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Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ Ц - 08 от 28.03.2012 г. 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 28.03.2012 г., като разгледа заявление за 

утвърждаване на цените на водоснабдителните и канализационните услуги с вх.  

вх. № В-17-23-10/28.12.2011 г., подадено от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, 

гр. Плевен, събраните данни от проведените на 06.03.2012 г. открито заседание и  

обществено обсъждане, доклад с вх. № В-Дк-37/16.02.2012 г., установи следното:   

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен е внесло в Държавната 

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

утвърждаване/изменение на цените на водоснабдителните и канализационните услуги с 

вх. № В-17-23-9/14.11.2011 г.  

С Решение по т.11 от Протокол № 191 от 12.12.2011 г. ДКЕВР е върнала 

преписката за допълнително проучване, като е дала задължителни указания, в 

съответствие с които „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен да предложи за 

утвърждаване цени в срок до 30.12.2011 г.   

Във връзка с дадените задължителни указания „В и К” ЕООД, гр. Плевен е внесло 

в ДКЕВР заявление за утвърждаване/изменение на цените на водоснабдителните и 

канализационните услуги с вх. № В-17-23-10/28.12.2011 г.   

Съгласно Ваша Заповед № 3-B-150/22.11.2011 г., сформираната работна група 

разгледа и анализира постъпилото заявление за утвърждаване/изменение на цени на 

водоснабдителните и канализационните услуги, предоставяни от „В и К” ЕООД,  

гр. Плевен.  

С Решение № Ц-61/17.12.2009 г. на ДКЕВР, считано от 01.01.2010 г. на „В и К” 

ЕООД, гр. Плевен са утвърдени ценообразуващи елементи и цени на водоснабдителните 

и канализационните услуги за първия ценови период от регулаторния период, 

образувани по метода „горна граница на цени”, както следва:  

Доставяне на вода на потребителите –      1,34 лв./куб.м  

Отвеждане на отпадъчните води  –      0,10 лв./куб.м  

Пречистване на отпадъчните води  

- за битови и приравнени към тях обществени,  

търговски и др. потребители –       0,14 лв./куб.м 

- за промишлени и др. стопански потребители:  

степен на замърсяване 1 –       0,66 лв./куб.м 

степен на замърсяване 2 –       0,76 лв./куб.м 

степен на замърсяване 3 –       1,15 лв./куб.м 

(Цените са без включен ДДС) 

С внесеното заявление с вх. № В-17-23-10/28.12.2011 г., „В и К” ЕООД, гр. Плевен 

предлага за утвърждаване следните цени на В и К услуги:  

Доставяне на вода на потребителите –      1,42 лв./куб.м 

Отвеждане на отпадъчните води  –      0,17 лв./куб.м 

Пречистване на отпадъчните води 

- за битови и приравнени към тях обществени,  

търговски и др. потребители –       0,18 лв./куб.м  

- за промишлени и др. стопански потребители:  

степен на замърсяване 1 –       0,63 лв./куб.м  

степен на замърсяване 2 –       0,75 лв./куб.м  

степен на замърсяване 3 –       1,28 лв./куб.м  

(Цените са без включен ДДС) 
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 Съгласно чл. 4, ал. 1, т. 2, б „а” от Наредбата за регулиране на цените на 

водоснабдителните и канализационните услуги (НРЦВКУ) при прилагане на метода 

„горна граница на цени”, Комисията утвърждава цени на В и К оператора за първата 

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

регулаторния период с инфлационен индекс, намален с коефициент за подобряване на 

ефективността на В и К оператора. На основание чл. 6, ал. 1, т. 4 от Закона за регулиране 

на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ) и чл. 5, ал. 8 от НРЦВКУ са 

разработени Указания за образуване на цени на водоснабдителните и канализационните 

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

по т. 5 от протокол № 17/31.01.2011 г. на ДКЕВР (Указанията), които са задължителни за 

В и К операторите при подготовка на заявленията за утвърждаване/изменение на цените 

(чл. 16 от ЗРВКУ). 

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. 

От прегледа на заявлението за утвърждаване/изменение на цени на 

водоснабдителните и канализационните услуги, предоставяни на потребителите от „В и 

К” ЕООД, гр. Плевен при прилагане на метода „горна граница на цени” и приложенията 

към него, е установено следното:  

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

оповестяване в средствата за масово осведомяване на предложението си за изменение на 

действащите цени на В и К услуги.  

