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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 - 27 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 цените на водоснабдителните и канализационните услуги 

с вх. № В-17-22-10/ 18.05.2012 г., подадено от “Водоснабдяване и канализация” ЕООД, 

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

обществено обсъждане, и Доклад с вх. № В-Дк-147 от 06.07.2012 г., установи следното: 

 
“Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора 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-17-22-10/ 

18.05.2012 г. 

 С Решение № Ц-11/31.03.2011 г. на ДКЕВР, считано от 01.04.2011 г. на 

“Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора са утвърдени цени на 

водоснабдителните и канализационните услуги за втори ценови период от регулаторния 

период с продължителност до 31.12.2013 г., образувани по метода „горна граница цени”, 

както следва: 

 Доставяне на вода на потребителите от ВС „Помпена”                     1,71 лв./куб.м          

 Доставяне на вода на потребителите от ВС „Гравитачна”                 0,95 лв./куб.м 

 Доставяне на вода за друг В и К оператор от ВС „Пет могили”         0,46 лв./куб.м 

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

 Пречистване на отпадъчните води 

  за битови и приравнени към тях общ., търг. и др.       0,29 лв./куб.м 

  за промишлени и др. стопански потребители, в т.ч.: 

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

  степен на замърсяване 2            0,88 лв./куб.м 

  степен на замърсяване 3            1,18 лв./куб.м 

  (В цените не е включен ДДС) 
 

 С внесеното Заявление с вх. № В-17-22-10/18.05.2012 г., “В и К” ЕООД, гр. Стара 

Загора предлага за утвърждаване следните цени на В и К услуги:  

Доставяне на вода на потребителите от ВС „Помпена”         1,88 лв./куб.м 

Доставяне на вода на потребителите от ВС „Гравитачна”      1,04 лв./куб.м 

Доставяне на вода за друг В и К оператор от ВС „Пет могили ”     0,47 лв./куб.м 

Отвеждане на отпадъчните води                                              0,11 лв./куб.м 

Пречистване на отпадъчните води  

за битови и приравнени към тях общ., търг. и др.        0,43 лв./куб.м  

за промишлени и др. стопански потребители, в т.ч.: 

 степен на замърсяване 1             0,43 лв./куб.м 

 степен на замърсяване 2             0,85 лв./куб.м 

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

  (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.  
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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. Предложението за увеличаване на цените 

на В и К услугите е оповестено в публицистично предаване „Още по темата”, излъчено в 

информационната емисия Новини (излъчена на 03.04.2012 г.) и в сутрешния информационен 

блок (излъчено на 04.04.2012 г.) на ТВ „Стара Загора”, за удостоверяване на което е 

представено Удостоверение с изх. № 23-04-271-01/2012 г. от „Статис” АД - лицензо-

притежател на телевизионната програма от ТВ „Стара Загора”.  

При прегледа на Заявление с вх. № В-17-22-10/18.05.2012 г. за утвърждаване/ 

изменение  на цени на водоснабдителните и канализационните услуги, предоставяни на 

потребителите от “Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора при прилагане на 

метода „горна граница на цени” и приложенията към него, Комисията установи следното:  

Предложени от В и К оператора прогнозни разходи и ценообразуващи елементи  

1. Предложените за утвърждаване цени на В и К услуги за трети ценови период от 

петгодишния регулаторен период (2009 – 2013 г.) не са образувани в съответствие с 

изискванията на Указанията за образуване на цени на водоснабдителните и 

канализационните услуги по метода „горна граница на цени”, приети с Решение по т. 5 от 

Протокол № 17 от 31.01.2011 г. на ДКЕВР.  

2. В и К операторът е обосновал изменението на всички ценообразуващи елементи, с 

преминаването на населени места ползващи услугата „доставяне на вода на потребителите” 

от ВС „Помпена” към ВС „Гравитачна” и с новооткритата ПСОВ – гр. Стара Загора 

(предадена в експлоатация от 30.06.2011 г. , съгласно приложен Договор № 1352 от 

30.06.2011 г. между Община Стара Загора и „В и К” ЕООД, гр. Стара Загора), поради което 

прогнозните количества пречистени отпадъчни води са увеличени значително спрямо 

утвърдените и са прегрупирани по степени на замърсяване. Предложеното изменение на 

количествата по степени на замърсяване и на коефициентите за различните степени е 

обосновано от В и К оператора с големия брой жалби, относно коректно определяне на 

групите потребители за услугата „пречистване на отпадъчните води” и необходимостта от 

преминаване на групи промишлени потребители към група – битови и приравнени на тях 

потребители.  

