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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 - 26 от 31.07.2012 г. 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

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

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

№ В-17-14-11/13.06.2012 г., подадено от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД,  

гр. Бургас, събраните данни от проведените на 16.07.2012 г. открито заседание и 

обществено обсъждане, и Доклад с вх. № В-Дк-137 от 04.07.2012 г., установи следното: 
 

“Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас 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-17-14-11/13.06.2012 г. 

 С Решение № Ц-46/30.11.2009 г. на ДКЕВР, считано от 01.12.2009 г. на „В и К” ЕАД,  

гр. Бургас са утвърдени цени за първи ценови период от регулаторния период (2009 - 2013 г.) 

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

Доставяне на вода на потребителите      1,03 лв./м
3 

 Отвеждане на отпадъчните води        0,20 лв./м
3
 

  Пречистване на отпадъчните води 

 - за битови и приравнени към тях  

 обществени,  търговски и др. потребители                  0,51 лв./м
3
 

 - за промишлени и др. стопански потребители: 

 степен на замърсяване 1          0,66 лв./м
3
 

 степен на замърсяване 2          0,76 лв./м
3
 

 степен на замърсяване 3          1,00 лв./м
3
 

Доставяне на вода на друг В и К оператор – ВС Камчия            0,024 лв./м
3
 

(В цените не е включен ДДС) 
  

  С внесеното заявление „В и К” ЕАД, гр. Бургас предлага нови цени, само за услугата 

доставяне на вода, както следва:  

  Доставяне на вода на потребителите      1,28 лв./м
3 

Доставяне на вода на друг В и К оператор – ВС Камчия              0,039 лв./м
3
 

  (В цените не е включен ДДС) 
 

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

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

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

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

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

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

канализационните услуги (ЗРВКУ) и чл. 5, ал. 8 от НРЦВКУ са разработени Указания за 

образуване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги при ценово регулиране 

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

№ 17/31.01.2011 г. на ДКЕВР (Указанията), които са задължителни за В и К операторите при 

подготовка на заявленията за утвърждаване/изменение на цените (чл. 16 от ЗРВКУ). 

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, видно от приложеното копие на вестник 

„Областен всекидневник БУРГАС Днес и утре”. 
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При прегледа на Заявление с вх. № В-17-14-11/13.06.2012 г. за утвърждаване/ 

изменение  на цени на водоснабдителните и канализационните услуги, предоставяни на 

потребителите от „В и К” ЕАД, гр. Бургас при прилагане на метода „горна граница на цени” и 

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

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

изискванията на т. 51 от 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 на ДКЕВР по т. 5 от Протокол № 17/31.01.2011 г. 

(Указанията).  

Предложени от В и К оператора прогнозни разходи и ценообразуващи елементи  

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

определени съобразно ценовия изчислителен модел за утвърдените цени на В и К услуги и са 

както следва:  

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

водоснабдителните услуги, са както следва: 

1.1. За услугата доставяне на вода на потребителите 

Изменението на отделните видове предложени разходи спрямо утвърдените е, както 

следва: 

Разходи за материали от утвърдени 5 854 хил. лв. са увеличени на 7 360 хил. лв., в 

т.ч.: 

разходи за материали (обеззаразяване) от 17 хил. лв. са увеличени на 55 хил. лв.; 

разходи за електроенергия за технологични нужди от 2 913 хил. лв. са увеличени на  

3 400 хил. лв., изчислени с отчетените количества за 2011 г. и действащите цени на 

електрическата енергия; 

разходи за горива и смазочни материали от 870 хил. лв. са увеличени на 906 хил. лв.; 

разходи за работно облекло от 50 хил. лв. са увеличени на 60 хил. лв.; 

други разходи от 2 004 хил. лв. са увеличени на 2 939 хил. лв.; 

Разходи за външни услуги от утвърдени 3 417 хил. лв. са увеличени на 4 370 хил. лв., 

в т.ч.:  

разходи за застраховки от 137 хил. лв. са намалени на 106 хил. лв.; 

разходи за доставяне на вода на входа на ВС от друг доставчик от 958 хил. лв. са 

увеличени на 1 611 хил. лв.; 

разходи за местни данъци и такси от 171 хил. лв. са увеличени на 285 хил. лв.; 

