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ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
София – 1000, бул. ”Княз Дондуков“ № 8-10, тел.: 988 24 98, 935 96 13, факс: 988 87 82 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ Ц - 14 от 29.05.2012 г. 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 29.05.2012 г., като разгледа заявление за 

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

№ В-17-29-1/16.01.2012 г., подадено от “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе, 

събраните данни от проведените на 08.05.2012 г. открито заседание и обществено обсъждане, 

доклад с вх. № В–Дк-91/26.04.2012 г., установи следното: 

 

“Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе 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-17-29-1/16.01.2012 г. 

С решение № Ц-39/30.11.2009 г. на ДКЕВР, считано от 01.12.2009 г. на „В и К” ООД, гр. 

Русе са утвърдени цени за първия ценови период от петгодишния регулаторен период (2009 – 

2013 г.), образувани по метода „горна граница на цени”. Утвърдените цени за В и К услуги, са 

както следва:  

Доставяне на вода на потребителите       1,42 лв./м
3 

Отвеждане на отпадъчните води         0,15 лв./м
3
 

(В цените не е включен ДДС) 

С внесеното заявление „В и К” ООД, гр. Русе предлага за утвърждаване, следните цени на 

В и К услуги:  

Доставяне на вода на потребителите        1,44 лв./м
3 

Отвеждане на отпадъчните води          0,17 лв./м
3
 

Пречистване на отпадъчните води 

- за битови и приравнени към тях  

обществени,  търговски и др. потребители                    0,39 лв./м
3
 

- за промишлени и др. стопански потребители: 

степен на замърсяване 1            0,39 лв./м
3
 

степен на замърсяване 2            0,58 лв./м
3
 

степен на замърсяване 3            1,93 лв./м
3
 

 (В цените не е включен ДДС) 

Цената за услугата пречистване на отпадъчните води е за предоставяне на нова услуга на 

потребителите от въведената в експлоатация пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – 

гр. Русе. Относно въвеждането в експлоатация на ПСОВ – гр. Русе са представени следните 

документи: протокол образец 16 от 14.12.2011 г., подписан от Държавната приемателна комисия 

за строежа, назначена със Заповед № РД-19-1546 от 09.12.2011 г. на ДНСК; издадено разрешение 

за ползване на обекта № СТ-05-1576 /22.12.2011 г. на ДНСК; разрешително за ползване на воден 

обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти № 03140032/29.09.2010 г. на 

Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район и РИОСВ – гр. Русе. Не е 

представен договор между община Русе и „В и К” ООД, гр. Русе, с който се предоставя за 

безвъзмездно ползване и експлоатация ПСОВ – гр. Русе на В и К оператора. 

 

От прегледа на внесеното заявление за цени, е установено следното: 

В и К операторът е изпълнил изискването на чл. 18 от Наредбата за регулиране на цените 

на водоснабдителните и канализационните услуги (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. 
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Предложените цени на В и К услуги със заявление вх. № В-17-29-1/16.01.2012 г. са 

образувани на базата на отчетни данни за 2010 г., при което не са изпълнени изискванията на т. 51 

от Глава четвърта на Указанията за образуване на цени на водоснабдителните и канализационните 

услуги при ценово регулиране чрез метода „горна граница на цени”, приети с решение на ДКЕВР 

по т. 5 от протокол № 17/31.01.2011 г. (Указанията). С писмо изх. № В-17-29-1/07.03.2012 г. е 

изискана допълнителна информация относно променливите разходи. С писмо вх. № В-17-29-

1/15.03.2012 г. В и К операторът е представил необходимата информация. 
 

І. Предложени от В и К оператора разходи и ценообразуващи елементи  

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

образувани на базата на отчетни данни за 2010 г. и са както следва:  

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

са както следва: 

1.1. За услугата доставяне на вода на потребителите 

Изменението на отделните видове предложени разходи спрямо утвърдените, е както 

следва: 

Разходите за материали от утвърдени 3 509  хил. лв. са увеличени на 3 565 хил. лв., в т.ч.: 

разходите за материали (обеззаразяване) от 31 хил. лв. са намалени на 30 хил. лв.; 

разходите за  ЛТК (лабораторно-технологични комплекси) нов разход в размер на 15 хил. 