Предложените за утвърждаване цени на В и К услуги за новия ценови период от 

регулаторния период от В и К оператора са изчислени на базата на утвърдените 

ценообразуващи елементи с Решение № Ц-61/17.12.2009 г. на ДКЕВР, с приложена 

обосновка за начина на прогнозиране на разходите в съответствие с глава Четвърта от 

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).  

С внесеното заявление за утвърждаване на цени на В и К услуги, В и К операторът 

е предложил изменение на ценообразуващите елементи и разходите, както следва:  

А) Регулаторната база на активите е определена с отчетната стойност на 

дълготрайните активи към края на 2010 г. и със среден размер на инвестициите за 

оставащите три години от регулаторния период.  

Б) Разходите, с които са образувани предложените за утвърждаване цени на В и К 

услуги са, както следва:  

1. За услугата доставяне на вода на потребителите  

Предложените общи разходи в размер на 16 450 хил. лв. са с 881 хил. лв. повече от 

утвърдените в цената на услугата (15 569 хил. лв.) с Решение № Ц-61/17.12.2009 г. на 

ДКЕВР.  

Изменението на отделните видове разходи предложени от дружеството спрямо 

утвърдените е, както следва:  

Разходите за материали от утвърдени 3 948 хил. лв. са увеличени на 4 495 хил. 

лв., в т.ч.:  разходите за обеззаразяване от 75 хил. лв. са увеличени на 122 хил. лв.;  

разходите за електроенергия за технологични нужди от 3 041 хил. лв. са 

увеличени на 3 521 хил. лв. Прогнозните разходи за електроенергия за технологични 

нужди са образувани с отчетените количества електроенергия за 2010 г. и действащите 

цени на електрическата енергия по Решение № Ц-22/29.06.2011 г. на ДКЕВР;  

разходите за горива и смазочни материали от 590 хил. лв. са увеличени на  

605 хил. лв.;  

разходите за работно облекло от 85 хил. лв. са увеличени на 87 хил. лв.; 

 разходите за канцеларските материали от 44 хил. лв. са увеличени на 45 хил. лв.; 

 други разходи за материали от 96 хил. лв. са увеличени на 98 хил. лв.; 
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Разходите за външни услуги от утвърдени 2 474 хил. лв. са увеличени на  

2 557 хил.лв., в т.ч.: 

 разходите за застраховки от 25 хил. лв. са увеличени на 26 хил. лв.; 

 разходите за местни данъци и такси от 94 хил. лв. са увеличени на 96 хил. лв.; 

разходите за такса регулиране от 57 хил. лв. са намалени на 36 хил. лв. в резултат 

на преразпределение между трите услуги на базата на фактурираните количества в 

съответствие с изискванията на т. 30 от Указанията. Общо за трите услуги от утвърдени 

68 хил. лв. са намалени на 64 хил. лв.; 

разходите за водовземане от 266 хил. лв. са намалени на 262 хил. лв., като са 

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.; 

 разходите за съобщителни услуги от 100 хил. лв. са увеличени на 103 хил. лв.; 

разходите за вода, осветление и отопление от 77 хил. лв. са увеличени на 79 хил. 

лв.; 

 разходите за консултантски дейности от 46 хил. лв. са увеличени на 47 хил. лв.; 

 разходите за въоръжена и противопожарна охрана от 149 хил. лв. са увеличени 

на 153 хил. лв.; 

суми по договори за инкасиране от 110 хил. лв. са намалени на 95 хил. лв. 

Намалението се дължи на това, че в утвърдените цени тези разходи са включени 

единствено в услугата доставяне на вода, а в предложените са разпределени в трите 

услуги на базата на фактурираните количества в съответствие с изискванията на т. 30 от 

Указанията. Общо за трите услуги са предложени 113 хил. лв. от утвърдени 110 хил. лв.; 

други разходи от 164 хил. лв. са увеличени на 274 хил. лв., в т.ч.: 

-разходи за мониторинг на качеството на водата предназначена за битови цели 

от 91 хил. лв. са увеличени на 199 хил. лв. Увеличението на този разход е обосновано с 

изискванията на Наредба № 9 от 16 март 2001 г. за качеството на водата, предназначена 

за питейно-битови цели (издадена от Министерството на здравеопазването, 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на 

околната среда и водите); 

-други  разходи от 73 хил. лв. са увеличени на 75 хил. лв.; 

Разходите за амортизации от 1 136 хил. лв. са увеличени на 1 247 хил. лв. в т.ч.: 

разходи за амортизации от 1 032 хил. лв. са увеличени на 1 117 хил. лв.; 

разходи за амортизации на инвестиции са в размер на 130 хил. лв. (утвърдени 104 

хил. лв.); 

Разходите за възнаграждения от утвърдени 4 694 хил. лв. са увеличени на 4 816 

хил. лв.; 

 Разходите за осигуровки от утвърдени 1 657 хил. лв. са увеличени на 1 700 хил. 