разходи за такса регулиране от 86 хил. лв. са  увеличени на 110 хил. лв.; 

разходи за такса водовземане от 705 хил. лв. са намалени на 654 хил. лв.; 

разходи за съобщителни услуги от 219 хил. лв. са намалени на 116 хил. лв.; 

разходи за консултантски дейности от 34 хил. лв. са увеличени на 44 хил. лв., в т.ч.: 

- юридически от 17 хил. лв. са увеличени на 25 хил. лв.; 

- други от 17 хил. лв. са увеличени на 19 хил. лв.; 

разходи за въоръжена и противопожарна охрана от 189 хил. лв. са увеличени на 238 

хил. лв.; 

съдебни разходи от 195 хил. лв. са увеличени на 305 хил. лв.; 

други разходи от 723 хил. лв. са увеличени на 901 хил. лв.; 

Разходи за амортизации от утвърдени 3 096 хил. лв. са увеличени на 3 547 хил. лв. в 

т.ч.: 

разходите за амортизации  от 2 491 хил. лв. са увеличени на 2 622 хил. лв.;   

разходите за амортизации от инвестиции от 605 хил. лв. са увеличени на 925 хил.лв.; 

Разходи за възнаграждения от утвърдени 6 205 хил. лв. са увеличени на 8 313 хил. 

лв.;  

Разходи за осигуровки от утвърдени 3 280 хил. лв. са намалени на 3 084 хил. лв., в 

т.ч.: 

социалните осигуровки от 1 575 хил. лв. са увеличени на 1 706 хил. лв.; 

социалните разходи от 1 705 хил. лв. са намалени на 1 378 хил. лв.; 

Други разходи от утвърдени 229 хил. лв. са намалени на 209 хил. лв., в т.ч.: 
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разходи за командировки от утвърдени 43 хил. лв. са намалени на 24 хил. лв.; 

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

другите разходи от 186 хил. лв. са намалени на 182 хил. лв.; 

Разходи за текущ ремонт са равни на утвърдените - 6 397 хил. лв.; 
 

1.2. Доставяне на вода на друг В и К оператор – ВС Камчия 

Изменението на отделните видове предложени разходи спрямо утвърдените е, както 

следва: 

Разходи за материали от утвърдени 431 хил. лв. са увеличени на 598 хил. лв., в т.ч.: 

разходи за материали (обеззаразяване) от 111 хил. лв. са увеличени на 120 хил. лв.; 

разходи за материали (коагуланти) от 101 хил. лв. са увеличени на 185 хил. лв.; 

разходи за електроенергия за технологични нужди от 59 хил. лв. са увеличени на  

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

електрическата енергия; 

разходи за горива и смазочни материали от 76 хил. лв. са намалени на 69 хил. лв.; 

разходи за работно облекло от 3 хил. лв. са увеличени на 4 хил. лв.; 

други разходи от 81 хил. лв. са увеличени на 139 хил. лв.; 

Разходи за външни услуги от утвърдени 125 хил. лв. са намалени на 112 хил. лв., в 

т.ч.:  

разходи за застраховки са равни на утвърдените – 8 хил. лв.; 

разходи за местни данъци и такси от 8 хил. лв. са намалени на 6 хил. лв.; 

разходи за съобщителни услуги от 13 хил.лв. са намалени на 8 хил. лв.; 

разходи за консултантски дейности от 2 хил. лв. са увеличени на 3 хил. лв., в т.ч.: 

- юридически от 1 000 лв. са увеличени на 2 хил. лв.; 

- други са равни на утвърдените 1 000 лв.; 

разходи за въоръжена и противопожарна охрана от 48 хил. лв. са увеличени на  

63 хил. лв.; 

съдебни разходи не са предвидени при утвърдени 16 хил. лв.; 

други разходи от 30 хил. лв. са намалени на 24 хил. лв.; 

Разходи за амортизации от утвърдени 505 хил. лв. са увеличени на 540 хил. лв.; 

Разходи за възнаграждения от утвърдени 442 хил. лв. са увеличени на 531 хил. лв.; 

Разходи за осигуровки от утвърдени 224 хил. лв. са намалени на 196 хил. лв., в т.ч.: 