лв.; 

разходите за електроенергия за технологични нужди от 3 020 хил. лв. са намалени на  

2 992  хил. лв., изчислени с отчетените количества за 2010 г. и действащите цени на 

електрическата енергия; 

разходите за горива и смазочни материали от 364 хил. лв. са увеличени на 415 хил. лв., 

обосновани с ръста на дизеловото гориво за периода 2010 – 2012 г.; 

разходите за работно облекло от 29 хил. лв. са увеличени на 47 хил. лв.; 

разходите за канцеларски материали  от 65 хил. лв. са увеличени на 66 хил. лв.; 

Разходите за външни услуги от утвърдени 1 082 хил. лв. са увеличени на 1 350 хил. лв., от 

тях измененията са в:  

разходи за застраховки от 68 хил. лв. са увеличени на 109 хил. лв.; 

разходи за местни данъци и такси от 23 хил. лв. са увеличени на 37 хил. лв.; 

разходите за такса регулиране от 67 хил. лв. са намалени  на 60 хил. лв.; 

разходите за такса водовземане от 430 хил. лв. са увеличени на 615 хил. лв., образувани 

съгласно Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, приета с 

ПМС № 177/24.06.2011 г. 

разходи за съобщителни услуги от 62 хил.лв. са увеличени на 63 хил. лв.; 

разходи за транспортни услуги от 35 хил. лв. са намалени на 27 хил. лв.; 

разходи за вода, осветление и отопление от 61 хил. лв. са намалени на 57 хил. лв.; 

разходи за публикации от 34 хил. лв. са намалени на 12 хил. лв.; 

разходи за консултантски дейности от 44 хил. лв. са увеличени на 55 хил. лв.; 

разходи за въоръжена и противопожарна охрана от 9 хил. лв. са увеличени на 10 хил. лв. 

разходи за суми по договори за инкасиране от 55 хил. лв. са увеличени на 82 хил. лв.; 

съдебни разходи нов разход в размер на 45 хил. лв.; 

други разходи от 186 хил. лв. са намалени на 170 хил. лв. 

Разходите за амортизации от утвърдени 1 896 хил. лв. са увеличени на 2 187 хил.лв. в т.ч.: 

разходите за амортизации – от 1 779 хил. лв. увеличени на 2 130 хил. лв.;   

разходите за амортизации от инвестиции - 117 хил. лв. са намалени на 57 хил.лв.; 

Разходите за възнаграждения от утвърдени 4 362  хил. лв. са увеличени на 4 413  хил. лв.  

Разходите за осигуровки от утвърдени 1 682 хил. лв. са намалени на 1 562 хил. лв., в т.ч.: 

социалните осигуровки – от 1 028 хил. лв. са намалени на 900 хил. лв.; 

социалните разходи -  от 654 хил. лв. са увеличени на 662 хил. лв.; 

Други разходи – от утвърдени 320 хил. лв. са увеличени на 344 хил. лв. от тях променени 

са: 

разходи за служебни карти и пътувания – от утвърдени 14 хил. лв. са увеличени на 16  



 3 

хил. лв.; 

разходи за командировки - от утвърдени 12 хил. лв. са увеличени на 13 хил. лв.; 

разходи за квалификация и стипендии нов разход в размер на 3 хил. лв.; 

разходи за изпитания и съоръжения - от утвърдени 250 хил. лв. са увеличени на 276  

хил. лв.; 

другите разходи - от 41 хил. лв. са намалени на 36 хил. лв.; 

Разходите за текущ ремонт от утвърдени 3 797 хил. лв. са намалени на 2 677 хил. лв.; 

 

1.2. За услугата отвеждане на отпадъчните води 

Изменението на отделните видове предложени разходи спрямо утвърдените, е както 

следва: 

Разходите за материали от утвърдени 36 хил. лв. са увеличени на 191 хил. лв., в т.ч.: 

разходите за електроенергия за технологични нужди от 5 хил. лв. са увеличени на  

153 хил. лв. в резултат на новопридобити и експлоатирани КПС Кея 1 и 2;   

разходи за горива и смазочни материали от 25 хил. лв. са увеличени на 28 хил. лв., 

обосновани с ръста на дизеловото гориво за периода 2010 – 2012 г.; 

разходите за работно облекло от 2 хил. лв. са увеличени на 4 хил. лв.; 

разходите за канцеларски материали  от 4 хил. лв. са увеличени на 5 хил. лв.; 

Разходите за външни услуги от утвърдени 80 хил. лв. са увеличени на 321 хил. лв. от тях 

са променени: 

разходи за застраховки от 2 хил. лв. са увеличени на 3 хил. лв.; 

разходи за местни данъци и такси от  1 000 лв. са увеличени на 4 хил. лв.; 

разходите за такса замърсяване от утвърдени 30 хил. лв. са увеличени на 271 хил. лв., 

образувани съгласно Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за 

замърсяване, приета с ПМС № 177/24.06.2011 г.; 