лв., в т.ч.: 

 социалните осигуровки от 954 хил. лв. са увеличени на 979 хил. лв.; 

 социалните разходи от 703 хил. лв. са увеличени на 721 хил. лв.;  

 Други разходи от утвърдени 311 хил. лв. са намалени на 251 хил. лв., в т.ч.: 

 разходите за охрана на труда от 40 хил. лв. са увеличени на 41 хил. лв.; 

 разходите за командировки от 40 хил. лв. са увеличени на 41 хил. лв.; 

 разходите за квалификация и стипендии от 18 хил. лв. са увеличени на 19 хил. 

лв.;   

други разходи за периодична проверка и ремонт на водомери от утвърдени 198 

хил. лв. са намалени на 135 хил. лв. Намалението се дължи на това, че в утвърдените 

цени тези разходи са включени единствено в услугата доставяне на вода, а в 

предложените са разпределени в трите услуги. Общо за трите услуги от утвърдени 198 

хил. лв. са предложени 307 хил. лв. Увеличението се дължи на предвидени допълнителни 

средства за периодична проверка и ремонт на водомери. Стойността на този разход е 

формиран на база планирания брой водомери, подлежащи на проверка съобразно бизнес 

плана на дружеството и отчетената средна себестойност на бройка през 2010 г. 
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 Разходите за текущ и авариен ремонт от утвърдени 1 349 хил. лв. са увеличени 

на  1 384 хил. лв. 

 

2. За услугата отвеждане на отпадъчните води 

Предложените общи разходи в размер на 1 351 хил. лв. са с 585 хил. лв. повече от 

утвърдените в цената на услугата (766 хил. лв.) с решение № Ц-61/17.12.2009 г. на 

ДКЕВР.  

Изменението на отделните видове разходи предложени от дружеството спрямо 

утвърдените, е както следва:  

 Разходите за материали от утвърдени 60 хил. лв. са увеличени на 71 хил. лв. в 

т.ч.: 

разходите за електроенергия за технологични нужди от 12 хил. лв. са увеличени 

на 22 хил. лв. Прогнозните разходи за електроенергия за технологични нужди са 

образувани с отчетените количества електроенергия за 2010 г. и действащите цени на 

електрическата енергия по решение № Ц-22/29.06.2011 г. на ДКЕВР; 

разходите за горива и смазочни материали от 43 хил. лв. са увеличени на 44 хил. 

лв.; 

Разходите за външни услуги от утвърдени 91 хил. лв. са увеличени на 417 хил. 

лв., в т.ч.:  

разходите за такса регулиране са увеличени от 3 хил. лв. на 16 хил. лв. в резултат 

на преразпределение между трите услуги на базата на фактурираните количества, в 

съответствие с изискванията на т. 30 от Указанията. 

разходи за заустване от утвърдени 66 хил. лв. са увеличени на 374 хил. лв., като 

са 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.), в сила от 01.01.2012 г.; 

суми по договори за инкасиране в размер на 5 хил. лв., в резултат на 

преразпределени разходи между услугите на базата на фактурираните количества в 

съответствие с изискванията на т. 30 от Указанията. Такива разходи не са били 

утвърдени през първия ценови период от регулаторния период. 

Разходите за амортизации  от 226 хил.лв. са увеличени на 228 хил.лв. в т.ч.: 

разходи за амортизации от 217 хил. лв. са увеличени на 219 хил. лв.; 

разходи за амортизации на инвестиции са в размер на 9 хил. лв. (утвърдени 9 хил. 

лв.); 

Разходите за възнаграждения от утвърдени 230 хил. лв. са увеличени на 371 хил. 

лв. Увеличението отразява фактически отчетените разходи за възнаграждения през 

предходната 2010 г. Разликата с утвърдените разходи се дължи на преизчисляване и 

включване на разходи за възнаграждения за инкасаторски труд разпределени за трите 

регулирани услуги в съответствие с изискванията на т. 30 от Указанията. 

