спрямо утвърдените 16 хил. 

лв. 

Разходите за текущ и авариен ремонт са в размер на 148 хил. лв., намалени с 1,4%  

спрямо утвърдените 150 хил.лв. 

 

ВС Албена     

1.6.1. За услугата доставяне на вода на потребителите  

Предложените общи годишни разходи за услугата са в размер на 436 хил. лв. и са 

намалени с 5,1 % спрямо утвърдените с решение № Ц-25/31.07.2012 г.  на ДКЕВР (459 хил. лв.).   

Изменението на отделните видове предложени разходи спрямо утвърдените е, както 

следва: 

Разходите за материали са в размер на 141 хил. лв., намалени с 0,5% спрямо 

утвърдените 142 хил. лв., в т.ч.:  

разходи за обеззаразяване - 1 хил. лв. 

разходи за електроенергия за технологични нужди – 100 хил. лв., при утвърдени 122 

хил.лв.  
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разходи за горива и смазочни материали – 6 хил. лв., при утвърдени 18 хил. лв. 

разходи за работно облекло – 2 хил. лв. 

 

  

разходи за канцеларски материали – 1 хил. лв., при утвърдени 2 хил. лв.  

други разходи – 31 хил. лв.  

Разходите за външни услуги са в размер на 82 хил. лв., увеличени с 90,5% спрямо 43 

хил. лв. утвърдени в действащата цена, в т.ч.: 

разходи за застраховки – 1 хил. лв. 

разходи за данъци и такси – 1 хил. лв., при утвърдени 18 хил. лв., в т.ч.:  

такса регулиране в размер на 37 хил. лв., при утвърдени 41 хил. лв. 

съобщителни услуги – 1 хил. лв., равни на утвърдените. 

транспортни услуги – 2 хил. лв. 

вода, отопление и осветление – 5 хил. лв. 

разходи за консултантски дейности – 4 хил. лв., при утвърдени 3 хил. лв. 

въоръжена и противопожарна охрана – 59 хил. лв. 

други разходи – 9 хил. лв., при утвърдени 4 хил. лв. 

Разходите за амортизации са в размер на 33 хил. лв., намалени с 22,1% спрямо 

утвърдените 42 хил. лв. 

Разходите за възнаграждения са в размер на 66 хил. лв., намалени с 37,4% спрямо 

утвърдените 105  хил. лв. 

Разходите за осигуровки са в размер на 23 хил. лв., намалени с 26,3% спрямо 

утвърдените 31 хил. лв.  

 Други разходи са в размер на 17 хил. лв., увеличени 8,5 пъти спрямо утвърдените 2 хил. 

лв. 

Разходите за текущ и авариен ремонт са в размер на 93 хил. лв., намалени с 2,1% 

спрямо утвърдените 95 хил. лв.  

  

1.6.2. За услугата отвеждане на отпадъчните води 

Предложените общи годишни разходи за услугата са в размер на 231 хил. лв. и са 

увеличени с 2,1% спрямо утвърдените с Решение № Ц-25/31.07.2012 г.  на ДКЕВР (226 хил. лв.).   

Изменението на отделните видове предложени разходи спрямо утвърдените е, както 

следва: 

Разходите за материали са в размер на 61 хил. лв., намалени с 27,8% спрямо 

утвърдените 84 хил. лв., в т.ч.: 

разходи за електроенергия за технологични нужди – 48 хил. лв., при утвърдени 73 

хил.лв.  

разходи за горива и смазочни материали – 1 хил. лв., при утвърдени 9 хил.лв.  

разходи за работно облекло – 1 хил. лв. 

други разходи – 11 хил. лв. 

Разходите за външни услуги са в размер на 11 хил. лв., намалени с 11,7% спрямо 

утвърдените 13 хил. лв., в т.ч.: 

разходи за данъци и такси – 1 хил. лв., равни на утвърдените.  

съобщителни услуги – 1 хил. лв. 

транспортни услуги – 1 хил. лв. 

вода, отопление и осветление – 1 хил. лв. 

суми по договори за инкасиране –8 хил. лв., при утвърдени 6 хил. лв. 

разходи за консултантски дейности – 4 хил. лв., равни на утвърдените. 

други разходи – 4 хил. лв., равни на утвърдените. 

Разходите за амортизации са в размер на 20 хил. лв., намалени с 4,0% спрямо 

утвърдените 21 хил. лв. 

Разходите за възнаграждения са в размер на 50 хил. лв., увеличени с 5,9% спрямо 
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утвърдените 48 хил. лв. 

Разходите за осигуровки са в размер на 17 хил. лв., намалени с 11,0% спрямо 

утвърдените 19 хил. лв. 

Други разходи са в размер на 7 хил. лв., равни на утвърдените. 

Разходите за текущ и авариен ремонт са в размер на 30 хил. лв., намалени с 13,3%  

спрямо утвърдените 35 хил. лв. 

 

1.6.3. За услугата пречистване на отпадъчните води 

Предложените общи годишни разходи за услугата са в размер на 387 хил. лв. и са 

увеличени с 2,1% спрямо утвърдените с Решение № Ц-25/31.07.2012 г. на ДКЕВР (395 хил. лв.).   

Изменението на отделните видове предложени разходи спрямо утвърдените е, както 

следва: 

Разходите за материали са в размер на 134 хил. лв., намалени с 6,1% спрямо 

утвърдените 143 хил. лв., в т.ч.: 

разходи за обеззаразяване – 1 хил. лв. 

разходи за електроенергия за технологични нужди – 100 хил. лв. при утвърдени 134 

хил.лв. 

разходи за горива и смазочни материали – 5 хил. лв., при утвърдени 1 хил. лв. 

разходи за канцеларски материали – 1 хил. лв., при утвърдени 3 хил. лв.  

други разходи – 26 хил. лв. 

Разходите за външни услуги са в размер на 49 хил. лв., намалени с 3,5 пъти спрямо 

утвърдените 11 хил. лв., в т.ч.: 

разходи за данъци и такси – 6 хил. лв., при утвърдени 4 хил. лв. 

съобщителни услуги – 2 хил. лв. 

транспортни услуги – 1 хил. лв. 

вода, отопление и осветление – 5 хил. лв. 

разходи за консултантски дейности – 4 хил. лв., равни на утвърдените. 

въоръжена и противопожарна охрана – 24 хил. лв., равни на утвърдените.  

други разходи – 6 хил. лв. 

Разходите за амортизации са в размер на 12 хил. лв., намалени почти два пъти спрямо 

утвърдените 23 хил. лв. 

Разходите за възнаграждения са в размер на 42 хил. лв., увеличени три пъти спрямо 

утвърдените 14 хил. лв. 

Разходите за осигуровки са в размер на 14 хил. лв., увеличени почти пет пъти спрямо 

утвърдените 3 хил. лв. 