социалните осигуровки от 111 хил. лв. са намалени на 109 хил. лв.; 

социалните разходи  от 113 хил. лв. са намалени на 87 хил. лв.; 

Други разходи  от утвърдени 17 хил. лв. са намалени на 10 хил. лв., в т.ч.: 

разходи за командировки са равни на утвърдените 1 000 лв.; 

други разходи от 16 хил. лв. са намалени на 9 хил. лв.; 

Разходи за текущ ремонт е нов разход в размер на 1 000 хил. лв.; 

 

2. Предложената от В и К оператора, регулаторна база на активите (РБА) е равна на 

утвърдената с Решение № Ц-46/30.11.2009 г. на ДКЕВР, както следва: 

Доставяне на вода на потребителите          51 981 хил. лв. 

Доставяне на вода на друг В и К оператор – ВС Камчия        5 245 хил. лв. 

Допълнително с писмо с вх. № В-17-14-11/27.06.2012 г. “Водоснабдяване и 

канализация” ЕАД, гр. Бургас е внесло справка за регулаторната база на активите, изчислена в 

съответствие с годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г., съгласно изискванията на 

Указанията, както следва: 

Доставяне на вода на потребителите           44 836 хил. лв. 

Доставяне на вода на друг В и К оператор – ВС Камчия         3 996 хил. лв. 

 

3. Предложеният от В и К оператора необходим оборотен капитал (НОК) е изчислен 

съгласно Решение № Ц-46/30.11.2009 г. на ДКЕВР, както следва: 

Доставяне на вода на потребителите             2 450 хил. лв. 

Доставяне на вода на друг В и К оператор – ВС Камчия            202 хил. лв. 

4. Предложената от В и К оператора норма на възвръщаемост на капитала, преди 
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данъчно облагане е 5,55 %, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 

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

привлечения капитал 5,15 %, утвърдена с Решение № Ц-46/30.11.2009 г. на ДКЕВР. 
 

5. Необходими годишни приходи (НГП) 

Доставяне на вода на потребителите               36 165 хил. лв. 

Доставяне на вода на друг В и К оператор – ВС Камчия  1 510 хил. лв. 
 

6. Количества за доставяне на вода 

Доставяне на вода на потребителите: 

Количества за доставяне на вода на потребителите     28 215 хил. м
3   

Доставяне на вода на друг В и К оператор – ВС Камчия 

Количества за доставяне на вода на друг В и К оператор   39 000 хил. м
3  

 

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

определени на базата на отчетни данни за 2011 г. и са по-ниски с 6,91 % спрямо утвърдените, 

а количествата за доставяне на вода на друг В и К оператор са равни на утвърдените с 

Решение № Ц-46/30.11.2009 г. на ДКЕВР.  
 

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

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

за отчетените резултати от дейността на В и К оператора по време на текущия ценови период, 

който показа следното:  

1. Анализ на приходите и разходите за 2011 г.  

Финансовият резултат, формиран от отчетените приходи и разходи от предоставянето 

на регулираните услуги на потребителите е печалба в размер на 1 700 хил. лв. В и К 

операторът отчита загуба от услугата доставяне на вода на потребителите в размер на 473 хил. 

лв. и от услугата доставяне на вода на друг В и К оператор в размер на 1 183 хил. лв. 

Съгласно представения заверен от одитор годишен финансов отчет за 2011 г., „В и К” 

ЕАД, гр. Бургас формира общо приходи от цялостната дейност в размер на 45 455 хил. лв. и 

общо разходи 42 984 хил. лв., в резултат на което финансовият резултат е печалба преди 

данъчно облагане в размер на 2 471 хил. лв. Общите приходи са формирани от приходи от 

продажби на В и К услуги – 42 165 хил. лв., от приходи  от продажба и извършване  на други 

услуги – 689 хил. лв., от приходи от лихви – 876 хил. лв. и от други приходи – 1 725 хил. лв. 

Отчетените разходи от цялостната дейност на дружеството за 2011 г. (42 984 хил. лв.) са по-

високи от отчетените разходи за регулираните услуги (40 465 хил. лв.) с 2 519 хил. лв., от 

които 606 хил. лв. са отчетени за нерегулирана дейност, 601 хил. лв. са финансови разходи и 1 

312 хил. лв. разходи, които не се признават за регулаторни цели.  