разходи за съобщителни услуги от 3 хил. лв. са увеличени на 4 хил. лв.; 

разходи за транспортни услуги от 5 хил. лв. са намалени на 4 хил. лв.; 

разходи за публикации от 2 хил. лв. са намалени на 1 000 лв.; 

разходи за консултантски дейности от 2 хил. лв. са увеличени на 3 хил. лв.; 

разходи за суми по договори за инкасиране от 4 хил. лв. са увеличени на 6 хил. лв.; 

други разходи от 27 хил. лв. са намалени на 21 хил. лв.; 

Разходите за амортизации от утвърдени 484 хил. лв. са намалени на 238 хил. лв.; 

разходите за амортизации от 431 хил. лв. са намалени на 228 хил. лв.;   

разходите за амортизации от инвестиции  от 53 хил. лв. са намалени на 10 хил. лв.; 

Разходи за възнаграждения от утвърдени 246 хил. лв. са увеличени на 405 хил. лв. във 

връзка с влизането в експлоатация на ПСОВ, която води до стартиране дейността на още три КПС, 

за които са предвидени допълнителен персонал от 15 души, в т.ч. 5 Оператори и 10 Помпиери.  

Разходите за осигуровки от утвърдени 96 хил. лв. са увеличени на 147 хил. лв., в т.ч.:  

социалните осигуровки – от 59 хил. лв. са увеличени на 85 хил. лв.; 

социалните разходи – от 37 хил. лв. са увеличени на 62 хил. лв.; 

Други разходи – от утвърдени 6 хил. лв. са увеличени на 9 хил. лв.; 

разходи за служебни карти и пътувания от 1 000 лв. са увеличени на 3 хил. лв.; 

разходи за командировки от 1 000 лв. са увеличени на 2 хил. лв.; 

разходи за квалификация и стипендии нов разход в размер на 2 хил. лв.; 

други разходи от 3 хил. лв. са намалени на 2 хил. лв.; 

Разходи за текущ ремонт – от утвърдени са 445 хил. лв. са намалени на 334 хил. лв. 

 

1.3. За услугата пречистване на отпадъчните води 

Прогнозните разходи за услугата пречистване на отпадъчните води са определени на базата 

на данни за проектните разходи за ПСОВ от проектната документация, представена от 

изпълнителя на проекта и съобразно прогнозираните количества за пречистване на отпадъчните 

води.  

Разходите за материали са в размер на 1 946 хил. лв., в т.ч.: 

разходи за коагуланти в размер на 261 хил. лв.; 
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разходи за флокуланти в размер на 1 070 хил. лв. 

Заявителят е допуснал техническа грешка при попълване на справката за разходите, като 

позициите на разходите за коагуланти и разходите за флокуланти са разменени и следва да се 

четат:  

разходи за коагуланти в размер на 1 070 хил. лв. ; 

разходи за флокуланти в размер на 261 хил. лв. 

разходи за ЛТК (лабораторно-технологични комплекси) в размер на 36 хил. лв.; 

разходи за електроенергия за технологични нужди в размер на 524 хил. лв., изчислени с 

количествата електроенергия по проектни данни, съобразно съответния дневен коефициент на 

натоварване за броя машини, които ще се използват и действащите цени на електрическата 

енергия съгласно решение № Ц-22/29.06.2011 г. на ДКЕВР.   

разходи за горива и смазочни материали в размер на 50 хил. лв.; 

разходи за работно облекло в размер на 2 хил. лв.; 

разходи за канцеларски материали в размер на 3 хил. лв. 

Разходите за външни услуги са в размер на 209 хил. лв., в т.ч.:  

разходи за застраховки в размер на 5 хил. лв.; 

разходи за местни данъци и такси в размер на 7 хил. лв.; 

разходи за такса регулиране в размер на 4 хил. лв.; 

разходи за такса заустване в размер на 170 хил. лв., изчислени единствено за 

количествата отпадъчни води за град Русе, съгласно Тарифа за таксите за водовземане, за 

ползване на воден обект и за замърсяване (обн. в ДВ, бр. 50/01.07.2011 г.), приета с 

Постановление № 177/24.06.2011 г. на Министерски съвет.  

разходи за съобщителни услуги в размер на 3 хил. лв.; 

разходи за вода, осветление и отопление в размер на 7 хил. лв.; 

разходи за консултантски услуги (юридически) в размер на 1 000 лв.; 

разходи за суми по договори за инкасиране в размер на 12 хил. лв.; 

Разходите за амортизации са в размер на 15 хил. лв. и са формирани от средния размер на 

разходите за амортизации от инвестиции за оставащите години от регулаторния период в 

съответствие с метода на ценообразуване чрез „горна граница на цени” и  т. 52 от Указанията. 