Други разходи са в размер на 23 хил. лв., увеличени 23 пъти спрямо утвърдените 1 хил. 

лв. 

Разходите за текущ и авариен ремонт са в размер на 196 хил. лв., намалени с 2,1%  

спрямо утвърдените 200 хил. лв. 

 

1.7. Количества вода  

Предложените от ВиК оператора годишни количества за доставяне на вода от 

водоснабдителните системи, за отвеждане и пречистване на отпадъчни води са, както следва: 

 

ВС Добрич 

за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС Добрич – 8 114 хил. м3, равни на 

утвърдените с решение № Ц-25/31.07.2012 г. на ДКЕВР; 

за услугата отвеждане на отпадъчните води, равни на утвърдените, в т.ч.:               

за битови и приравнени към тях  

обществени, търговски и други потребители   -    3 218 хил. м3   

 за промишлени и други стопански потребители   

  степен на замърсяване 1 -        -    639 хил. м3   
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 степен на замърсяване 2 -   -     44 хил. м3   

 степен на замърсяване 3 -   -    339 хил. м3   

за услугата пречистване на отпадъчните води, равни на утвърдените, в т.ч.:         

за битови и приравнени към тях  

обществени, търговски и други потребители   -    3 243 хил. м3   

 за промишлени и други стопански потребители   

  степен на замърсяване 1 -        -    600 хил. м3   

 степен на замърсяване 2 -   -    44 хил. м3   

 степен на замърсяване 3 -   -    339 хил. м3   

 

ВС Албена 

за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС Албена - 586 хил. м3, при 

утвърдени 662 хил. м3; 

за услугата отвеждане на отпадъчните води - 754 хил. м3, при утвърдени 730 хил. м3, в 

т.ч.:               

за битови и приравнени към тях  

обществени, търговски и други потребители   -     47 хил. м3   

 за промишлени и други стопански потребители   

  степен на замърсяване 1 -        -     201 хил. м3   

 степен на замърсяване 2 -   -    402 хил. м3   

 степен на замърсяване 3 -   -    103 хил. м3   

за услугата пречистване на отпадъчните води - 864 хил. м3, при утвърдени 830 хил. м3, в 

т.ч.:               

        

за битови и приравнени към тях  

обществени, търговски и други потребители   -     76 хил. м3   

 за промишлени и други стопански потребители   

  степен на замърсяване 1 -        -     283 хил. м3   

 степен на замърсяване 2 -   -    402 хил. м3   

 степен на замърсяване 3 -   -    103 хил. м3   

 

1.8. Необходими годишни приходи 

Необходимите годишни приходи, предложени от ВиК оператора в заявлението за цени 

са, както следва: 

ВС Добрич     

за услугата доставяне на вода на потребителите - 17 313 хил. лв., при утвърдени 16 295 хил. лв. 

за услугата отвеждане на отпадъчните води - 745 хил. лв., при утвърдени 672 хил. лв. 

за услугата пречистване на отпадъчните води - 1 331 хил. лв., при утвърдени 1 198 хил. лв. 

ВС Албена     

за услугата доставяне на вода на потребителите - 460 хил. лв., при утвърдени 483 хил. лв. 

за услугата отвеждане на отпадъчните води - 285 хил. лв., при утвърдени 270 хил. лв. 

за услугата пречистване на отпадъчните води - 397 хил. лв., при утвърдени 418 хил. лв. 

 

2. Констатации и правна рамка 

Въз основа на извършения анализ на внесеното заявление за цени са направени следните 

констатации: 

1. С Решение БП-052 от 17.12.2008 г. на ДКЕВР е одобрен бизнес план на „Водоснабдяване 

и канализация” ООД, гр. Добрич за периода 2009 - 2013 г. 

2. С Решение № Ц-25/29.06.2009 г., ДКЕВР е приела прилагането на метод на регулиране 

чрез стимули “горна граница на цени” за „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Добрич и е 

определила регулаторен период от пет години, считано от 01.12.2009 г.  

       С решение № Ц-25/31.07.2012 г. на ДКЕВР са изменени утвърдените цени за първата 
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година от регулаторния период, като с Решение № Ц-6/23.02.2015 г. на ДКЕВР са изменени 

утвърдените цени с решение  № Ц-25/29.06.2009 г. на ДКЕВР. 

3. Правната рамка на метода на регулиране чрез стимули “горна граница на цени” на 

цените на ВиК услуги се съдържа в ЗРВКУ, в НРЦВКУ и в Указанията. НРЦВКУ определя 

правилата за образуване на цените и тяхното изменение, както и редът за внасянето на 

заявленията за утвърждаване и изменение на цените.  

4. 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 ВиК оператора. 

5. Съгласно т. 51 от Указанията, годишни корекции на цените се извършват на основата на 

ценовия изчислителен модел за утвърдените цени на водоснабдителните и канализационните 

услуги за предходния ценови период от регулаторния период. 

6. С решение № БП-21/08.12.2014 г. на КЕВР е одобрен внесеният с вх. № В-17-37-

4/22.07.2014 г. бизнес план на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Добрич за периода 

2009-2013 г., удължен до 31.12.2015 г.  

7. С решение № БП-50/22.06.2016 г. на КЕВР е одобрен внесеният с вх. № В-17-15-

18/02.02.2016 г., допълнен бизнес план за 2016 г. на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. 

Добрич.   

8. Съгласно чл.14, ал.1 от ЗРВКУ, одобряването на техническата и икономическата част на 

бизнес плановете е условие за одобряването им в частта за цените. 

 

3. Разходи и ценообразуващи елементи 

След извършения преглед на заявлението за цени на ВиК услуги от „Водоснабдяване и 

канализация” ООД, гр. Добрич, разходите и ценообразуващите елементи се коригират в 

съответствие с изискванията на глава четвърта от Указанията, както следва:  

 

3.1. Дълготрайни активи  

Предложените стойности на дълготрайните активи не съответстват на отчетните данни за 

2015 г. от ЕССО и не се признават. Признава се отчетната стойност на дълготрайните активи и 

съответната натрупана амортизация за регулирани цели за 2015 г. в съответствие с ЕССО, както 

следва: 

ВС Добрич     

за услугата доставяне на вода на потребителите  -    25 876 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води             -      2 613 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води          -      2 230 хил. лв. 

ВС Албена     

за услугата доставяне на вода на потребителите  -        979 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води             -     1 580 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води          -        275 хил. лв. 

 

3.2. Среден размер на инвестициите  

 Предложеният среден размер инвестиции не се признава, а се приема среден размер 

инвестиции образуван с инвестиционни разходи за 2016 г. съгласно одобрения бизнес план с 

решение БП-50/22.06.2016 г. на КЕВР, в съответствие с изискванията на т. 52 от Указанията, 

както следва: 

ВС Добрич     

за услугата доставяне на вода на потребителите  -    1 195 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води             -          0 лева  

за услугата пречистване на отпадъчните води          -       160 хил. лв. 