2. Изпълнението на инвестиционната програма през 2011 г. за услугата „доставяне на 

вода на потребителите” е 17,33%, за услугата „отвеждане на отпадъчните води” – 14,89% и за 

услугата „пречистване на отпадъчните води” – 3,99%. Отчетеното изпълнение на 

инвестиционната програма от 11,61% за 2011 г. е с преобладаващ дял на реализираните 

инвестиции за услугите доставяне на вода на потребителите и отвеждане на отпадъчните води. 

Реализираните инвестиции във В и К услуги за 2011 г. представляват 70,12% от утвърдените 

разходи за амортизации в действащите цени. 

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

отпадъчните води и количества за пречистване на отпадъчните води за 2011 г. възлизат на, 

както следва: доставяне на вода на потребителите - 28 215 хил. куб. м. при 30 310 хил.  

куб. м. съгласно утвърдените количества с Решение № Ц-46/30.11.2009 г. на ДКЕВР, 

отвеждане на отпадъчните води – 18 292 хил. куб. м. при утвърдени 18 993 хил. куб. м.; 

пречистване  на  отпадъчните  води– 14 476  хил. куб.м. при утвърдени 15 020 хил. куб. м. и 

доставяне на вода на друг В и К оператор от ВС Камчия – 37 694 хил. куб.м. при утвърдени с 

Решение № Ц–46/30.11.2009 г. - 39 000хил. куб. м. Отчетените фактурирани количества за 

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

„пречистване на отпадъчните води” и „доставяне на вода на друг В и К оператор” са  

по-ниски от утвърдените с Решение № Ц-46/ 30.11.2009 г. на ДКЕВР. 
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Въз основа на извършения анализ на внесеното заявление за цени на В и К услуги 

са направени следните констатации:  

С Решение № Ц-46/30.11.2009 г. ДКЕВР е утвърдила цени за В и К услуги, 

предоставяни от „В и К” ЕАД, гр. Бургас, за първи ценови период от петгодишния 

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

стимули „горна граница на цени”. 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.  

 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. 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, Комисията приема 

цените на В и К услугите, предоставяни от „В и К” ЕАД, гр. Бургас за новия ценови период от 

регулаторния период да се изчислят при прилагане на следния подход: 

1. Условно-постоянни разходи. 

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

услугите „доставяне на вода на потребителите” и „доставяне на вода на друг В и К оператор 

от ВС Камчия” 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) за 

водоснабдителните услуги и системи 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“.     

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

вода на друг В и К оператор от ВС Камчия” в размер на 1 000 хил. лв. не се признават, като 

се предлага да бъдат в размер на 642 хил. лв. в съответствие с предвидените в ремонтната 

програма за 2012 г. от одобрения бизнес план с Решение № БП-028/04.12.2008 г. на ДКЕВР. 

Предложените от В и К оператора  разходи за квалификации и стипендии за услугата 

„доставяне на вода на потребителите” в размер на 3 хил. лв. не се признават, съгласно 

изискванията на т. 51 от Глава четвърта на Указанията. 

Предложените от В и К оператора  разходи за амортизации за услугата „доставяне на 

вода на друг В и К оператор от ВС Камчия” в размер на 540 хил. лв. не се признават, като се 

предлага да бъдат в размер на 490 хил. лв. в съответствие с отчетените инвестиции за  

2011 г. 

2. Променливи разходи. 

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

„доставяне на вода на потребителите” в размер на 55 хил. лв. са необосновани и не се 

признават, а се предлага да бъдат равни на утвърдените в размер на 17 хил. лв.  

2.2. Предложените от В и К оператора разходи за обеззаразяване за услугата 

„доставяне на вода на друг В и К оператор от ВС Камчия” в размер на 120 хил. лв. са 

необосновани и не се признават, а се предлага да бъдат равни на утвърдените в размер на 111 

хил. лв. 

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

„доставяне на вода на друг В и К оператор от ВС Камчия” в размер на 185 хил. лв. са 

необосновани и не се признават, а се предлага да бъдат равни на утвърдените в размер на  

101 хил. лв.  