 Разходите за осигуровки от утвърдени 110 хил. лв. са увеличени на 121 хил. лв., 

в т.ч.:  социалните осигуровки от 75 хил. лв. са увеличени на 91 хил. лв.; 

 социалните разходи от 35 хил. лв. са намалени на 30 хил. лв.;  

Други разходи от утвърдени 5 хил. лв. са увеличени на 98 хил. лв., в т.ч.: 

 Увеличението на други разходи в размер на 93 хил. лв. е  в резултат на 

преразпределени разходи между трите услуги за периодична проверка и ремонт на 

водомери. За услугата отвеждане на отпадъчните води такива разходи не са били 

утвърдени през първия ценови период от регулаторния период;   

 Разходите за текущ и авариен ремонт от 44 хил. лв. са увеличени на 45 хил. лв.; 

 

3. За услугата пречистване на отпадъчните води 

Предложените общи разходи в размер на 2 514 хил. лв. са със 159 хил. лв. повече 

от утвърдените в цената на услугата (2 355 хил. лв.) с Решение № Ц-61/17.12.2009 г. на 

ДКЕВР.  

Изменението на отделните видове разходи предложени от дружеството спрямо 

утвърдените, е както следва: 
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 Разходите за материали от утвърдени 664 хил. лв. са намалени на 629 хил. лв., в 

т.ч.: 

 разходите за материали от 44 хил. лв. са увеличени на 45 хил. лв.; 

разходите за електроенергия за технологични нужди от 543 хил. лв. са намалени 

на 506 хил. лв. Прогнозните разходи за електроенергия за технологични нужди са 

образувани с отчетените количества електроенергия за 2010 г. и действащите цени на 

електрическата енергия по Решение № Ц-22/29.06.2011 г. на ДКЕВР, по компоненти за 

доставка на ел.енергия от „ЧЕЗ Електро България” и „НЕК” ЕАД за ел. енергия високо 

напрежение; 

 разходите за горива и смазочни материали от 44 хил. лв. са увеличени на  

45 хил. лв.; 

 Разходите за външни услуги от утвърдени 224 хил. лв. са увеличени на  

322 хил. лв., в т.ч.: 

разходите за такса регулиране са увеличени от 8 хил. лв. на 12 хил. лв. в резултат 

на преразпределение между трите услуги на базата на фактурираните количества 

съответствие с изискванията на т. 30 от Указанията; 

разходи за транспортни услуги от утвърдени 93 хил. лв. са увеличени на 153 хил. 

лв. Предвиденото увеличение на тези разходи е обосновано с необходимостта от 

извозване на натрупаните утайки за период 2,5 години, възлизащи приблизително на 

12 000 т.  

разходите за вода, осветление и отопление от 91 хил. лв. са увеличени на  

93 хил. лв.; 

 разходите за въоръжена и противопожарна охрана от 3 хил.лв. са увеличени на 

22 хил. лв. Увеличението е обосновано с необходимост от повишаване броя на 

охранителите, в следствие на зачестили случаи на посегателства в района на В и К 

оператора. Към момента на подаване на заявлението тече процедура за избор на 

изпълнител за охрана. Разходите за година са формирани на база необходимия персонал 

за непрекъснат режим на работа – 4 човека и средно постигнатата цена на услугата за 

месец за единица персонал от 458 лева при идентични договори сключени от 

дружеството. 

суми по договори за инкасиране в размер на 13 хил. лв. в резултат на извършеното 

преразпределение между услугите на базата на фактурираните количества в съответствие 

с изискванията на т. 30 от Указанията. За услугата пречистване на отпадъчните води 

такива разходи не са били утвърдени през първия ценови период от регулаторния 

период. 

Разходите за амортизации от 92 хил. лв. са намалени на 75 хил. лв. в т.ч.: 

разходи за амортизации от 76 хил. лв. са намалени на 69 хил. лв.; 

разходи за амортизации на инвестиции са в размер на 6 хил. лв. (от утвърдени  

16 хил. лв.); 

Разходите за възнаграждения от утвърдени 940 хил. лв. са увеличени на 964 хил. 

лв.; 

 Разходите за осигуровки от утвърдени 336 хил. лв. са увеличени на 344 хил. лв., 

в т.ч.: 

 социалните осигуровки от 195 хил. лв. са увеличени на 200 хил. лв.; 

 социалните разходи от 141 хил. лв. са увеличени на 144 хил. лв.;  

 Другите разходи от утвърдени 45 хил. лв. са увеличени на 125 хил. лв., в т.ч.: 

Увеличението на други разходи в размер на 79 хил. лв., в резултат на  

преразпределени разходи между трите услуги за периодична проверка и ремонт на 

водомери. За услугата пречистване на отпадъчните води такива разходи не са били 

утвърдени през първия ценови период от регулаторния период;   

 Разходите за текущ и авариен ремонт от 54 хил. лв. са увеличени на 55 хил. лв.  