ВС Албена  - не се предвиждат инвестиции 
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3.3. Необходим оборотен капитал 

Необходимият оборотен капитал, определен при нетен цикъл 66 дни и 5 бр. цикли в 

годината с параметри от решение № Ц-25/31.07.2012 г. на ДКЕВР съгласно глава четвърта от 

Указанията се признава, както следва: 

ВС Добрич     

за услугата доставяне на вода на потребителите  -    2 868 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води             -         94 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води          -       207 хил. лв. 

ВС Албена     

за услугата доставяне на вода на потребителите  -         84 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води             -         31 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води          -         61 хил. лв. 

 

3.4. Регулаторна база на активите 

Предложените стойности на РБА за регулираните услуги не се признават, а се 

признават образуваните стойности с корекциите по т. 3.1, 3.2 и 3.3 в съответствие с 

изискванията на глава четвърта от Указанията, както следва:  

ВС Добрич     

за услугата доставяне на вода на потребителите  -    15 762 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води             -      1 052 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води          -      1 107 хил. лв. 

ВС Албена     

за услугата доставяне на вода на потребителите  -         538 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води             -      1 196 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води          -         130 хил. лв. 

 

3.5. Норма на възвръщаемост на капитала  

Нормата на възвръщаемост на капитала, преди данъчно облагане, равна на утвърдената с 

решение № Ц-25/31.07.2012 г. на ДКЕВР - 4,47%, определена с норма на възвръщаемост на 

привлечения капитал 5,11% се признава. 

 

3.6. Признати годишни разходи 

3.6.1. Условно-постоянните разходи (без разходите за амортизации) за услугите 

доставяне на вода от водоснабдителните системи, отвеждане и пречистване на отпадъчните 

води, утвърдени с решение № Ц-25/31.07.2012 г. на ДКЕВР, са коригирани със средногодишен 

инфлационен индекс (- 0,1%) за 2015 г. по данни на НСИ за индекса на потребителските цени. 

Преизчислените условно-постоянни разходи (без разходите за амортизации) след 

корекцията по т. 1 са коригирани с коефициент за подобряване на ефективността Х = 0,1%, 

съгласно т. 55 от Указанията.  

3.6.1.1. Предложените от ВиК оператора разходи за амортизации не се признават, а се 

признава стойността им в съответствие с амортизационния план за регулаторни цели за 2015 г. 

от ЕССО и средния размер на разходите за амортизации от инвестиции за 2016 г., съгласно 

одобрения бизнес план за 2016 г. с решение БП-50/22.06.2016 г. на КЕВР, а именно: 

ВС Добрич     

за услугата доставяне на вода на потребителите  -        842 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води             -          56 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води          -          63 хил. лв. 

ВС Албена     

за услугата доставяне на вода на потребителите  -          33 хил. лв. 

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

за услугата пречистване на отпадъчните води          -          10 хил. лв. 
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3.6.2. Променливи разходи 

 

ВС Добрич       

3.6.2.1. За услугата доставяне на вода на потребителите  

 

 Предложените от ВиК оператора разходи за обеззаразяване в размер на 48 хил. лв. не се 

признават, а се приемат в размер на 35 хил. лв., определени на база отчетен специфичен разход 

за 2015 г. и прогнозни водни количества за 2016 г. 

 Предложените от ВиК оператора разходи за електроенергия за технологични нужди в 

размер на 8 202 хил. лв. не се признават, а се приемат в размер на 8 172 хил. лв., при отчитане 

на следните фактори: 

- за 2015 г. дружеството отчита потребление от 58 924 МВтч. В одобрения бизнес план, с 

решение № БП-50/22.06.2016 г. на КЕВР, за 2016 г. е посочено потребление от 50 316 

МВтч, като въз основа на същото са определени разходите за електрическа енергия за 

технологични нужди;  

- действащи цени на електрическа енергия ниско напрежение, мрежови услуги и надбавки, 

утвърдени с Решение № Ц-35/01.11.2015 г. на Комисията; 

- цени на електрическа енергия ниско и средно напрежение на свободен пазар – 86,95 лв., 

съгласно Споразумение от 31.07.2015 г., сключено между ВиК оператора и 

"ЕНЕРГИЙНА ФИНАНСОВА ГРУПА"АД – София, поради изтичане  срока на Договора 

за доставка на електрическа енергия, сключен между страните.    

 Предложените от Ви К оператора разходи за доставяне на вода от друг доставчик в 

размер на 175 хил. лв. не се признават, а се признават в размер на 18 лв. на база отчетни данни 

за 2015 г. 

 Предложените от ВиК оператора разходи за такса регулиране в размер на 37 хил. лв. не 

се признават, а се признават в размер на 25 хил.лв., изчислени за услугата спрямо дела на  

фактурираните количества. 

 Предложените от ВиК оператора разходи за такса за  водоползване в размер на 794 хил. 

лв. не се признават, а се признават в размер на 580 хил. лв., изчислени съгласно Тарифата за 

таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване (обн. в ДВ, бр. 50 от 1 юли 

2011 г., изм. ДВ. бр. 3 от 10 януари 2012 г.), в сила от 01.01.2012 г. и фактурираните количества 

са системата. 

    

3.6.2.2.  За услугата отвеждане на отпадъчни води 

 Предложените от ВиК оператора разходи за обеззаразяване в размер на хиляда  лв. се 

признават. 

 Предложените от ВиК оператора разходи за електроенергия за технологични нужди в 

размер на 50 хил. лв. не се признават, а се приемат в размер на 44 хил. лв., при отчитане на 

следните фактори: 

- за 2015 г. дружествата отчита потребление от 233 МВтч. В одобрения бизнес план, с 

решение № БП-50/22.06.2016 г. на КЕВР, за 2016 г. е посочено потребление от 233 

МВтч, като въз основа на същото са определени разходите за електрическа енергия за 

технологични нужди;  

- действащи цени на електрическа енергия ниско напрежение, мрежови услуги и надбавки, 

утвърдени с Решение № Ц-35/01.11.2015 г. на Комисията; 

- цени на електрическа енергия ниско и средно напрежение на свободен пазар – 86,95 лв., 

съгласно Споразумение от 31.07.2015 г., сключено между ВиК оператора и 

"ЕНЕРГИЙНА ФИНАНСОВА ГРУПА"АД – София, поради изтичане  срока на Договора 

за доставка на електрическа енергия, сключен между страните.    

 Предложените от В и К оператора разходи за такса регулиране в размер на 3 хил. лв. не 

се признават, а се признават в размер на 5 хил.лв., изчислени за услугата спрямо дела на  
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фактурираните количества.. 