3. „В и К” ЕООД, гр. Стара Загора е предложило за утвърждаване ценообразуващи 

елементи на В и К услуги, образувани на база отчетни данни за 2011 г., както следва: 

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

дълготрайните активи, съгласно годишния финансов отчет за 2011 г., като средният размер 

на инвестициите и амортизациите не съответства на изискванията на Указанията. 

Б) Необходимият оборотен капитал и нормата на възвръщаемост на капитала са 

изчислени на база отчетни данни за 2011 г., което не съответства на изискванията на 

Указанията. 

В) Във връзка с внесеното заявление за изменение на цените на В и К услуги, В и К 

операторът е предложил за утвърждаване, следните разходи: 

 За услугата доставяне на вода на потребителите от ВС ”Помпена” 

Предложените общи разходи в размер на 22 977 хил. лв. са със 515 хил. лв.  

по-високи от отчетените през 2011 г. и с 853 хил. лв. по-ниски от утвърдените 

(23 830 хил. лв.) с Решение № Ц-11/31.03.2011 г. на ДКЕВР.  

 За услугата доставяне на вода на потребителите от ВС ”Гравитачна” 

Предложените общи разходи в размер на 887 хил. лв., са със 323 хил. лв. по-високи от 

отчетените през 2011 г. и с 263 хил. лв. по-високи от утвърдените (624 хил. лв.) с Решение  

№ Ц-11/31.03.2011 на ДКЕВР.  
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 За услугата доставяне на вода на потребителите от ВС ”Пет могили” 

Предложените общи разходи в размер на 296 хил. лв. са със 37 хил. лв. по-високи от 

отчетените през 2011 г. и с 11 хил. лв. по-ниски от утвърдените (307 хил. лв.) с Решение № 

Ц-11/31.03.2011 на ДКЕВР.  

 За услугата отвеждане на отпадъчните води 

Предложените общи разходи в размер на 1277 хил. лв. са със 119 хил. лв. по-високи от 

отчетените през 2011 г. и с 93 хил. лв. по-високи от утвърдените (1184 хил. лв.) с Решение № 

Ц-11/31.03.2011 на ДКЕВР.  

 За услугата пречистване на отпадъчните води 

Предложените общи разходи в размер на 5 155 хил. лв. са със 2 384 хил. лв.  

по-високи от отчетените през 2011 г. и с 3 297 хил. лв. по-високи от утвърдените (1 858 хил. 

лв.) с Решение № Ц-11/31.03.2011 на ДКЕВР, в резултат на предвидени допълнителни 

разходи за експлоатация и поддръжка във връзка с предадената нова ПСОВ - гр. Стара 

Загора за управление и експлоатация от Община Стара Загора на „В и К” ЕООД, гр. Стара 

Загора. Предложените от В и К оператора допълнителни годишни експлоатационни разходи, 

определени на базата на отчетни данни за второто полугодие на 2011 г. са в размер на 2 608 

хил. лв., в т.ч.: 

 Разходи за материали – 731 хил. лв.; 

 Разходи за външни услуги – 383 хил. лв., в т.ч. 231 хил. лв. за депониране на 

отпадъци; 

 Разходи за амортизации – 1 062 хил. лв.; 

 Разходи за възнаграждения – 256 хил. лв.; 

 Разходи за осигуровки – 59 хил. лв.; 

 Други разходи – 13 хил. лв.; 

 Разходи за текущ ремонт – 104 хил. лв. 

Г) Предложените за утвърждаване цени са образувани с прогнозни количества за  

В и К услуги, системи и степени на замърсяване, различни от утвърдените и отчетните за 

2011 г., както следва: 

 за услугата доставяне на вода от ВС „Помпена” – 13 600 хил.куб.м (утвърдени 

14 971 хил. куб.м); 

 за услугата доставяне на вода от ВС „Гравитачна” – 970  хил.куб.м (утвърдени 

753 хил. куб.м); 

 за услугата доставяне на вода от ВС „Пет могили”, в т.ч.: 

за доставена на друг В и К оператор – 160  хил.куб.м (утвърдени 262 хил. куб.м);   

за разпределение по ВС на В и К оператора – 525 хил.куб.м (утвърдени 469 хил. 