Разходите за възнаграждения са в размер на 329 хил. лв. и включват разходите за 

възнаграждения на персонала пряко зает в пречиствателната станция и преразпределени разходи 

за възнаграждения общи за В и К услугите.  

Разходите за осигуровки са в размер на 116 хил. лв., в т.ч.: 

социални осигуровки в размер на 66 хил. лв.;  

социални разходи в размер на 50 хил. лв.  

Други разходи в размер на 11 хил. лв. 

Разходи за текущ ремонт не са предвидени. 

 

2. Регулаторна база на активите (РБА) 
Доставяне на вода на потребителите      28 549 хил. лв. 

Отвеждане на отпадъчните води        2 074 хил. лв. 

Пречистване на отпадъчните води           186 хил. лв. 

Натрупаната амортизация на дълготрайните активи, влезли в експлоатация след 31.12.2005 г. 

е изчислена с амортизационни норми за регулаторни цели по т. 33 от Указанията на ДКЕВР. 

3. Необходим оборотен капитал (НОК) 

Доставяне на вода на потребителите          343 хил. лв. 

Отвеждане на отпадъчните води            35 хил. лв. 

Пречистване на отпадъчните води            64 хил. лв. 

Предложеният от В и К оператора необходим оборотен капитал е изчислен съобразно 

годишния финансов отчет за 2010 г. 

4. Норма на възвръщаемост на капитала 

Нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане, предложена от  

В и К оператора е 5,17 %, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал след 

данъчно облагане 5,11 % с данъчна ставка 10,00 % и норма на възвръщаемост на привлечения 
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капитал 4,61 %. Предложената от В и К оператора норма на възвръщаемост на капитала е 

изчислена съобразно годишния финансов отчет за 2010 г. 

5. Необходими годишни приходи (НГП) 

Доставяне на вода на потребителите               17 574 хил. лв. 

Отвеждане на отпадъчните води      1 752 хил. лв. 

Пречистване на отпадъчните води      2 636 хил. лв. 

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

Доставяне на вода на потребителите: 

Количества за доставяне на вода на потребителите     12 222 хил. м
3   

Отвеждане на отпадъчните води  

Количества отведени отпадъчни води    
 
 

- за битови потребители и приравнени  към тях    6 341 хил. м
3  

 

обществени, търговски и др.      
 
 

- за промишлени и други стопански потребители                           3 843 хил. м
3   

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

отвеждане на отпадъчните води са определени на базата на отчетни данни за 2010 г. и са по-ниски 

съответно с 2,9 % и 0,8 % спрямо утвърдените.   

Пречистване на отпадъчните води  

Количества пречистени отпадъчни води, в т.ч.: 

- за битови потребители и приравнени  към тях 

обществени, търговски и др.      5 443 хил. м
3  

 

- за промишлени и други стопански потребители                                                                  

  степен на замърсяване 1       1 274 хил. м
3
 

  степен на замърсяване 2                           34 хил. м
3
 

  степен на замърсяване 3                 10 хил. м
3 

 

ІІ. Анализ и оценка на отчетените резултати по време на текущия ценови период 

В изпълнение на Заповед № З-В-11/17.02.2011 г. на Председателя на ДКЕВР е извършена 

планова проверка на дейността на „В и К” ООД, гр. Русе за 2010 г. След приключване на същата е 

съставен Констативен протокол № С-1 от 10.03.2011 г., който е разгледан на закрито заседание на 

ДКЕВР и е приет за сведение с решение по т. 23 от Протокол № 52 от 11.04.2011 г.  

Във връзка с подаденото заявление от „В и К” ООД, гр. Русе и в съответствие с  

чл. 20 от НРЦВКУ е представена информация, на базата на която е извършен анализ и оценка за 

отчетените резултати по време на текущия ценови период, като са взети предвид и резултатите от 

извършената планова проверка на дейността на В и К оператора. 

1. Анализ на приходите и разходите за 2010 г. 

От предоставените справки и направената проверка, В и К операторът отчита приходи и 

разходи по В и К услуги, както следва: 
                                                                                                                                   (хил. лв.) 

В и К услуги 

ПРИХОДИ 

от В и К услуги 

за отчетната 2010 г. 

РАЗХОДИ 

за В и К услуги 

за отчетната 2010 г. 