 Предложените от ВиК оператора разходи за такса заустване в размер на 41 хил. лв. не 

се признават, а се приемат в размер на 20 хил. лв., изчислени съгласно Тарифата за таксите за 

водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване (обн. в ДВ, бр. 50 от 1 юли 2011 г., 

изм. ДВ. бр. 3 от 10 януари 2012 г.), в сила от 01.01.2012 г. и спрямо дела на фактурираните 

количества за системата. 

 

3.6.2.3.  За услугата пречистване на отпадъчни води 

 Предложените от ВиК оператора разходи за обеззаразяване в размер на 3 хил. лв. се 

признават. 

 Предложените от ВиК оператора разходи за електроенергия за технологични нужди в 

размер на 463 хил. лв. не се признават, а се приемат в размер на 451 хил. лв., при отчитане на 

следните фактори: 

- за 2015 г. дружествата отчита потребление от 3 143 МВтч. В одобрения бизнес план, с 

решение № БП-50/22.06.2016 г. на КЕВР, за 2016 г. е посочено потребление от 2 872 

МВтч, като въз основа на същото са определени разходите за електрическа енергия за 

технологични нужди;  

- действащи цени на електрическа енергия ниско напрежение, мрежови услуги и надбавки, 

утвърдени с Решение № Ц-35/01.11.2015 г. на Комисията; 

- цени на електрическа енергия ниско и средно напрежение на свободен пазар – 86,95 лв., 

съгласно Споразумение от 31.07.2015 г., сключено между ВиК оператора и 

"ЕНЕРГИЙНА ФИНАНСОВА ГРУПА"АД – София, поради изтичане  срока на Договора 

за доставка на електрическа енергия, сключен между страните.    

 Предложените от В и К оператора разходи за такса регулиране в размер на 3 хил. лв. не 

се признават, а се признават в размер на 5 хил.лв., изчислени за услугата спрямо дела на  

фактурираните количества. 

 

ВС Албена       

3.6.2.1. За услугата доставяне на вода на потребителите  

 Предложените от ВиК оператора разходи за обеззаразяване в размер на 1 000 лева се 

признават. 

 Предложените от ВиК оператора разходи за електроенергия за технологични нужди в 

размер на 100 хил. лв. не се признават, а се приемат в размер на 91 хил. лв., при отчитане на 

следните фактори: 

- за 2015 г.  дружеството отчита потребление от е 635 МВтч. В одобрения бизнес план, с 

решение № БП-50/22.06.2016 г. на КЕВР, за 2016 г. е посочено потребление от 528 

МВтч, като въз основа на същото са определени разходите за електрическа енергия за 

технологични нужди;  

- действащи цени на електрическа енергия ниско напрежение, мрежови услуги и надбавки, 

утвърдени с Решение № Ц-35/01.11.2015 г. на Комисията; 

- цени на електрическа енергия ниско и средно напрежение на свободен пазар – 86,95 лв., 

съгласно Споразумение от 31.07.2015 г., сключено между ВиК оператора и 

"ЕНЕРГИЙНА ФИНАНСОВА ГРУПА"АД – София, поради изтичане  срока на Договора 

за доставка на електрическа енергия, сключен между страните. 

 Предложените от ВиК оператора разходи за такса регулиране в размер на 1 хил. лв. не 

се признават, а се приемат в размер на 3 хил.лв., изчислени съгласно Тарифа за таксите, които 

се събират от ДКЕВР по ЗРВКУ за услугата и дела на  фактурираните количества. 

 Разходи за такса за водоползване се признават в размер на 87 хил. лв., изчислени 

съгласно Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване (обн. 

в ДВ, бр. 50 от 1 юли 2011 г., изм. ДВ. бр. 3 от 10 януари 2012 г.), в сила от 01.01.2012 г. и 

фактурираните количества са системата. 



14 

 

    

3.6.2.2.  За услугата отвеждане на отпадъчни води 

 Предложените от ВиК оператора разходи за електроенергия за технологични нужди в 

размер на 48 хил. лв. се признават. 

 Предложените от В и К оператора разходи за такса регулиране в размер на 1 хил. лв. се 

признават. 

 

3.6.2.3.  За услугата пречистване на отпадъчни води 

 Предложените от ВиК оператора разходи за електроенергия за технологични нужди в 

размер на 100 хил. лв. се признават. 

 Разходи за такса регулиране се признават в размер на 1 хил. лв., изчислени съгласно 

Тарифа за таксите, които се събират от ДКЕВР по ЗРВКУ и дела на  фактурираните количества 

за услугата. 

 

 Предложените от ВиК оператора разходи за такса заустване в размер на 4 хил. лв. не се 

признават, а се приемат в размер на 1 хил. лв., изчислени съгласно Тарифата за таксите за 

водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване (обн. в ДВ, бр. 50 от 1 юли 2011 г., 

изм. ДВ. бр. 3 от 10 януари 2012 г.), в сила от 01.01.2012 г. и спрямо дела на фактурираните 

количества за системата. 

 

3.7. Количества вода  

Предложените прогнозни количества за доставяне на вода на потребителите, за 

отвеждане и пречистване на отпадъчни води от обособената система Добрич се признават, 

както следва: 

ВС Добрич 

за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС Добрич – 8 114 хил. м3, равни на 

утвърдените с решение № Ц-25/31.07.2012 г. на ДКЕВР; 

за услугата отвеждане на отпадъчните води, равни на утвърдените, в т.ч.:               

за битови и приравнени към тях  

обществени, търговски и други потребители   -    3 218 хил. м3   

 за промишлени и други стопански потребители   

  степен на замърсяване 1 -        -    639 хил. м3   

 степен на замърсяване 2 -   -     44 хил. м3   

 степен на замърсяване 3 -   -    339 хил. м3   

за услугата пречистване на отпадъчните води, равни на утвърдените, в т.ч.:         

за битови и приравнени към тях  

обществени, търговски и други потребители   -    3 243 хил. м3   

 за промишлени и други стопански потребители   

  степен на замърсяване 1 -        -    600 хил. м3   

 степен на замърсяване 2 -   -    44 хил. м3   

 степен на замърсяване 3 -   -    339 хил. м3   

 

Предложените прогнозни количества за доставяне на вода на потребителите, за 

отвеждане и пречистване на отпадъчни води за обособената система Албена не се признават, 

а се приемат коригирани количества усреднени на база отчетни данни за регулаторния период 

от 2012 г. до 2015 г., вкл. в съответствие с правилата по т. 38 и т. 41 от Указанията: 

ВС Албена 

за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС Албена - 672 хил. м3, при 

утвърдени 662 хил. м3; 

за услугата отвеждане на отпадъчните води - 847 хил. м3, при утвърдени 730 хил. м3, в 