 

В изпълнение на Заповед № З-В-16/17.02.2011 г. на Председателя на ДКЕВР е 

извършена планова проверка на дейността на „В и К” ЕООД, гр. Плевен за 2010 г.  
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След приключване на същата е съставен Констативен протокол № С-3 от 

28.03.2011 г., който е разгледан на закрито заседание на ДКЕВР и е приет за сведение с 

решение по т. 4 от Протокол № 134 от 26.09.2011 г. 

Във връзка с подаденото заявление от „В и К” ЕООД, гр. Плевен 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. 

Анализът на приходите и разходите за 2010 г. показва, че съгласно представения 

одитиран годишен финансов отчет за 2010 г., В и К операторът формира приходи от 

цялостната дейност в размер на 19 908 хил. лв. и общо разходи 19 026 хил. лв., в резултат 

на което финансовият резултат е положителен - печалба преди данъчно облагане в 

размер на 882 хил. лв., а след преобразуване за данъчни цели в размер на 787 хил. лв. 

Общите приходи са формирани основно от приходи от продажби на В и К услуги - 

19 055 хил. лв., други приходи - 464 хил. лв., в т.ч. приходи от финансирания -198 хил. 

лв. и 65 хил. лв. приходи от присъединяване на потребители към В и К мрежата, други 

суми с корективен характер, като разходи за придобиване на активи по стопански начин 

- 318 хил. лв. и финансови приходи в размер на 47 хил. лв.  

По отношение изпълнението на инвестиционната програма за 2010 г. е видно, че 

от одобрени средства в размер на 3 035 хил. лв. за услугата „доставяне на вода на 

потребителите”, за 2010 г. „В и К” ЕООД, гр. Плевен е изпълнил инвестиции със 

собствени средства на стойност 508 хил. лв. През 2010 г. дружеството не е извършвало 

инвестиции по отношение на услугите „отвеждане на отпадъчните води” и „пречистване 

на отпадъчните води”.  

Фактурираните количества доставена вода на потребителите и количества 

отведени и пречистени отпадъчни води за 2010 г.  възлизат на, както следва:  Доставяне 

на вода на потребителите - 11 863 хил. куб. м. при 12 498 хил. куб. м. съгласно 

утвърдените количества с Решение № Ц-61/17.12.2009 г.; Отвеждане на отпадъчните 

води - 8 106 хил. куб. м. при утвърдени 8 600 хил. куб. м. и Пречистване  на  

отпадъчните  води - 6 887 хил. куб.м. при утвърдени с Решение № Ц-61/17.12.2009 г.  

7 200 хил. куб. м.  

 

Въз основа на извършения анализ на внесеното заявление за утвърждаване 

на цени се констатира следното: 

1. С Решение № Ц-61/17.12.2009 г., ДКЕВР е приела прилагането на метод на 

регулиране чрез стимули „горна граница на цени” за “В и К” ЕООД, гр. Плевен, 

определила е регулаторен период с продължителност до 31.12.2013 г. и е утвърдила на  

В и К оператора цени на В и К услуги за първия ценови период от регулаторния период, 

като за базова година е използвана 2008 г.  

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.  

2. 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. 

3. 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. 

Във връзка с гореизложеното и при прилагане на Указанията за образуване на 

цени на водоснабдителните и канализационните услуги при ценово регулиране чрез 

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

№ 17/31.01.2011 г. на ДКЕВР, с Доклад вх. № В-Дк-37/16.02.2012 г. е предложено цените 
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на В и К услугите, предоставяни от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен 

за новия ценови период от регулаторния период да се изчислят при прилагане на следния 

подход:  

1. Условно-постоянните 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;  

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

водоснабдителни и канализационни услуги след корекцията са коригирани с коефициент 

за подобряване на ефективността Х = 0,5. 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“.  

1.1. Приема се предложеното от В и К оператора разпределение на разходите по 

договори за инкасиране, общо за трите услуги в размер на 113 хил. лв., тъй като при 

утвърдените цени са отнесени единствено в услугата доставяне на вода на потребителите 

(110 хил. лв.). Предложените разходи са изчислени, като утвърдените са коригирани с 

инфлационен индекс от 4,2 % и с коефициент за подобряване на ефективността Х = 0,5%, 

след което са преразпределени между трите услуги на база дела на фактурираните 

количества доставена вода и фактурираните количества отведени и пречистени 

отпадъчни води в съответствие с изискванията на т. 30 от Указанията, както следва:  

- за услугата доставяне на вода на потребителите - 95 хил. лв.;  

- за услугата отвеждане на отпадъчните води – 5 хил. лв.;  

- за услугата пречистване на отпадъчните води – 13 хил. лв.  