Финансов резултат            

(от предоставяне на 

В и К услуги) 

Доставяне на вода  

на потребителите 
17 265 15 595  1 670  

Отвеждане  

на отпадъчните води 
 1 509 1 300  209  

Пречистване   

на отпадъчните  води 
      

ОБЩО  18 774  16 895  1 879  

 

Съгласно представения одитиран годишен финансов отчет за 2010 г., „В и К” ООД, гр. Русе 

формира общо приходи от цялостната дейност в размер на 20 163 хил. лв. и общо разходи 19 186 

хил. лв. (включително финансови разходи от 883 хил. лв.), в резултат на което финансовият  

резултат е положителен - печалба преди данъчно облагане в размер на 977 хил. лв. Общите 
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приходи са формирани от приходи от продажби на В и К услуги – 18 774 хил. лв., от 

присъединяване на потребители - 196 хил. лв. и от други услуги - 188 хил. лв., от финансови 

приходи – 71 хил. лв. и други приходи 933 хил. лв., в т.ч. приходи от правителствени дарения - 

718 хил. лв.,  приходи от платени неустойки –  97 хил. лв. и други - 118 хил. лв.  

 

2. Изпълнение на инвестиционната програма за 2010 г. 

Изпълнението на инвестиционната програма за услугата доставяне на вода на потребителите 

е 100,3 %, за услугата отвеждане на отпадъчните води – 9,8 %. 
                                                                                                                                                                    (хил. лв.) 

В и К услуга 

Одобрени инвестиции Изпълнени инвестиции Изпълнение на 

инвестиционната 

програма  

от собствени средства 

собствени 

средства 

външно 

финансиране 

собствени 

средства 

външно 

финансиране 

Доставяне на 

вода на потребителите  2 073 0 2 079  0 100,3 % 

Отвеждане на 

отпадъчните води 427 251 42 757 9,8 % 

Пречистване на 

отпадъчните води      

Общо: 2 500 251 2 121 757 84,8 % 

 

3. Количества за доставяне на вода на потребителите, количества за отвеждане на 

отпадъчните води и количества за пречистване на отпадъчните води.  

 
                             (хил. куб. м) 

В и К услуги 
Отчетни количества 

за 2010 г. 

Количества, 

утвърдени с Решение № 

Ц-39/30.11.2009 г. 

Доставяне на вода на потребителите 12 222 12 587 

Отвеждане на отпадъчните води 10 184  10 270  

Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. 5 631  6 100  

Промишлени потребители степен на замърсяване 1 4 553  4 170  

 

Отчетените фактурирани количества за 2010 г. за услугите доставяне на вода на 

потребителите и отвеждане на отпадъчните води са по-ниски от утвърдените. 
 

ІІІ. Констатации и правна рамка 

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

направени следните констатации:  

1. С Решение № Ц-39/30.11.2009 г., ДКЕВР е утвърдила цени за В и К услуги, 

предоставяни от „В и К” ООД, гр. Русе, за първия ценови период от петгодишния регулаторен 

период (2009 – 2013 г.), образувани при прилагането на метод на регулиране чрез стимули „горна 

граница на цени”.  

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

цените на В и К услуги се съдържа в ЗРВКУ и НРЦВКУ. НРЦВКУ определя правилата за 

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

утвърждаване и изменение на цените.  

3. Съгласно чл. 4, ал. 1, т. 2, б „а” от НРЦВКУ при прилагане на метода „горна граница на 

цени” комисията утвърждава цени на В и К оператора за първата година от определения 

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

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

4. Съгласно т. 51 от Указанията, годишни корекции на цените се извършват на основата 
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на ценовия изчислителен модел за утвърдените цени на водоснабдителните и канализационните 

услуги за предходния ценови период от регулаторния период. 

 

Във връзка с гореизложеното и при прилагане на Указанията, работната група по 

преписката е предложила цените на В и К услугите, предоставяни от „В и К” ООД, гр. Русе за 

новия ценови период от регулаторния период да се изчислят по следния начин. 

 

ІV. Предложение за разходи и ценообразуващи елементи: 

1. Условно-постоянните разходи 

1.1. Разпределените условно-постоянни разходи (без разходите за амортизации) по 

водоснабдителни и канализационни услуги са коригирани със средногодишната инфлация за 

периода януари - декември 2011 г. спрямо периода януари - декември 2010 г., която е 4,2 % по 

данни на НСИ за индекса на потребителските цени; 

1.2. Преизчислените условно-постоянни разходи (без разходите за амортизации) по 

водоснабдителни и канализационни услуги след корекцията по т. 1.1 са коригирани с коефициент 

за подобряване на ефективността Х = 2,5. Коефициентът за подобряване на ефективността Х се 

изчислява според нивото на утвърдените разходи в цените за първата година от регулаторния 

период, спрямо разходите за базовата година, по метода „горна граница на цени“. 