куб.м);  

 за услугата отвеждане на отпадъчни води – 11 900 хил.куб.м (утвърдени 13 258 

хил. куб.м); 

 за услугата пречистване на отпадъчни води – 10 823 хил. куб.м (утвърдени 3 747 

хил. куб.м), и прегрупиране в т.ч.: 

битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. – 8 100 хил.куб.м. 

(утвърдени 2 037 хил.куб.м); 

промишлени и други стопански потребители – 2 723 хил.куб.м. (утвърдени 1 710 

хил.куб.м); 

степен на замърсяване 1 – 1 939 хил.куб.м (утвърдени 1352 хил.куб.м);  

степен на замърсяване 2 – 147 хил.куб.м (утвърдени 207 хил.куб.м);  

степен на замърсяване 3 –637 хил.куб.м (утвърдени 152 хил.куб.м). 

Предложените и обосновани коефициенти за степен на замърсеност на отпадъчните 

води на промишлени и други стопански потребители са изменени, както следва: 

степен на замърсяване 1 – от 2,50 на 1,00; 

степен на замърсяване 2 – от 3,10 на 2,00; 

степен на замърсяване 3 – от 4,15 на 3,00. 
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Във връзка с подаденото заявление от „В и К” ЕООД, гр. Стара Загора и в 

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

анализ и оценка за отчетните резултати по време на текущия ценови период, който показа 

следното:  

1. Анализ на приходите и разходите за 2011 г. - Финансовият резултат от 

предоставянето на регулираните услуги за 2011 г. е положителен в размер на 68 хил. лв., 

което се дължи на реализираните приходи от услугите доставяне на вода на потребителите 

от ВС „Помпена“ – 284 хил. лв. и от ВС „Гравитачна“ – 104 хил. лв. Отчетените загуби от 

останалите услуги (Доставяне на вода за друг В и К оператор от ВС „Пет могили” – 206 хил. 

лв.) се дължат на доставени по-малко количества вода от утвърдените, а за услугите 

отвеждане на отпадъчните води – 65 хил. лв. и пречистване на отпадъчните води – 49 хил. 

лв., и в резултат на отчетени по-високи разходи от утвърдените.  

В и К операторът е отчел общи разходи за 2011 г. по-ниски от утвърдените за 

услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „Помпена“ с 3,66 %; за услугата 

доставяне на вода на потребителите от ВС „Гравитачна“ с 1,61 %, за услугата доставяне на 

вода на потребителите ВС „Пет могили“ с 7,84 %, и по-високи от утвърдените за услугата 

отвеждане на отпадъчните води с 2,62%, и за услугата пречистване на отпадъчните води за 

2011 г. с 56,00%. Общите отчетени разходи на дружеството от регулираните услуги за  

2011 г. са с 0,59% по-високи от утвърдените в действащите цени. 

2. Изпълнението на инвестиционната програма за 2011 г. е 76%, като са реализирани 

инвестиции единствено за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „Помпена“ -  

8 198 хил. лв. при утвърдени за 2011 г. съгласно одобрения бизнес план на дружеството  

2 416 хил. лв. и общи инвестиции предназначени за В и К услуги – 125 хил. лв. при 

утвърдени 72 хил. лв.   

 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 от ВС „Помпена”- 13 762 хил. куб. м. при 

14 971 хил. куб. м. съгласно утвърдените количества с Решение № Ц-11/31.03.2011 г. на 

ДКЕВР, доставяне на вода на потребителите от ВС „Гравитачна” - 760 хил. куб. м. при 753 

хил. куб. м., доставяне на вода на потребителите от ВС „Пет могили” - 534 хил. куб. м. при 

731 хил. куб. м., отвеждане на отпадъчните води – 11 938 хил. куб. м. при утвърдени 13 258 

хил. куб. м. и пречистване  на  отпадъчните  води – 6 191 хил. куб.м. при утвърдени с 

Решение № Ц–11/31.03.2011 г. - 3 747 хил. куб. м. Отчетените стойности на количествата 

вода за 2011 г. са по-ниски от утвърдените в цените на В и К услуги с Решение № Ц-11/ 

31.03.2011 г. на ДКЕВР, с изключение на услугата доставяне на вода на потребителите от ВС 

„Гравитачна”, в резултат на което са реализирани по-ниски приходи от продажби. 