1.2. Предложените от В и К оператора други разходи за мониторинг на 

качеството на водата за битови цели в размер на 199 хил. лв. не се приемат, а   

утвърдените разходи в размер на 91 хил. лв. се индексират със средногодишната 

инфлация 4,2 % и с коефициент за подобряване на ефективността  

Х = 0,5 %, съгласно т. 53 и 55 от Указанията, при което стойността им е в размер на  

94 хил. лв.  

1.3. Предложените от В и К оператора други разходи за периодична проверка и 

ремонт на водомери за услугата отвеждане на отпадъчни води в размер на 93 хил. лв. и 

за услугата пречистване на отпадъчни води в размер на 79 хил. лв. не се приемат, тъй 

като са неприсъщи за дейността. Приема се разхода в размер на 202 хил. лв. за 

периодична проверка и ремонт на водомери за услугата доставяне на вода на 

потребителите, получен като утвърденият разход в действащата цена в размер на  

198 хил. лв. е индексиран в съответствие с изискванията на т. 53 и 55 от Указанията.  

1.4. Предложените от В и К оператора разходи за въоръжена и противопожарна 

охрана за услугата пречистване на отпадъчните води в размер на 22 хил. лв. не се 

приемат, като утвърдените разходи в размер на 3 хил. лв. се индексират със 

средногодишната инфлация 4,2 % намалена с коефициент за подобряване на 

ефективността Х = 0,5 % съобразно т. 53 и 55 от Указанията и изчислената стойност е 3,1 

хил. лв.  

2. Променливи разходи  

2.1. Предложените от В и К оператора разходи за обеззаразяване в размер на  

122 хил. лв. не се признават и остават равни на утвърдените през първия ценови период 

от регулаторния период с оглед на това, че замяната на един реагент с реагент с  

по-висока активност изисква по-малки количества от заменящия. Същевременно 

увеличеното общо количество вложени реагенти през 2010 г. спрямо утвърдените в 

първия ценови период не е обосновано предвид по-малките отчетени количества вода на 

входа на ВС за 2010 г. спрямо утвърдените с Решение № Ц-61/17.12.2009 г. на ДКЕВР.  

2.2. Предложените от В и К оператора разходи за електроенергия за технологични 

нужди се приемат, като се изчисляват на база отчетените количества електроенергия за 

2010 г. и действащите цени на електрическата енергия, утвърдени с Решение № Ц-22/ 

29.06.2011 г. на ДКЕВР. 
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2.3. Предложените от В и К оператора разходи за такса за водовземане в размер 

на 262 хил. лв. се приемат, а разходите за такса заустване в размер на 374 хил. лв. не се 

приемат, като се приема стойност на разхода в размер на 43 хил. лв., изчислен 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. 

2.4. Приема се предложеното от В и К оператора разпределение на разходите за 

такса регулиране общо за трите услуги в размер на 64 хил. лв. (утвърдени 68 хил. лв.) на 

базата на фактурираните количества в съответствие с изискванията на т. 30 от 

Указанията, както следва:  

- за услугата доставяне на вода на потребителите - от 57 хил. лв. на 36 хил. лв.; 

- за услугата отвеждане на отпадъчните води – от 3 хил. лв. на 16 хил. лв.; 

- за услугата пречистване на отпадъчните води – от 8 хил. лв. на 12 хил. лв. 

3. Регулаторната база на активите за всяка В и К услуга е изчислена по отчетни 

данни за дълготрайните активи (ДА), съобразно годишния финансов отчет за 2010 г. в 

съответствие с т. 52.1 от Указанията, след което допълнително е коригирана и за трите  

В и К услуги, като е намалена с 317 хил. лв., представляваща прехвърлена стойност от 

отчетната стойност на общите дълготрайни активи към нерегулирана дейност, както и 

приспадащата им се натрупана амортизация (135 хил. лв.), както следва: 

- за услугата доставяне на вода на потребителите, отчетната стойност на ДА е 

намалена от 25 336 хил. лв. на 25 102 хил. лв., т.е. намалена с 264 хил. лв. и съответно 

приспадащата се амортизация в размер на 112 хил. лв.; 

- за услугата отвеждане на отпадъчните води отчетната стойност на ДА е 

намалена от 4 755 хил. лв. на 4 742 хил. лв., т.е. намалена с 13 хил. лв. и съответно 

приспадащата се амортизация в размер на 6 хил. лв.; 

- за услугата пречистване на отпадъчните води отчетната стойност на ДА е 

намалена от 2 093 хил. лв. на 2 053 хил. лв., т.е. намалена с 40 хил. лв. и съответно 

приспадащата се амортизация в размер на 17 хил. лв. 