Утвърдените разходи за текущ ремонт с решение № Ц-39/30.11.2009 г. на ДКЕВР в услугите 

доставяне на вода на потребителите и отвеждане на отпадъчните води са коригирани, отчитайки 

прогнозираните стойности в бизнес плана за 2012 - 2013 г. от В и К оператора и изпълнението на 

ремонтната програма в предходните години, както следва: за услугата доставяне на вода на 

потребителите на 3 000 хил. лв. и за услугата отвеждане на отпадъчни води на 510 хил. лв.  

2. Променливи разходи 

2.1. Предложените от В и К оператора разходи за обеззаразяване за услугата доставяне на 

вода на потребителите в размер на 30 хил. лв. се приемат.  

2.2. Предложените от В и К оператора разходи за коагуланти (FeCl3) за услугата 

пречистване на отпадъчните води в размер на 1 070 хил. лв. не се приемат, поради това че 

посочената единична цена е завишена. Предлага се да бъдат в размер на 480 хил. лв., на база 

действащи пазарни цени за търговския продукт, при запазване на предложените количества 

реагент за химично отстраняване на фосфор. 

  2.3. Предложените от В и К оператора разходи за флокуланти (за уплътняване и 

обезводняване на утайките) за услугата пречистване на отпадъчните води в размер на 261 хил. лв. 

се приемат. 

2.4. Предложените от В и К оператора разходи за ЛТК (лабораторно-технологични 

комплекси) за услугата доставяне на вода на потребителите в размер на 15 хил. лв. се приемат. 

Предложените от В и К оператора разходи за ЛТК (лабораторно-технологични комплекси) 

за услугата пречистване на отпадъчни води в размер на 36 хил. лв. се приемат. 

2.5. Предложените от В и К оператора разходи за електроенергия за технологични нужди за 

услугата доставяне на вода на потребителите в размер на 2 992 хил. лв. се приемат, изчислени са 

с отчетените количества електроенергия за 2010 г. и действащите цени на електрическата енергия, 

утвърдени с решение № Ц-22/29.06.2011 г. на ДКЕВР.  

Предложените от В и К оператора разходи за електроенергия за технологични нужди за 

услугата отвеждане на отпадъчните води в размер на 153 хил. лв. се приемат, във връзка с 

въвеждането в експлоатация на две нови КПС, на база на направените разчети за режима на 

работа на помпените станции. 

Предложените от В и К оператора разходи за електроенергия за технологични нужди за 

услугата пречистване на отпадъчни води в размер на 524 хил. лв. се приемат, на база на 

направените разчети за режима на работата на отделните машини и съоръжения по двете основни 

линии - на водата и на утайките, осигуряващи стандартите за качество на пречистената вода.  

2.6. Предложените от В и К оператора разходи за такса регулиране за услугата доставяне на 

вода на потребителите в размер на 60 хил. лв. не се приемат, като се предлага да бъдат 

коригирани на 53 хил. лв., изчислени с фактурираните количества питейна вода за 2011 г. 

Предложените от В и К оператора разходи за такса регулиране за услугата отвеждане на 
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отпадъчните води в размер на 4 хил. лв. се приемат. 

Предложените от В и К оператора разходи за такса регулиране за услугата пречистване на 

отпадъчните води в размер на 4 хил. лв. се приемат. 

2.7. Предложените от В и К оператора разходи за такса за водовземане 615 хил. лв. и за 

такса замърсяване  271 хил. лв. не се приемат. Предлага се да бъдат изчислени съгласно 

Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, приета с 

Постановление № 177/24.06.2011 г. на МС (обн. в ДВ, бр. 50 от 1 юли 2011 г.), изменена с 

Постановление № 377/30.12.2011 г. на МС (обн. ДВ. бр. 3 от 10 януари 2012 г.), в сила от 

01.01.2012 г., с количества по които са начислени таксите за водовземане и за замърсяване за 2011 

г. от справка на МОСВ, представена с писмо вх. № В-03-15-169/03.10.2011 г. в размер, както 

следва: 

за услугата доставяне на вода на потребителите -  423 хил. лв. 

за услугата отвеждане на отпадъчните води -       32 хил. лв. 

за услугата пречистване на отпадъчните води -    24 хил. лв. 