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

услуги са направени следните констатации:  

С Решение № Ц-45/30.11.2009 г., считано от 01.12.2009 г., ДКЕВР е приела 

прилагането на метод на регулиране чрез стимули „горна граница на цени” за 

“Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора, определила е регулаторен период 

с продължителност до 31.12.2013 г. и е утвърдила на В и К оператора цени на 

водоснабдителните и канализационните услуги за първия ценови период от регулаторния 

период, като за базова година е използвана 2008 г. С Решение № Ц-11/31.03.2011 г. на 

ДКЕВР, считано от 01.04.2011 г. В и К операторът има утвърдени цени на 

водоснабдителните и канализационните услуги за втори ценови период от регулаторен 

период по метода „горна граница цени”. 

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

цените на В и К услуги се съдържа в Закона за регулиране на водоснабдителните и 

канализационните услуги (ЗРВКУ) и НРЦВКУ. НРЦВКУ определя правилата за образуване 

на цените и тяхното изменение, както и реда 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.  
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Съгласно т. 51 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), 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 “Водоснабдяване и канализация” ЕООД,  

гр. Стара Загора за третия ценови период от регулаторния период да се изчислят при 

прилагане на следния подход: 

1. Прогнозни годишни разходи. 

1.1. Предложените от В и К оператора годишни разходи, прогнозирани на база 

отчетени данни за 2011 г. не се приeмат, тъй като не отговарят на изискванията на т. 51 от 

Глава Четвърта на Указанията. 

2. Условно-постоянни разходи. 

2.1. Условно-постоянните разходи, утвърдени с Решение № Ц-11/31.03.2011 г. на 

ДКЕВР (без разходите за амортизации) по водоснабдителни и канализационни услуги и 

системи, 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;  

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

корекцията по т. 2.1. са намалени с коефициент за подобряване на ефективността  

Х = 0,5, съгласно т. 55 от Указанията. 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“; 

2.3. Предложените от В и К оператора за услугата пречистване на отпадъчните води 

допълнителни разходи за експлоатация и поддръжка на новата ПСОВ - гр. Стара Загора се 

приемат в размер на 2 504 хил. лв., като не се приемат разходите за текущ ремонт в размер 

на 104 хил. лв., тъй като ПСОВ е в гаранционен срок.  

3. Предложените от В и К оператора прогнозни разходи за амортизации са 

необосновани и не се приемат, като се предлага да бъдат равни на отчетените за 2011 г., 

съгласно т. 33 от Указанията, както следва: 

 за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „Помпена” – 1 789 хил. лв. 

 за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „Гравитачна” - 50 хил. лв.  

 за услугата доставяне на вода от ВС „Пет могили ” -  34 хил. лв. 

 за услугата отвеждане на отпадъчните води  - 356 хил. лв. 

 за услугата пречистване на отпадъчните води  - 1 658 хил. лв. 

4. Променливите разходи. 
4.1. Предложените от В и К оператора разходи за обеззаразяване за услугата 

доставяне на вода на потребителите, равни на утвърдените с Решение № Ц-11/31.03.2011 г. 

на ДКЕВР се приемат и са в размер на: 

 ВС „Помпена” - 57 хил. лв.; 

 ВС „Гравитачна” – 6 хил. лв.; 

 ВС „Пет могили” - 4 хил. лв., 

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

нужди са преизчислени, съгласно Решение № Ц-17/28.06.2012 г. на ДКЕВР, като за услугата 

пречистване на отпадъчните води са добавени допълнителни разходи в размер на 467 хил. 

лв. за ПСОВ – гр. Стара Загора. Признатите годишни разходи за електроенергия за 

технологични нужди по В и К услуги и системи са както следва: 

 за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „Помпена” – 6 436 хил. лв. 

 за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „Гравитачна” - 13 хил. лв.  