2.4. Разходите за електроенергия за технологични нужди в размер на 3 943 хил. лв. за 

услугата „доставяне на вода на потребителите” са изчислени с отчетените количества 



 6 

електроенергия за 2011 г. и действащите цени на електрическата енергия, утвърдени с 

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

2.5. Разходите за електроенергия за технологични нужди в размер на 100 хил. лв. за 

услугата „доставяне на вода на друг В и К оператор от ВС Камчия” са изчислени с отчетените 

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

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

2.6. Предложените от В и К оператора разходи за доставяне на вода на входа на ВС от         

ВС Камчия за услугата „доставяне на вода на потребителите” в размер на 1 611 хил. лв. не се 

признават, като се предлага да бъдат в размер на 1 405 хил. лв., определени на база доставени 

количества вода от „В и К - Варна“ ООД, гр. Варна за 2011 г. и доставени количества вода (по 

себестойност) от ВС Камчия.  

2.7. Предложените от В и К оператора разходи за такса регулиране за услугата 

доставяне на вода на потребителите в размер на 110 хил. лв. се признават съгласно Тарифа за 

таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона 

за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (Обн. ДВ. бр. 23/17.03.2006 

г., попр. ДВ. бр. 26/28.03.2006 г.) 

2.8. Разходите за такса водовземане са в размер на 735 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. (обн. в ДВ, бр. 50/01.07.2011 г., изм. ДВ. бр. 3/10.01.2012 г.), в сила от 

01.01.2012 г. 

3. Регулаторна база на активите е изчислена с отчетни данни за дълготрайните 

активи в съответствие с годишния финансов отчет на В и К оператора за 2011 г.; 

3.1. Средният размер на инвестициите и амортизациите върху тях се приемат за 

оставащите години от регулаторния период, съгласно т. 52 от Указанията. 

4. Нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане е 5,55 %, 

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 5,15 %, 

утвърдена с решение № Ц-46/30.11.2009 г. на ДКЕВР. 

5. Необходимият оборотен капитал е равен на утвърдения с Решение № Ц-46 от 

30.11.2009 г. на ДКЕВР. 

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

доставяне на вода на друг В и К оператор са равни на утвърдените с Решение № Ц-46/ 

30.11.2009 г. на ДКЕВР. 
 

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

период, на В и К оператора да бъдат утвърдени следните ценообразуващи елементи на цените 

за водоснабдителните и канализационните услуги на „В и К” ЕАД, гр. Бургас, както следва: 

Признати годишни разходи: 

  За услугата доставяне на вода на потребителите     –  30 811 хил. лв. 

За услугата доставяне на вода на друг В и К оператор от ВС Камчия    –   2 428 хил. лв. 
 

Регулаторна база на активите: 

За услугата доставяне на вода на потребителите    –   44 633 хил. лв. 

За услугата доставяне на вода на друг В и К оператор от ВС Камчия–      3 996 хил. лв. 
 

Необходим оборотен капитал: 

доставяне на вода на потребителите       –  2 247 хил. лв. 

доставяне на вода на друг В и К оператор от ВС Камчия           –     160 хил. лв. 

Необходимият оборотен капитал е определен съгласно Указанията при нетен цикъл  

30 дни. 

 

Норма на възвръщаемост на капитала: 

Нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане е 5,55 %, определена 

при норма на възвръщаемост на собствения капитал 5,11 % при данъчна ставка 10,00 % и 

норма на възвръщаемост на привлечения капитал 5,15 %. 

 

http://www.dker.bg/files/DOWNLOAD/tariffs_vik.pdf
http://www.dker.bg/files/DOWNLOAD/tariffs_vik.pdf
http://www.dker.bg/files/DOWNLOAD/tariffs_vik.pdf
http://www.dker.bg/files/DOWNLOAD/tariffs_vik.pdf
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Необходими годишни приходи 

За услугата доставяне на вода на потребителите       –  33 289 хил. лв. 

За услугата доставяне на вода на друг В и К оператор от ВС Камчия  –  1 221 хил. лв. 
 