т.ч.:               
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за битови и приравнени към тях  

обществени, търговски и други потребители   -     7 хил. м3   

 за промишлени и други стопански потребители   

  степен на замърсяване 1 -        -     511 хил. м3   

 степен на замърсяване 2 -   -    264 хил. м3   

 степен на замърсяване 3 -   -      65 хил. м3   

за услугата пречистване на отпадъчните води - 897 хил. м3, при утвърдени 830 хил. м3, в 

т.ч.:                     

за битови и приравнени към тях  

обществени, търговски и други потребители   -      37 хил. м3   

 за промишлени и други стопански потребители   

  степен на замърсяване 1 -        -     489 хил. м3   

 степен на замърсяване 2 -   -    306 хил. м3   

 степен на замърсяване 3 -   -      65 хил. м3   

 

3.8. Необходими годишни приходи 

Във връзка с гореизложените корекции на ценообразуващите елементи и разходите, 

предложените от ВиК оператора необходими годишни приходи се признават, както следва: 

ВС Добрич  

за услугата доставяне на вода на потребителите  -  17 211 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води             -       616 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води          -    1 240 хил. лв.    

ВС Албена     

за услугата доставяне на вода на потребителите  -      514 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води             -      244 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води          -      348 хил. лв. 

 

3.9. Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услуги 

Социалната поносимост на цената на ВиК услуги е 2,97 лв./куб.м, изчислена съгласно § 1, 

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

2015 г. Предложените за утвърждаване цени на ВиК услуги от „Водоснабдяване и канализация” 

ООД, гр. Добрич за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са 

под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги. 

 

Във връзка с изложеното, разходите и ценообразуващите елементи за 

водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация” ООД, 

гр. Добрич са, както следва: 

 

Признати годишни разходи: 

ВС Добрич     

за услугата доставяне на вода на потребителите  -  16 506 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води             -       569 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води          -    1 191 хил. лв. 

ВС Албена     

за услугата доставяне на вода на потребителите  -       490 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води             -       191 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води          -       342 хил. лв. 

 

Регулаторна база на активите: 

ВС Добрич     

за услугата доставяне на вода на потребителите  -   15 766 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води             -      1 052 хил. лв.  
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за услугата пречистване на отпадъчните води          -      1 107 хил. лв. 

ВС Албена     

за услугата доставяне на вода на потребителите  -        538 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води             -     1 196 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води          -        130 хил. лв. 

 

Необходим оборотен капитал: 

ВС Добрич     

за услугата доставяне на вода на потребителите  -     2 872 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води             -          94 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води          -        207 хил. лв. 

ВС Албена     

за услугата доставяне на вода на потребителите  -          84 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води             -          31 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води          -          61 хил. лв. 

 

Необходимият оборотен капитал е определен с параметри от утвърдените цени с решение № Ц-

25/31.07.2012 г. на ДКЕВР при нетен цикъл 66 дни. 

 

Норма на възвръщаемост на капитала: 

Нормата на възвръщаемост на капитала, преди данъчно облагане е 4,47%, определена 

при норма на възвръщаемост на привлечения капитал 5,11%, равна на утвърдената с решение № 

Ц-25/31.07.2012 г. на ДКЕВР. 

 

Необходими годишни приходи: 

ВС Добрич     

за услугата доставяне на вода на потребителите  -  17 211 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води             -       616 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води          -    1 240 хил. лв. 

ВС Албена     

за услугата доставяне на вода на потребителите  -      514 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води             -      244 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води          -      348 хил. лв. 

 

Количества вода:  

ВС Добрич 

за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС Добрич – 8 114 хил. м3 

за услугата отвеждане на отпадъчните води, в т.ч.:               

за битови и приравнени към тях  

обществени, търговски и други потребители   -    3 218 хил. м3   

 за промишлени и други стопански потребители   

  степен на замърсяване 1 -        -    639 хил. м3   

 степен на замърсяване 2 -   -     44 хил. м3   

 степен на замърсяване 3 -   -    339 хил. м3   

за услугата пречистване на отпадъчните води, в т.ч.:         

за битови и приравнени към тях  

обществени, търговски и други потребители   -    3 243 хил. м3   

 за промишлени и други стопански потребители   

  степен на замърсяване 1 -        -    600 хил. м3   

 степен на замърсяване 2 -   -    44 хил. м3   

 степен на замърсяване 3 -   -    339 хил. м3   

ВС Албена 
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за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС Албена - 672 хил. м3 

за услугата отвеждане на отпадъчните води - 847 хил. м3, в т.ч.:               

за битови и приравнени към тях  

обществени, търговски и други потребители   -     7 хил. м3   

 за промишлени и други стопански потребители   

  степен на замърсяване 1 -        -     511 хил. м3   

 степен на замърсяване 2 -   -    264 хил. м3   

 степен на замърсяване 3 -   -      65 хил. м3   

за услугата пречистване на отпадъчните води - 897 хил. м3, в т.ч.:                     

за битови и приравнени към тях  

обществени, търговски и други потребители   -      37 хил. м3   

 за промишлени и други стопански потребители   

  степен на замърсяване 1 -        -     489 хил. м3   

 степен на замърсяване 2 -   -    306 хил. м3   

 степен на замърсяване 3 -   -      65 хил. м3   

 

Цени на ВиК услуги на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Добрич: 

 

ВС Добрич     

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите  2,12 лв./куб.м 

Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води  

Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. 0,12 лв./куб.м 

Промишлени и други стопански потребители 

 степен на замърсяване 1                                                   0,16 лв./куб.м    

степен на замърсяване 2                                                   0,29 лв./куб.м 

  степен на замърсяване 3                                                         0,35 лв./куб.м 

Цена за услугата пречистване на отпадъчните води  

Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. 0,24 лв./куб.м 

Промишлени и други стопански потребители 

 степен на замърсяване 1                                                   0,33 лв./куб.м    

степен на замърсяване 2                                                   0,60 лв./куб.м 

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

ВС Албена     

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите   0,76 лв./куб.м 

Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води  

Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.  0,15 лв./куб.м 

Промишлени и други стопански потребители 

 степен на замърсяване 1                                                   0,22 лв./куб.м    

степен на замърсяване 2                                                   0,39 лв./куб.м 

  степен на замърсяване 3                                                         0,46 лв./куб.м 

Цена за услугата пречистване на отпадъчните води  

Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. 0,21 лв./куб.м 

Промишлени и други стопански потребители 

 степен на замърсяване 1                                                   0,29 лв./куб.м    

степен на замърсяване 2                                                   0,52 лв./куб.м 

  степен на замърсяване 3                                                         0,62 лв./куб.м 
 (В цените не е включен ДДС). 