 за услугата доставяне на вода от ВС „Пет могили” - 39 хил. лв. 

 за услугата пречистване на отпадъчните води - 685 хил. лв. 
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4.3. Предложените от В и К оператора разходи за доставяне на вода от друг доставчик 

(„В и К – Сливен”  ООД, гр. Сливен) в размер на 330 хил. лв. и разходи за доставяне на вода 

от обособена ВС на оператора (ВС „Пет могили“) в размер на 201 хил. лв., изчислени с 

отчетени количества за 2011 г. се приемат. 

4.4. Предложените от В и К оператора разходи за такса за водовземане в размер на 

523 хил. лв., разходите за такса за заустване в размер на 60 хил. лв., в т.ч. за услугата 

отвеждане на отпадъчните води - 33 хил. лв. и за услугата пречистване на отпадъчните води 

- 27 хил. лв., изчислени 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. се приемат. 

4.5. Предложените от В и К оператора разходи за такса регулиране в размер на  

75 хил. лв. (общо за В и К услуги), изчислени съгласно Тарифа за таксите, които се събират 

от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за регулиране на 

водоснабдителните и канализационните услуги се приемат, но с коригирани суми между 

услугите и системите, разпределени пропорционално на дела на преките разходи за 

отчетната 2011 г., както следва:  

 за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „Помпена” – 62 хил. лв. 

 за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „Гравитачна”- 2 хил. лв.  

 за услугата отвеждане на отпадъчните води - 3 хил. лв. 

 за услугата пречистване на отпадъчните води - 8 хил. лв. 

 

5. Регулаторната база на активите е изчислена по отчетни данни за дълготрайните 

активи, съобразно годишния финансов отчет за 2011 г. за всяка В и К услуга и система в 

съответствие с изискванията на т. 52.1 от Указанията. 

Средният размер на инвестициите, финансирани от дружеството със собствени 

средства и средния размер на амортизациите от инвестиции са преизчислени за оставащите 

две години от регулаторния период съобразно т. 52 от Указанията. Средният размер на 

амортизациите върху инвестициите за всички В и К услуги е преизчислен, съгласно 

одобрената инвестиционна програма с решение № БП - 043/11.12.2008 г. 

6. Предложените от В и К оператора количества за доставяне на вода на 

потребителите и количества за отвеждане на отпадъчните води не се приемат, поради 

несъответствие с изискванията на т. 51 от Глава Четвърта от Указанията, като се предлагат 

утвърдените количества с решение № Ц-11/31.03.2011 г. на ДКЕВР. 

 Предложените от В и К оператора количества за пречистване на отпадъчните води и 

коефициенти за степени на замърсяване се приемат, предвид въведената в експлоатация нова 

ПСОВ – гр. Стара Загора. 
 

 Във връзка с изложеното, Комисията приема за третия ценови период от 

регулаторния период, на „В и К” ЕООД, гр. Стара Загора да бъдат утвърдени следните 

ценообразуващи елементи на цените за водоснабдителните и канализационните услуги, 

както следва: 

 

А) ВС ”Помпена” 

Признати годишни разходи: 

за услугата доставяне на вода на потребителите –   24 700 хил. лв. 

за услугата отвеждане на отпадъчните води–      1 197 хил. лв. 

за услугата пречистване на отпадъчните води –         4 124 хил. лв. 
 

Регулаторна база на активите: 

за услугата доставяне на вода на потребителите –   38 920 хил. лв. 

за услугата отвеждане на отпадъчните води –       1 100 хил. лв. 

за услугата пречистване на отпадъчните води  –             648 хил. лв. 
 

Необходим оборотен капитал: 

за услугата доставяне на вода на потребителите –        596 хил. лв. 

за услугата отвеждане на отпадъчните води –            21 хил. лв. 

за услугата пречистване на отпадъчните води–            64 хил. лв. 
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Необходимият оборотен капитал е определен съгласно Указанията при нетен цикъл 9 

дни. 
 

  Норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане е 6,26 %, 

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 6,95 %, 

утвърдена с решение № Ц-11/31.03.2011 г. на ДКЕВР. 
 

Необходими годишни приходи: 

за услугата доставяне на вода на потребителите –    27 155 хил. лв. 