 3. Предложената регулаторна база на активите за всяка В и К услуга е изчислена с 

отчетни данни за дълготрайните активи в съответствие с годишния финансов отчет за 2010 г., с 

изключение на натрупаната амортизация. С оглед на това, се предлага натрупаната амортизация 

да се коригира, както следва:  

- за услугата доставяне на вода на потребителите от 13 595 хил. лв. на 15 300 хил. лв.; 

- за услугата отвеждане на отпадъчните води от 2 486 хил. лв. на 2 622 хил. лв.; 

 3.1. Средният размер на инвестициите, финансирани от дружеството със собствени и 

привлечени средства, и амортизациите върху тях се приемат за оставащите години от 

регулаторния период съобразно т. 52 от Указанията. 

4. Нормата на възвръщаемост на капитала е утвърдената с решение № Ц-39/30.11.2009 г. 

на ДКЕВР, преди данъчно облагане 6,14 %, образувана с норма на възвръщаемост на собствения 

капитал след данъчно облагане 5,11 %  при данъчна ставка 10,00 % и норма на възвръщаемост на 

привлечения капитал 8,26 %. 

5. Необходимият оборотен капитал е равен на утвърдения с решение № Ц-39/30.11.2009 г. 

на ДКЕВР. 

6. Количествата вода за услугата доставяне на вода на потребителите и за услугата 

отвеждане на отпадъчните води са равни на тези, с които са образувани утвърдените цени с 

решение № Ц-39/30.11.2009 г. на ДКЕВР. 

Приемат се предложените от В и К оператора количества за услугата пречистване на 

отпадъчните води по групи потребители, степени на замърсяване и коефициенти отразяващи 

степента на замърсяване. 

 

Във връзка с изложеното, ценообразуващите елементи и цените за водоснабдителните и 

канализационните услуги на „В и К” ООД, гр. Русе, са както следва: 

Признати годишни разходи: 

доставяне на вода на потребителите       –  16 233 хил. лв. 

отвеждане на отпадъчните води           –    1 369 хил. лв. 

пречистване на отпадъчните води           –    1 890 хил. лв. 

 

Регулаторна база на активите: 

доставяне на вода на потребителите     –   28 009 хил. лв. 

отвеждане на отпадъчните води           –     2 025 хил. лв. 

пречистване на отпадъчните води           –        323 хил. лв. 

 

Необходим оборотен капитал: 

доставяне на вода на потребителите      –  1 509 хил. лв. 

отвеждане на отпадъчните води           –     122 хил. лв. 

пречистване на отпадъчните води           –     201 хил. лв. 

 

Необходимият оборотен капитал е определен съгласно Указанията при нетен цикъл 39 дни. 
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Норма на възвръщаемост на капитала: 

Нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане е 6,14 %, определена при 

норма на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане 5,11 % при данъчна 

ставка 10,00 % и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 8,26 %. 

 

Необходими годишни приходи 

доставяне на вода на потребителите        –  17 952 хил. лв. 

отвеждане на отпадъчните води           –    1 493 хил. лв. 

пречистване на отпадъчните води           –    1 910 хил. лв. 

 

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

Доставяне на вода на потребителите:      -  12 587 хил. м
3  

 

Отвеждане на отпадъчните води         - 10 270 хил. м
3  

 

Пречистване на отпадъчните води      -   6 761 хил. м
3  

 

- за битови потребители и приравнени  към тях 

обществени, търговски и др.        -   5 443 хил. м
3  

 

- за промишлени и други стопански потребители                                                                  

  степен на замърсяване 1      -   1 274 хил. м
3
 

  степен на замърсяване 2        -        34 хил. м
3
 

  степен на замърсяване 3      -        10 хил. м
3
 

 

V. Цени за В и К услуги на “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе: 

 

Доставяне на вода на потребителите -          -   1,43 лв./куб.м 

Отвеждане на отпадъчните води –         -   0,15 лв./куб.м 

Пречистване на отпадъчните води: 

за битови и приравнени към тях обществени,  

търговски и др. потребители –           -  0,28 лв./куб.м 

за промишлени и други стопански потребители: 

 степен на замърсяване 1                                                       -  0,28 лв./куб.м 

   степен на замърсяване 2                                                             -  0,42 лв./куб.м 

   степен на замърсяване 3                                                              -  1,40 лв./куб.м 

(В цените не е включен ДДС)  

 

VІ. Анализ на социалната поносимост на цените на В и К услуги 

Социалната поносимост на цената на В и К услуги е 4,30 лв./куб.м, изчислена съгласно § 

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

2010 г. Предложените за утвърждаване цени на В и К услуги от В и К оператора  за битови и 

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

поносимост на цената на В и К услуги. 