  3.1. Средният размер на инвестициите, финансирани от дружеството със 

собствени и привлечени средства, и амортизациите върху тях се приемат и са 

преизчислени от В и К оператора за оставащите три години от регулаторния период 

съобразно т. 52 от Указанията. 

4. Количествата доставена вода на потребителите, отведените и пречистени 

количества отпадъчни води, с които са образувани предложените за утвърждаване цени 

са равни на тези, с които са образувани утвърдените цени с Решение № Ц-61 от 

17.12.2009 г. на ДКЕВР.  

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

социалната поносимост на цената на В и К услуги е 4,80 лв./куб.м, определена съгласно 

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

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

оператора са под нивото на социалната поносимост на цената на В и К услуги. 

 

 Спазено е изискването на чл. 23 от НРЦВКУ и на 06.03.2012 г. са проведени 

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

присъствали представители на Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството, Национален браншов синдикат “Водоснабдител” – КНСБ, 

Федерация Строителство, индустрия и водоснабдяване – Подкрепа и Съюз на ВиК 

операторите в България.  

На проведеното открито заседание представителите на „В и К” ЕООД,  

гр. Плевен заявяват, че нямат съществени възражения по доклада, приет с решение на 

ДКЕВР на закрито заседание по т. 8 от Протокол № 23/20.02.2012 г. и публикуван на 

интернет страницата на Комисията, като посочват единственно факта, че някои от 

разходите са индексирани с по-малък коефициент. Обсъдени са и въпроси относно 
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нереализирани инвестиции за 2010 г. съгласно предвидените в одобрения бизнес план на 

В и К оператора, което според управителя на дружеството се дължи на ограничените 

средства за инвестиции. Като единствен източник на финансиране се посочва част от 

амортизационните отчисления, но В и К операторът очаква да бъдат стартирани проекти 

от общините, находящи се в обслужваната от дружеството територия. Управителят на 

„В и К” ЕООД, гр. Плевен посочва, че с оглед подобряване качеството на 

предоставяните услуги, в частност понижаване нивата на някои химически елементи в 

питейната вода са необходими средства, с които дружеството не разполага, както и 

намирането на нови водоизточници.   

В хода на проведеното обществено обсъждане председателят на Федерация 

Строителство, индустрия и водоснабдяване - Подкрепа посочва, че по отношение 

инвестиционната програма на дружеството има проблем с изпълнението – едва 20 % от 

инвестиционната програма, свързана с доставяне на питейна вода се изпълнява, а за 

услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води има нулево изпълнение, което се 

дължи на липсата на външно финансиране. Поставени са и въпроси, свързани с 

непризнаването на предложените от В и К оператора разходи за мониторинг на 

качеството на водата, за заустване и разходът за въоръжена охрана.  

В указания 14-дневен срок в ДКЕВР не е постъпило възражение от В и К 

оператора срещу разгледаните на откритото заседание цени за водоснабдителните и 

канализационните услуги.   

Във връзка с изложеното, ценообразуващите елементи и цени за 

водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване и 

канализация” ЕООД, гр. Плевен, са както следва:  

Признати годишни разходи:  

за услугата доставяне на вода на потребителите                       –  16 384 хил. лв.  

за услугата отвеждане на отпадъчните води              –       782 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води             –    2 388 хил. лв.  

 

Регулаторна база на активите:  

за услугата доставяне на вода на потребителите        – 21 554 хил. лв.  

за услугата отвеждане на отпадъчните води       –   2 085 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води        –   1 311 хил. лв.  

 

Необходим оборотен капитал:  

за услугата доставяне на вода на потребителите              –  2 495 хил. лв.  

за услугата отвеждане на отпадъчните води              –       91 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води              –     378 хил. лв.   

 Необходимият оборотен капитал е определен съгласно Указанията при нетен 

цикъл 59 дни.  

  

 Норма на възвръщаемост на капитала:  

 Нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане е 5,78 %, 

определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане 

5,11 % и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 8,31 % с данъчна ставка  

10,00 %.  

 Необходими годишни приходи:  

 за услугата доставяне на вода на потребителите              –  17 630 хил. лв.  