 

4. Открито заседание на КЕВР, обществено обсъждане и допълнително постъпили в 

законоустановения 14-дневен срок становища по проекта на решение за утвърждаване на 

цени. 
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4.1. Открито заседание 

В съответствие с разпоредбите на чл. 23 от НРЦВКУ и чл. 43, ал. 6 от Правилника за 

дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, на 

закрито заседание на Комисията, проведено на 06.07.2016 г., с протоколно решение по т. 5 от 

протокол № 146/06.07.2016 г. е приет доклада на работната група с вх. № В-Дк-129/04.07.2016 г. 

и е определена дата за провеждането на открито заседание и обществено обсъждане на 

предложението за цени на 13.07.2016 г. от 10.00 ч. 

С писмо на КЕВР с изх. № В-17-15-6/07.07.2016 г. „Водоснабдяване и канализация” 

ООД, гр. Добрич е информирано за организираното на 13.07.2016 г. открито заседание на 

Комисията, на което се явиха г-н Петър Калчев – управител и г-н Мариян Николов – заместник 

– управител. 

Направено е следното изказване: 

П. Калчев заяви, че са доволни от това, което е предложено в доклада за 

водоснабдителна система Добрич, но имат възражение по отношение на цените за 

водоснабдителна система Албена. Внесли са писмено възражение в Комисията по 3 точки – да 

се работи с водни количества, фактурирани през 2015 г., да се имат в предвид разходите за 

работни заплати за пречиствателна станция Албена и Комисията са се съобрази с нейно 

решение от 2016 г.  

 

4.2. Обществено обсъждане 

С писмо на КЕВР с изх. № В-04-00-89/06.07.2016 г., като заинтересовани лица бяха 

поканени Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Омбудсман на 

Република България, Национален браншов синдикат „Водоснабдител” - КНСБ, Конфедерация 

на работодателите и индустриалците в България, Асоциация на индустриалния капитал в 

България, Българска търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара, Българска 

асоциация по водите, Съюза на В и К операторите в Република България, Федерация на 

потребителите в България, Федерация (Строителство, Индустрия и Водоснабдяване) – 

Подкрепа, Комисия за защита на потребителите, Гражданско движение „ДНЕС“, община 

Ботевград. 

На общественото обсъждане присъстваха г-н Красимир Богоев – заместник-председател 

на Национален браншов синдикат „Водоснабдител”- КНСБ; г-н Александър Димитров – 

началник отдел „Икономически анализи“ в Българска търговско-промишлена палата; г-н Благой 

Козарев – заместник-председател на Българска асоциация по водите; г-н Ганчо Тенев – 

председател на Съюза на В и К операторите в Република България; г-н Огнян Димов – 

заместник - председател на Федерация (Строителство, Индустрия и Водоснабдяване) – 

Подкрепа; г-н Борис Борисов – заместник-кмет на община Ботевград. 

На общественото обсъждане присъстваха също: г-н Георги Владов – управител на „ВиК - 

Видин” ЕООД, гр. Видин; г-н Стоян Иванов – управител на „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, 

гр. Разград; г-жа Илияна Веселинова – главен счетоводител на „Водоснабдяване – Дунав“ 

ЕООД, гр. Разград; г-н Цветозар Гаврилов – управител на „ВиК– Бебреш“ ЕООД, гр. Ботевград; 

г-н Петър Калчев – управител на „ВиК“ ООД, гр. Добрич; г-н Мариян Николов – заместник-

управител на „ВиК“ ООД, гр. Добрич; г-н Кирил Кочев – главен инженер на „ВиК“ ООД, гр. 

Враца; г-жа Верка Иванова – главен счетоводител на „ВиК“ ООД, гр. Враца; г-н Бойко Ничев – 

ръководител направление във „ВиК“ ООД, гр. Враца. 

Не присъстваха представители на Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството, Омбудсман на Република България, Конфедерация на работодателите и 

индустриалците в България, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска 

стопанска камара, Федерация на потребителите в България, Комисия за защита на 

потребителите и Гражданско движение „ДНЕС“.  

Общественото обсъждане се отразяваше от представители на средствата за масово 

осведомяване. 

Бяха направени следните изказвания: 
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К. Богоев – Национален браншов синдикат „Водоснабдител”- КНСБ зададе въпрос защо 

при разглеждането на ценови заявления за държавни ВиК оператори отсъства собственика, в 

лицето на МРРБ. Апелира към Комисията за приемане на разходите за работни заплати, 

включително годишна индексация на фонда с 1%, което е законово положение. Подкрепя 

всички управители на ВиК дружествата и апелира да се разгледат техните предложения.  

А. Димитров – началник отдел „Икономически анализи“ в Българска търговско-

промишлена палата изказа становище без микрофон. Няма възражения. 

Б. Козарев – заместник-председател на Българска асоциация по водите изказа становище 

от името на асоциацията в подкрепа исканията на ВиК операторите. 

Г. Тенев – председател на Съюза на В и К операторите в Република България заяви, че 

населението намалява, но мрежата остава същата, имоти не се изключват и разходите за 

поддръжка не намаляват. По отношение на новите пречиствателни станции за отпадъчни води 

посочи, че са построени от общините, при което не са взети под внимание доста от забележките 

на операторите. По всички има доработки, които са извън гаранционния период. Няма станция, 

която да е пусната за един месец. Самият период е между шест и девет месеца. Това е идеален 

вариант. Веднага след това ще последва и проблем с утайките. Тези проблеми са наредени един 

след друг. 

О. Димов – заместник - председател на Федерация (Строителство, Индустрия и 

Водоснабдяване) – Подкрепа заяви, че заплатите ежегодно се индексират с един процент за 

прослужено време, а от началото на годината минималната работна заплата е 460 лв. 

Минимална заплата за бранша е увеличена с коефициент 1,05. Апелира предложенията на ВиК 

операторите да бъдат взети в предвид. Отправи питане към Петър Калчев по отношение на 

фонд работна заплата. 

П. Калчев – управител на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Добрич, посочи, че 

предвиждат да се намали брутната сума, като разходи за работни заплати, а не размера на 

заплатите.  

 

4.3. Постъпили писмени възражения 

В регламентирания 14-дневен срок след проведеното обществено обсъждане e постъпило 

възражение от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Добрич по отношение на следното: 

1. Корекциите на предложените количества за ВС Албена  

Възразителят счита, че приложения подход „коригирани количества усреднени на база 

отчетни данни за регулаторния период от 2012 г, до 2015 г., вкл. в съответствие с правилата 

по т. 38 и т. 41 от Указанията” е некоректен поради значителното намаление на отчетените 

отведени и пречистени водни количества, направени във връзка с Решение № Ж-106 от 

17.12.2015 г. на КЕВР, както и необоснованото завишение с 15% на доставените водни 

количества, спрямо отчетените за 2015 г. 