за услугата отвеждане на отпадъчните води –      1 266 хил. лв. 

за услугата пречистване на отпадъчните води –          4 165 хил. лв. 
 

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

Доставяне на вода на потребителите – количества вода за доставяне на 

потребителите – 14 971 хил. куб. м, при количества на вход на водоснабдителната система – 

31 556 хил. куб. м. 

Отвеждане на отпадъчните води – количества отведена вода са 13 258 хил. куб. м. 

Пречистване на отпадъчните води – количества пречистена вода са 10 823  хил. 

куб. м, които са разпределени по групи потребители както следва:  

- битови и приравнени към тях обществени, търговски и др.       –      8 100 хил. куб. м 

- промишлени и други стопански потребители: 

степен на замърсяване 1            –       1 939 хил. куб. м 

степен на замърсяване 2           –           147 хил. куб. м 

степен на замърсяване 3                    –            637 хил. куб. м
 
 

 

Б) ВС „Гравитачна” 

Признати годишни разходи: 

за услугата доставяне на вода на потребителите –     647 хил. лв. 

Регулаторна база на активите: 

за услугата доставяне на питейна вода –     1 454 хил. лв. 

Необходим оборотен капитал: 

за услугата доставяне на питейна вода–          15 хил. лв. 

Необходимият оборотен капитал е определен съгласно Указанията при нетен цикъл 9 

дни. 

Норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане е 6,26 %, 

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 6,95 %, 

утвърдена с решение № Ц-11/31.03.2011 г. на ДКЕВР. 

Необходими годишни приходи: 

за услугата доставяне на вода на потребителите –   738 хил. лв. 

Количествата вода, са както следва: 

Доставяне на вода на потребителите – количества вода за доставяне на 

потребителите – 753 хил. куб. м, при количества на вход на водоснабдителната система –  

1 098 хил. куб. м. 

 

В) ВС „Пет могили” 

Признати годишни разходи: 

за услугата доставяне на вода, в т.ч.: 

за услугата доставяне на вода на друг В и К оператор  –  110 хил. лв. 

за доставяне на вода на ВС „Помпена” –      198 хил. лв. 

 

Регулаторна база на активите –     427 хил. лв. 

Необходим оборотен капитал –         7 хил. лв. 

Необходимият оборотен капитал е определен съгласно Указанията при нетен цикъл 9 

дни. 
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Норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане е 6,26 %, 

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 6,95 %, 

утвърдена с Решение № Ц-11/31.03.2011 г. на ДКЕВР. 
 

Необходими годишни приходи: 

за услугата доставяне на вода, в т.ч.:  

за услугата доставяне на вода на друг В и К оператор –  120 хил. лв. 

за доставяне на вода на ВС „Помпена”  -     198 хил. лв. 
 

Количествата вода, са както следва: 

Доставяне на вода на потребителите – количества вода за ВС „Помпена” - 469 

хил. куб.м, за друг В и К оператор ("В и К - Сливен" ООД, гр. Сливен) – 262 хил. куб.м, на 

входа на водоснабдителната система - 784 хил. куб.м. 

 

Цени за В и К услуги на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД, гр. Стара 

Загора: 

 Комисията приема да бъдат утвърдени следните цени за водоснабдителните и 

канализационни услуги: 

ВС „Помпена” 

За услугата доставяне на вода на потребителите –               1,81 лв./ куб.м 

За услугата отвеждане на отпадъчните води                0,10 лв./ куб.м 

За услугата пречистване на отпадъчните води 

- битови потребители и приравнени към  

тях обществени, търговски и други потребители –               0,34 лв./ куб.м 

- промишлени и др. стопански потребители, в т.ч.: 

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

степен на замърсяване 2 –        0,68 лв./ куб.м 

степен на замърсяване 3 –        1,02 лв./ куб.м 
 

Цена за услугата на ВС „Гравитачна” 

За услугата доставяне на вода на потребителите -        0,98 лв./куб.м  

Цена за услугата доставяне на вода от ВС „Пет могили” 

За услугата доставяне на вода на друг В и К оператор  

(за „В и К - Сливен” ООД, гр. Сливен) -         0,46 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 4,90 лв./куб.м, определена съгласно § 1, ал. 1, т. 4 от 

ЗРВКУ с данни на НСИ за средномесечен доход на едно лице за област Стара Загора за  

2011 г. Предложените за утвърждаване цени на В и К услуги са значително 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 ВиК операторите в България, Федерация (Строителство, 

индустрия и водоснабдяване) – Подкрепа и други („В и К “ ЕООД, гр. Добрич, „В и К” ЕАД, 

гр. Бургас).  