 за услугата отвеждане на отпадъчните води              –       902 хил. лв.  

 за услугата пречистване на отпадъчните води              –    2 464 хил. лв.  

  

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

Количества за доставяне на вода на потребителите – 12 498 хил. м
3
  

Количества за отвеждане на отпадъчните води – 8 600 хил. м
3
,  
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разпределени по групи потребители, както следва: 

- битови и приравнени към тях обществени, търговски и др. потребители - 5 100 хил. м
3
  

- промишлени и други стопански потребители -                                               3 500 хил. м
3
  

Количества за пречистване на отпадъчните води –              7 200 хил. м
3
, 

разпределени по групи потребители, както следва: 

- битови и приравнени към тях обществени, търговски и др. потребители – 4 600 хил. м
3
 

- промишлени и др. стопански потребители: степен на замърсяване 1  -        2 290 хил. м
3
 

                                                             степен на замърсяване 2    –         150 хил. м
3
 

                                                                степен на замърсяване 3   –          160 хил. м
3
 

Цени за В и К услуги: 

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите     –  1,41 лв./куб.м 

Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води             –  0,10 лв./куб.м 

Цени за услугата пречистване на отпадъчните води 

- за битови и приравнени към тях обществени,  

търговски и др. потребители                                              –  0,17 лв./куб.м 

- за промишлени и други стопански потребители: 

степен на замърсяване 1                                              –  0,60 лв./куб.м 

степен на замърсяване 2                                              –  0,72 лв./куб.м 

степен на замърсяване 3                                              –  1,22 лв./куб.м 

(В цените не е включен ДДС)  

 

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 и чл. 4,  

ал. 1, т. 2, б. „а” от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и 

канализационните услуги  

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И:  

 

I. Утвърждава на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен 

ценообразуващи елементи на цените по т. II, както следва:  

 

1. Необходими годишни приходи: 

 за услугата доставяне на вода на потребителите  –        17 630 хил. лв.  

 за услугата отвеждане на отпадъчните води  –                  902 хил. лв.  

 за услугата пречистване на отпадъчните води  –                             2 464 хил. лв.  

 

2. Количествата вода за съответната В и К услуга 

Количества за доставяне на вода на потребителите         – 12 498 хил. м
3
  

Количества за отвеждане на отпадъчните води          –   8 600 хил. м
3
  

разпределени по групи потребители, както следва: 

- битови и приравнени към тях обществени, търговски и др. потребители - 5 100 хил. м
3
  

- промишлени и други стопански потребители                                              - 3 500 хил. м
3
  

Количества за пречистване на отпадъчните води –         - 7 200 хил. м
3
 

разпределени по групи потребители, както следва: 

- битови и приравнени към тях обществени, търговски и др. потребители – 4 600 хил. м
3
 

- промишлени и др. стопански потребители: степен на замърсяване 1  -        2 290 хил. м
3
 

                                                             степен на замърсяване 2    –         150 хил. м
3
 

                                                                степен на замърсяване 3   –          160 хил. м
3
 

3. Регулаторна база на активите: 

Регулаторна база на активите: 

за услугата доставяне на вода на потребителите              – 21 554 хил. лв.  

за услугата отвеждане на отпадъчните води            –    2 085 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води             –    1 311 хил. лв.  
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4. Норма на възвръщаемост на капитала: 

 Нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане е 5,78 %, 

определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане 

5,11 % и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 8,31 % с данъчна ставка  

10,00 %.  

 

  II. Утвърждава, считано от 01.04.2012 г. цени за водоснабдителните и 

канализационните услуги, без ДДС на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД,  

гр. Плевен, както следва: 

 

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите      –  1,41 лв./куб.м 

Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води              –  0,10 лв./куб.м 

Цени за услугата пречистване на отпадъчните води 

- за битови и приравнени към тях обществени,  

търговски и др. потребители                                                 –  0,17 лв./куб.м 

- за промишлени и други стопански потребители: 

 степен на замърсяване 1                                                –  0,60 лв./куб.м 

степен на замърсяване 2                                                –  0,72 лв./куб.м 

степен на замърсяване 3                                                –  1,22 лв./куб.м 

 (В цените не е включен ДДС)  

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в  

14 (четиринадесет) дневен срок. 

 

 

 

     ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                                                    (Анжела Тонева) 

        Заповед № З-ОФ-13/22.03.2012 г. 

                                              

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

                                                                                          (Емилия Савева)  
 

 

 

 

 

 