ВиК операторът посочва, че предложените от него прогнозни количества са определени 

на база на окончателните данни за фактурираните количества на „Албена” АД за 2015 г. (след 

извършените корекции в изпълнение на решението на КЕВР). Прогнозните количества са 

приравнени на отчетните нива за предходната 2015 г., тъй като не се предвижда съществено 

изменение на обема на дейността на курортния комплекс през 2016 г. 

Възразителят изразява становище, че в случая не е коректно да се прилагат средни 

стойности за периода, тъй като към количествата от 2012 и 2013 г. не са приложени корекции 

по Решение Ж-106 от 17.12.2015 г. и включват отведени количества отчетени по разходомер. За 

прогнозния период ще бъдат фактурирани само отведени и пречистени количества равни на 

доставените, т.е. ще бъдат по-малки в сравнение с тези от 2012 и 2013 г. 

ВиК операторът счита, че приложения подход в доклада по заявлението на 

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Добрич е в противоречие с Решението на КЕВР по 

отношение на практиката за отчитане на отведените и пречистени отпадъчни води от к.к. 

Албена, като на ВиК оператора се определят количества, които значително надвишават 

доставените и не могат да бъдат постигнати при спазване на принципа на отчитане определен 
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в горецитираното решение. Това поставя дружеството във фактическа невъзможност да 

възстанови направените признати разходи, като същевременно нарушава принципите на 

регулирането на ВиК услугите. 

Възразителят предлага за прогнозния период количествата отведени и пречистени 

отпадъчни води за ВС Албена, да са равни на утвърдените доставени количества вода, 

завишени с количествата добити от други водоизточници. 

Възражението на ВиК оператора не се приема по отношение на количествата за 

доставяне на вода от ВС Албена, с оглед на това че с двукратното удължаване на регулаторния 

период и установената тенденция за намаляване на потреблението през него, се прилагат 

корекции на количествата за доставяне на вода на потребителите, количествата за отвеждане на 

отпадъчни води и количествата за пречистване на отпадъчни води. Количествата за 2016 г. се 

определят като осреднени стойности на базата на отчетни данни за регулаторния период, в 

случая от 2012 – 2015 г. с обособяването на ВС Албена, в съответствие с т. 38 и т. 41 от 

Указанията. 

Възражението по отношение на количествата за пречистване на отпадъчните води се 

приема, но разпределението между групите потребители битови и приравнени към тях и 

промишлени и други стопански потребители по степени на замърсяване е необосновано и не се 

приема. Прилагат се осреднени стойности, определени с отчетни данни за периода от 2012  г. до 

2015 г. за  битови и приравнени към тях и промишлени и други стопански потребители по 

степени на замърсяване. 

 

2. Непризнати допълнителни разходи за възнаграждения и осигуровки за услугата 

пречистване на отпадъчните води при ВС Албена 
Възразителят счита, че немотивирано не са признати разходи за възнаграждения и 

осигуровки за допълнително нает персонал в ПСОВ „Албена“ за услугата пречистване на 

отпадъчни води и в тази връзка е посочил, като извлечение от щатното разписание на 

персонала в ПСОВ „Албена“ данните в таблицата: 

 

 

Възражението по отношение на допълнителни разходи за възнаграждения и осигуровки 

за услугата пречистване на отпадъчните води при ВС Албена е необосновано и не се приема.  С 

оглед изискванията на глава четвърта за годишни корекции на цените по време на регулаторния 

период, добре управляваното дружество трябва да оптимизира разходите си и персонала в 

рамките на разчетения фонд. 

3. Непризнаване в пълен размер на предложените разходи за електрическа енергия 

 ВиК операторът възразява относно непризнатите в пълен размер разходи за електрическа 

енергия за технологични нужди за услугата доставяне на вода на потребителите и счита, че 

предложените от дружеството 100 хил.лв. са намалени необосновано от работната група с 9 

хил.лв. Изчислението на годишните разходи за електрическа енергия е направено при 

отчетена консумирана електрическа енергия за доставени количества в размер на 586 

хил.куб.м, докато в доклада се прогнозира че доставените количества вода ще нарастнат до 

672 хил.куб.м, или с 15% повече спрямо количествата за които е определен разхода на 

електроенергия. В резултат на това се намалява специфичния разход на електрическа енергия 

за един кубик доставена вода от 0,90 на 0,785, ефект който не може да бъде постигнат в 

краткосрочен план без значителни инвестиции. В тази връзка, възразителят счита че 

необосновано са намалени признатите разходи, което от своя страна ще доведе до 

Персонал в ПСОВ Албена бр. заети 

Месечно 

възнаграждение 

Годишно 

възнаграздение 
Общо за Пречистване на отпадъчни води 6 3537.59 42451.08 

Отговорник ПСОВ Албена 1 747,50 8970,00 

Оператор ПСОВ 5 2790,09 33481,08 
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невъзможност за възстановяване на ефективно извършените разходи за електрическа енергия 

и увеличаване на задълженията на дружеството към доставчиците на електрическа енергия. 

 ВиК операторът предлага признаване на одобрения в Решение №БП-50/22.06.2016 г. на 

комисията, специфичен разход на електрическа енергия за услугата доставяне на вода на 

потребителите за ВС Албена от 0,9 кВтч/куб.м фактурирана вода, което да се приложи към 

прогнозните количества доставена вода при определянето на утвърдените разходи за 

електрическа енергия за технологични нужди. Предлага се прилагане на същия подход и към 

разходите за електрическа енергия за технологични нужди за услугите отвеждане и 

пречистване на отпадъчни води. Възразителят предлага разхода на електрическа енергия да 

бъде преизчислен спрямо прогнозните количества и специфичния разход за съответната В и К 

услуга, съгласно съответните им стойности в одобрения бизнес план с Решение №БП-

50/22.06.2016 г. на КЕВР. 

 Възражението на ВиК оператора е необосновано и не се приема, с оглед на това че 

разходите за електрическа енергия се определят не за фактурирани количества, а за добити 

количества вода на вход ВС.  

4. Непризнаване в пълен размер на предложените разходи за такса заустване 

ВиК операторът възразява относно непризнатата стойност на разходите за такса заустване 

и обосновава предложението си с изчислените 4,9 хил.лв. за фактурирани заустени водни 

количества за 897 хил.куб.м и Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и 

за замърсяване (обн. в ДВ, бр. 50 от 1 юли 2011 2., изм. ДВ. бр. 3 от 10 януари 2012 г.), в сила от 

01.01.2012 г. 

Възражението на ВиК оператора по отношение на предложената стойност на разходите за 

такса заустване е обосновано и се приема. 

 

5. Разходи и ценообразуващи елементи 

Във връзка с Решение № Ц-19/30.06.2016 г. на КЕВР за утвърждаване на цени на 

електрическа енергия, мрежови услуги и надбавки, считано от 01.07.2016 г., разходите за 

електрическа енергия за технологични нужди се коригират, както следва:   

ВС Добрич 

За услугата доставяне на вода на потребителите: 

разходи за електроенергия за технологични нужди, в размер на 8 172 хил. лв. се 

коригират на 8 121 хил. лв. 