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

За услугата доставяне на вода на потребителите    -  30 310 хил. м
3  

 

За услугата доставяне на вода на  

друг В и К оператор от ВС Камчия        -  39 000 хил. м
3  

 

 

Цени за В и К услуги на „Водоснабдяване и Канализация” ЕАД, гр. Бургас: 

 Комисията приема да бъдат утвърдени следните цени за водоснабдителните и 

канализационни услуги: 

За услугата доставяне на вода на потребителите -    -  1,10 лв./куб.м 

 За услугата доставяне на вода на  

   друг В и К оператор от ВС Камчия   -  0,031 лв./куб.м 
 (В цените не е включен ДДС)   
 

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

социалната поносимост на цената е 4,00 лв./куб.м, изчислена съгласно § 1, ал. 1, т. 4 от 

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

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

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

поносимост на цената на В и К услуги. 

 Спазено е изискването на чл. 23 от НРЦВКУ и на 16.07.2012 г. са проведени открито 

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

оператора и на Национален браншов синдикат “Водоснабдител”- КНСБ, Българска асоциация 

на водите Съюз на В и К операторите в България, Федерация (Строителство, индустрия и 

водоснабдяване) – Подкрепа и други („В и К “ ЕООД, гр. Стара Загора, „В и К” ЕООД, гр. 

Добрич).  

На проведеното открито заседание представителите на „В и К” ЕАД, гр. Бургас 

заявяват, че са запознати с доклада, приет с решение на ДКЕВР на закрито заседание по т.3 от 

протокол № 111/06.07.2012 г. и публикуван на интернет страницата на Комисията. 

Изпълнителният директор на дружеството възразява срещу приетите от Комисията по-

ниски цени от предложените от В и К оператора с мотива, че в доклада е отразена 

инфлацията само за 2011 г., а дружеството не е променяло цените въз основа на инфлацията 

за периода 2009 – 2010 г. Твърди също, че не са отчетени някои разходи и че неправилно е 

отразена нормата на възвращаемост на капитала, която не стимулира дружеството да прави 

инвестиции във водоснабдителната и канализационната мрежа. По отношение ниското 

изпълнение на инвестиционната програма на дружеството /11%/, представляващият В и К 

оператора посочва, че се разходват значителни средства за аварийни ремонти и подмяна на 

цели участъци /около 100 км. за 2011 г./.Отбелязва също, че „В и К” ЕАД, гр. Бургас се бори с 

търговските загуби в размер на 10-15% чрез извършване на проверки от служители на 

дружеството /над 3 хил. проверки и над 500 акта за годината/.   

В хода на общественото обсъждане заместник-председателят на Национален браншов 

синдикат “Водоснабдител” - КНСБ посочва, че базата на заплатите в дружеството не е 

променяна от 2008 г. Председателят на Българска асоциация на водите подчертава 

необходимостта от увеличение на цените на В и К услугите поради увеличението цените на 

електрическата енергия. Представителите на Федерация (Строителство, индустрия и 

водоснабдяване) – Подкрепа отбелязват, че Комисията следва да отрази и актуализацията на 

цената на труда, тъй като в дружествата разходите за трудови възнаграждения са запазени на 

нива от 2008 г., както и че „В и К” ЕАД, гр. Бургас не е поискало изменение на цените в 

последните три години.  

В указания 14-дневен срок в ДКЕВР е постъпило Възражение с вх. № В-17-14-11/ 

19.07.2012 г. от В и К оператора срещу разгледаните на откритото заседание цени за 

водоснабдителните и канализационните услуги, като са посочени следните аргументи:  

1. В и К операторът предлага условно-постоянните разходи да бъдат индексирани с 
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инфлационен индекс, който да отчита средногодишната инфлация и за предходните две 

години (2009 г. и 2010 г. спрямо 2008 г.); 

2. Възражението относно непризнатите други разходи в размер на 2 939 хил. лв. е 

мотивирано с ръста на цените за основните материали; 

3. Възражението относно непризнатите разходи за възнаграждения и осигуровки в 

размер на 11 397 хил. лв. е мотивирано с факта, че цените са образувани с разходи при базова 

2008 г.; 

4. В и К операторът е изразил несъгласие с непризнатите разходи за амортизации за 

услугата „доставяне на вода на друг В и К оператор от ВС Камчия”, обосновано с изчисление 

на амортизационните отчисления с амортизационни норми за регулаторни цели. 