 

VІІ. Открито заседание и обществено обсъждане 

 Спазено е изискването на чл. 23 от НРЦВКУ и на 08.05.2012 г. са проведени открито 

заседание с представители на дружеството и обществено обсъждане, на което са присъствали 

представители на на Омбудсмана на Република България, на Национален браншов синдикат 

“Водоснабдител” – КНСБ и на Федерация (Строителство, индустрия и водоснабдяване) – 

Подкрепа. На проведеното открито заседание управителят на „В и К” ООД, гр. Русе е разяснил, че 

пречиствателната станция за отпадъчни води не е предадена на дружеството. Има решение на 

Общински съвет тя да се предаде и в кратък срок се очаква МРРБ да я предаде на община Русе, а 

общината от своя страна да я предаде на „В и К” ООД, гр. Русе за опериране. 

 В законоустановения срок в ДКЕВР не са постъпили възражения от заявителя и 

заинтересованите лица. 
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Предвид гореизложеното 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 

ценово регулиране чрез метода „горна граница на цени”, приети с решение по т. 5 от 

протокол № 17/31.01.2011 г. на ДКЕВР, 

 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

I. Утвърждава на “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе ценообразуващи 

елементи на цените по т. II, както следва:  

1. Регулаторна база на активите: 

За услугата доставяне на вода на потребителите   –   28 009 хил. лв. 

За услугата отвеждане на отпадъчните води   –     2 025 хил. лв. 

За услугата пречистване на отпадъчните води   –        323 хил. лв. 

 

2. Норма на възвръщаемост на капитала:  

Нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане е 6,14 %, определена при 

норма на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане 5,11 % при данъчна ставка 

10,00 % и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 8,26 %. 

 

3. Необходими годишни приходи:  

За услугата доставяне на вода на потребителите       –  17 952 хил. лв. 

За услугата отвеждане на отпадъчните води         –    1 493 хил. лв.  

За услугата пречистване на отпадъчните води     –    1 910 хил. лв.  

 

4. Количества вода за В и К услугите:  

Доставяне на вода на потребителите:  

Количества вода за доставяне на потребителите     -  12 587 хил. м
3   

Отвеждане на отпадъчните води  

Количествата на отведените отпадъчни води     - 10 270 хил. м
3   

- за битови потребители и приравнени  към тях  

обществени, търговски и др.       -   6 100 хил. м
3   

- за промишлени и други стопански потребители             -   4 170 хил. м
3 

Пречистване на отпадъчните води  

Количествата на пречистените отпадъчни води, в т.ч.:   -   6 761 хил. м
3   

- за битови потребители и приравнени  към тях  

обществени, търговски и др.      -   5 443 хил. м
3  

 

- за промишлени и други стопански потребители                                                                  

  степен на замърсяване 1         -   1 274 хил. м
3
 

  степен на замърсяване 2           -        34 хил. м
3
 

  степен на замърсяване 3           -        10 хил. м
3
 

 

ІІ. Утвърждава цени без ДДС за услугите доставяне на вода на потребителите, 

отвеждане на отпадъчните води и пречистване на отпадъчните води на “Водоснабдяване и 

канализация” ООД, гр. Русе, както следва: 

 

Цена за доставяне на вода на потребителите -        -   1,43 лв./куб.м 

Цена за отвеждане на отпадъчните води –        -   0,15 лв./куб.м 

Цена за пречистване на отпадъчните води: 

- за битови и приравнени към тях обществени,  
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търговски и др. потребители –           -  0,28 лв./куб.м 

- за промишлени и други стопански потребители: 

степен на замърсяване 1                                                      -  0,28 лв./куб.м 

степен на замърсяване 2                                                                 -  0,42 лв./куб.м 

степен на замърсяване 3                                                                -  1,40 лв./куб.м 

 

Цените за В и К услугите са утвърдени при стойности на показателите за корекции: 

Индекс на инфлация - 4,2%; 

Коефициент за подобряване на ефективността - 2,5. 
 

ІІІ. В и К операторът прилага цените по т. ІІ за доставяне на вода на потребителите и 

за отвеждане на отпадъчните води, считано от 01.06.2012 г., а цената за пречистване на 

отпадъчните води - от 1-во число на следващия месец след представяне в комисията на 

договор за стопанисване, поддръжка и експлоатация на ПСОВ – Русе, сключен между 

“Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе и Община Русе. 

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в  

14 (четиринадесет) дневен срок. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

(Ангел Семерджиев) 

 

 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

(Емилия Савева) 