За услугата отвеждане на отпадъчните води: 

разходи за електроенергия за технологични нужди, в размер 44 хил. лв. се коригират на 

41 хил. лв. 

За услугата пречистване на отпадъчните води: 

разходи за електроенергия за технологични нужди, в размер 451 хил. лв. се коригират на 

449 хил. лв. 

 

ВС Албена 

За услугата доставяне на вода на потребителите: 

разходи за електроенергия за технологични нужди, се запазват в размер на 91 хил. лв.  

За услугата отвеждане на отпадъчните води: 

разходи за електроенергия за технологични нужди, се запазват в размер 48 хил. лв.  

За услугата пречистване на отпадъчните води: 

разходи за електроенергия за технологични нужди, се запазват в размер 100 хил. лв.  

 

 

Предвид изложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 2, чл. 12 и чл. 13 от Закона за 

регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл. 4, ал. 1, т. 2, б. „а” от 

Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги и 

Указанията за образуване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги при 
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ценово регулиране чрез метода „горна граница на цени”, приети с решение по т. 5 от 

протокол № 17/31.01.2011 г. на ДКЕВР и във връзка със заявление с вх. № В -17-15-

6/23.03.2016 г., за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги 

на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Добрич 

 

I. Утвърждава на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Добрич 

ценообразуващи елементи, както следва:  

 

Признати годишни разходи: 

ВС Добрич     

за услугата доставяне на вода на потребителите  -  16 455 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води             -       566 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води          -    1 208 хил. лв. 

ВС Албена     

за услугата доставяне на вода на потребителите  -       432 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води             -       191 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води          -       351 хил. лв. 

 

Регулаторна база на активите: 

ВС Добрич     

за услугата доставяне на вода на потребителите  -    15 756 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води             -      1 052 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води          -      1 110 хил. лв. 

ВС Албена     

за услугата доставяне на вода на потребителите  -        527 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води             -     1 196 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води          -        209 хил. лв. 

 

Необходим оборотен капитал: 

ВС Добрич     

за услугата доставяне на вода на потребителите  -     2 862 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води             -          94 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води          -        210 хил. лв. 

ВС Албена     

за услугата доставяне на вода на потребителите  -          73 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води             -          31 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води          -          62 хил. лв. 

 

 Необходимият оборотен капитал е определен с параметри от утвърдените цени с решение 

№ Ц-25/31.07.2012 г. на ДКЕВР при нетен цикъл 66 дни. 

 

Норма на възвръщаемост на капитала: 

Нормата на възвръщаемост на капитала, преди данъчно облагане е 4,47%, определена 

при норма на възвръщаемост на привлечения капитал 5,11%, равна на утвърдената с решение № 

Ц-25/31.07.2012 г. на ДКЕВР. 

 

Необходими годишни приходи: 

ВС Добрич     

за услугата доставяне на вода на потребителите  -  17 159 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води             -       613 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води          -    1 258 хил. лв. 
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ВС Албена     

за услугата доставяне на вода на потребителите  -      455 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води             -      244 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води          -      360 хил. лв. 

 

Количества вода:  

ВС Добрич 

за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС Добрич – 8 114 хил. м3 

за услугата отвеждане на отпадъчните води, в т.ч.:               

за битови и приравнени към тях  

обществени, търговски и други потребители   -    3 218 хил. м3   

 за промишлени и други стопански потребители   

  степен на замърсяване 1 -        -    639 хил. м3   

 степен на замърсяване 2 -   -     44 хил. м3   

 степен на замърсяване 3 -   -    339 хил. м3   

за услугата пречистване на отпадъчните води, в т.ч.:         

за битови и приравнени към тях  

обществени, търговски и други потребители   -    3 243 хил. м3   

 за промишлени и други стопански потребители   

  степен на замърсяване 1 -        -    600 хил. м3   

 степен на замърсяване 2 -   -    44 хил. м3   

 степен на замърсяване 3 -   -    339 хил. м3   

ВС Албена 

за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС Албена  -     586 хил. м3 

за услугата отвеждане на отпадъчните води - 842 хил. м3, в т.ч.:               

за битови и приравнени към тях  

обществени, търговски и други потребители   -         2 хил. м3   

 за промишлени и други стопански потребители   

  степен на замърсяване 1 -        -     511 хил. м3   

 степен на замърсяване 2 -   -    264 хил. м3   

 степен на замърсяване 3 -   -      65 хил. м3   

за услугата пречистване на отпадъчните води - 864 хил. м3, в т.ч.:                     

за битови и приравнени към тях  

обществени, търговски и други потребители   -      12 хил. м3   

 за промишлени и други стопански потребители   

  степен на замърсяване 1 -        -     481 хил. м3   

 степен на замърсяване 2 -   -    306 хил. м3   

 степен на замърсяване 3 -   -      65 хил. м3   

 

ІІ. Утвърждава, считано от 01.08.2016 г. цени без ДДС за водоснабдителните и 

канализационните услуги, предоставяни от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. 

Добрич, както следва:  

 

ВС Добрич     

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите   2,11 лв./куб.м 

Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води  

Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.                       0,12 лв./куб.м  

Промишлени и други стопански потребители 

степен на замърсяване 1                                                   0,16 лв./куб.м  

степен на замърсяване 2                                                   0,29 лв./куб.м 



24 

 

 степен на замърсяване 3                                                   0,35 лв./куб.м 

Цена за услугата пречистване на отпадъчните води  

 

Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.                        0,24 лв./куб.м  

Промишлени и други стопански потребители 

 степен на замърсяване 1                                                   0,34 лв./куб.м    

степен на замърсяване 2                                                   0,60 лв./куб.м 

степен на замърсяване 3                                                         0,72 лв./куб.м 

 

ВС Албена     

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите   0,78 лв./куб.м 

Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води  

Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.  0,16 лв./куб.м Промишлени 

и други стопански потребители 

 степен на замърсяване 1                                                   0,22 лв./куб.м    

степен на замърсяване 2                                                   0,39 лв./куб.м 

степен на замърсяване 3                                                         0,47 лв./куб.м 

Цена за услугата пречистване на отпадъчните води  

Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.                      0,22 лв./куб.м  

Промишлени и други стопански потребители 

 степен на замърсяване 1                                                   0,31 лв./куб.м    

степен на замърсяване 2                                                   0,55 лв./куб.м 

  степен на замърсяване 3                                                         0,66 лв./куб.м 
 (В цените не е включен ДДС). 

 

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – София град в 14 

(четиринадесет) дневен срок. 

 

 

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

               ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ 
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