5. Възражението относно непризнатата стойност на разходите за обеззаразяване и 

коагуланти сведени до нивото на 2008 г. е мотивирано с ръста на цените на материалите и са 

приложени ценови оферти на доставчиците на течен хлор, избрани след провеждане на 

процедура по Закона за обществените поръчки през 2008 г. и 2011 г. 

6. В и К операторът предлага цените да се образуват с реално доставените количества 

вода на потребителите, което обосновава с представени данни показващи тенденция за 

намаляване на инкасираните количества за периода 2009 г. – 2011 г. 

7. Като общ мотив на предложените за утвърждаване цени на В и К услуги, В и К 

операторът е посочил необходимостта от увеличаване на приходите и постъпленията с цел 

изпълнение на финансовите клаузи и рестрикции заложени в договора за кредит с ЕБВР 

(заема е от 11 000 000 евро, който е съфинансиране на грант от 10 500 000 евро по ИСПА от 

08.06.2005 г.). 

8. С внесеното възражение не е предоставена необходимата информация за отчетени 

аварийни ремонти за 2011 г., дискутирани на проведеното открито заседание.   

 

След прегледа на внесеното становище Комисията счита, че: 

1. Предложеното индексиране на условно-постоянните разходи с инфлационен индекс, 

отчитащ средногодишната инфлация и за предходните две години (2009 г. и 2010 г. спрямо 

2008 г.) не се приема, съгласно изискванията на т. 53 от глава четвърта на Указанията;  

  2. Предложените от В и К оператора други разходи в размер на 2 939 хил. лв. не се 

приемат, тъй като условно-постоянните разходи се коригират само с инфлационен индекс и 

коефициент за подобряване на ефективността съгласно изискванията на т. 53 и т. 55 от глава 

четвърта на Указанията при изменение на цените по време на регулаторния период;  

3. Възражението относно разходите за възнаграждения и осигуровки не се приема, 

съгласно изискванията на т. 53 и т. 55 от глава четвърта на Указанията при изменение на 

цените по време на регулаторния период;  

4. Възражението относно разходите за амортизации за услугата „доставяне на вода на 

друг В и К оператор от ВС Камчия”, изчислени с амортизационни норми за регулаторни цели 

не се приема, тъй като са необосновани спрямо размера на отчетените инвестиции за 2011 г.; 

5. Възражението относно разходите за обеззаразяване и коагуланти не се приема, с 

оглед на отчетените разходи и отчетените количества за 2011 г.; 

6. Предложението от В и К оператора за образуване на цените на В и К услуги с реално 

доставените количества вода на потребителите не се приема, съгласно изискванията на глава 

четвърта за годишни корекции на цените по време на регулаторния период от Указанията. 

 

 

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 от 31.01.2011 г. на ДКЕВР 
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ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

I. Утвърждава на “Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас 

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

1. Регулаторна база на активите: 

За услугата доставяне на вода на потребителите      – 44 633 хил. лв. 

За услугата доставяне на вода на друг В и К оператор от ВС Камчия  –  3 996 хил. лв. 
 

2. Норма на възвръщаемост на капитала:  

Нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане е 5,55 %, 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 5,15 %. 
 

3. Необходими годишни приходи 

За услугата доставяне на вода на потребителите         – 33 289 хил. лв. 

За услугата доставяне на вода на друг В и К оператор от ВС Камчия  –  1 221 хил. лв. 
 

4. Количества вода за В и К услугите:  

За услугата доставяне на вода на потребителите                -    30 310 хил. м
3  

 

За услугата доставяне на вода на  

друг В и К оператор от ВС Камчия                     -   39 000 хил. м
3  

 
 

ІІ. Утвърждава, считано от 01.08.2012 г. цени без ДДС за водоснабдителните 

услуги, предоставяни от “Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас, както 

следва: 

За услугата доставяне на вода на потребителите -                 -  1,10 лв./куб.м 

За услугата доставяне на вода на  

друг В и К оператор от ВС Камчия               -  0,031 лв./куб.м 
 (В цените не е включен ДДС)  
 

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. 
 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в  

14 (четиринадесет) дневен срок. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

(Ангел Семерджиев) 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

(Емилия Савева) 

 