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

Загора заявяват, че са запознати с доклада, приет с решение на ДКЕВР на закрито заседание 

по т.4 от протокол № 111/06.07.2012 г. и публикуван на интернет страницата на Комисията.  

Управителят на дружеството изразява принципно съгласие с доклада, като заявява, 

че има забележки по отношение цените за услугата пречистване на отпадъчните води, които 

ще бъдат отразени писмено. Тези бележки са свързани основно с начина на работа на 

пречиствателната станция, изградена по проект от общината.   
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В хода на общественото обсъждане председателят на Българска асоциация на водите 

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

увеличението цените на електрическата енергия. Обръща внимание на необходимостта от 

залагане на точните количества вода на В и К операторите съобразно степените на 

замърсянате, за да се достигне до коректни цени. 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. Заместник-председателят на Федерацията 

счита, че Комисията следва да преразгледа цените на „В и К” ЕООД, гр. Стара Загора 

предвид високите загуби от услугите доставяне на вода на друг В и К оператор и отвеждане 

на отпадъчните води и увеличението на цената на електрическата енергия с 16%.   

Представителите на „В и К” ЕООД, гр. Стара Загора повдигат въпроса за признаване  

на несъбираемите вземания като разход на дружеството в следващ регулаторен период.  

 В указания 14-дневен срок в ДКЕВР е постъпило възражение с вх. № В-17-22-

11/24.07.2012 г. от В и К оператора срещу разгледаните на откритото заседание цени за 

водоснабдителните и канализационните услуги. Във възражението са изтъкнати следните 

аргументи:   

1. В и К операторът изразява несъгласие с непризнатите разходи за текущ ремонт, 

предвидени за новата ПСОВ за гр. Стара Загора, като ги обосновава с неизпълнение на 

гаранционните задължения на доставчиците на оборудването, в резултат на неуредени 

финансови отношения с изпълнителя на проекта.  

2. В и К операторът възразява относно количествата за образуванe цените на 

услугата доставяне на вода на потребителите от ВС ”Помпено” и ВС ”Гравитачно”, в които 

не са отразени измененията от преминаването на десет населени места от ВС ”Помпено” към 

ВС ”Гравитачно”. 

3. Изразено е несъгласие с преизчислените разходи за електрическа енергия за 

технологични нужди за услугата пречистване на отпадъчните води, съгласно Решение № Ц-

17/28.06.2012 г. на ДКЕВР с мотив, че не са взети предвид измененията на консумираните 

количества енергия следствие разширението на мащаба на дейността на дружеството след 

предаване в експлоатация на новата ПСОВ за гр. Стара Загора. Общата стойност за 

електрическа енергия за услугата пречистване на отпадъчни води, изчислена от В и К 

оператора е в размер на 870 хил. лв., което е с 185 хил. лв. повече от включените разходи в 

цената на услугата (685 хил. лв.), обосновано с представени отчетни данни за 

електроенергията за 2011 г. по зони и нива на напрежение.  

 След прегледа на внесеното становище от „В и К” ЕООД, гр. Стара Загора, 

Комисията счита, че: 

 1. Възражението относно разходите за текущ ремонт за новата ПСОВ - гр. Стара 

Загора,  аргументирано с неизпълнението на гаранционните задължения на доставчиците на 

оборудването, в резултат на неуредени финансови отношения с изпълнителя на проекта е 

необосновано и не се приема, предвид на това че въведената в експлоатация ПСОВ за гр. 

Стара Загора от 30.06.2011 г. е в гаранционен срок.  

 2. Възражението относно неизменението на количествата с които се образуват 

цените на В и К услуги до края на регулаторния период аргументирано с обяснението, че не 

отразяват реалните приходи на В и К оператора, не се приема съгласно изискванията глава 

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

 3. Предложените разходи за електрическа енергия за технологични нужди в размер 

на 870 хил. лв. за услугата пречистване на отпадъчните води, изчислени на базата на 

отчетни данни за 2011 г. по действащите цени на електрическата енергия се приемат.  

 

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 
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ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

І. Утвърждава на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора 

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

 

А) ВС ”Помпена” 

1. Регулаторна база на активите: 

за услугата доставяне на вода на потребителите –   38 920 хил. лв. 

за услугата отвеждане на отпадъчните води –       1 100 хил. лв. 

за услугата пречистване на отпадъчните води  –           653 хил. лв. 

2. Норма на възвръщаемост на капитала: 

Нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане, с която са образувани 

цените е 6,26%, 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 

6,95%. 

3. Необходими годишни приходи: 

за услугата доставяне на вода на потребителите –    27 155 хил. лв. 

за услугата отвеждане на отпадъчните води –      1 266 хил. лв. 

за услугата пречистване на отпадъчните води –              4 350 хил. лв. 

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

Доставяне на вода на потребителите – 14 971 хил. куб. м, при количества на вход 

на водоснабдителната система – 31 556 хил. куб. м. 

Отвеждане на отпадъчните води – 13 258 хил. куб. м. 

Пречистване на отпадъчните води – 10 823  хил. куб. м, разпределени по групи 

потребители както следва:  

- битови и приравнени към тях обществени, търговски и др. –  8 100 хил. куб. м 

- промишлени и други стопански потребители: 

 - степен на замърсяване 1  –     1 939 хил. куб. м 

 - степен на замърсяване 2  –             147 хил. куб. м 

 - степен на замърсяване 3  –             637 хил. куб. м
 
 

 

Б) ВС „Гравитачна” 

1. Регулаторна база на активите: 

за услугата доставяне на питейна вода –     1 454 хил. лв. 

2. Норма на възвръщаемост на капитала: 

Нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане, с която са образувани 

цените е 6,26%, 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 

6,95%. 

3. Необходими годишни приходи: 

 за услугата доставяне на вода на потребителите          – 738 хил. лв. 

4. Количества вода: 

Доставяне на вода на потребителите – фактурирани количества вода за доставяне на 

потребителите – 753 хил. куб. м, при количества на вход на водоснабдителната система – 1 098 

хил. куб. м. 

 

В) ВС „Пет могили” 

1. Регулаторна база на активите: 

  за услугата доставяне на вода                                             –  427 хил. лв. 

2. Норма на възвръщаемост на капитала: 
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Нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане, с която са образувани 

цените е 6,26%, 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 

6,95%. 

3. Необходими годишни приходи: 

 за услугата доставяне на вода, в т.ч.:     

 - за услугата доставяне на вода на друг В и К оператор  –              120 хил. лв. 

 - за доставяне на вода на основната ВС на В и К оператора  –      198 хил. лв. 

4. Количествата вода: 

Доставяне на вода – количества вода за ВС „Помпена” - 469 хил. куб. м
 
, за друг В и К 

оператор ("В и К" ООД, гр. Сливен) – 262 хил. куб. м, на входа на водоснабдителната система - 

784 хил. куб. м. 
 

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

канализационните услуги, предоставяни от “Водоснабдяване и канализация” ЕООД, 

гр. Стара Загора, както следва: 

 

ВС „Помпена” 

за услугата доставяне на вода на потребителите –               1,81 лв./ куб.м 

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

за услугата пречистване на отпадъчните води 

- битови потребители и приравнени към  

тях обществени, търговски и други потребители –               0,36 лв./ куб.м 

- промишлени и др. стопански потребители, в т.ч.: 

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

степен на замърсяване 2 –        0,71 лв./ куб.м 

степен на замърсяване 3 –        1,07 лв./ куб.м 

 

Цена за услугата на ВС „Гравитачна” 

за услугата доставяне на вода на потребителите -        0,98 лв./куб.м  

 

Цена за услугата доставяне на вода от ВС „Пет могили” 

за услугата доставяне на вода на друг В и К оператор  

(за „В и К - Сливен” ООД, гр. Сливен) -         0,46 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 – 0,5. 

 

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в  

14 (четиринадесет) дневен срок. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

(Ангел Семерджиев) 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

(Емилия Савева) 

 

 

 


