
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 - 49 от 28.12.2011 г. 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 28.12.2011 г., като разгледа заявление за 

утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги, подадено 

от „Водоснабдяване и кaнализация – С” ЕООД, гр. Стрелча, събраните данни от 

проведените на 13.12.2011 г. открито заседание и обществено обсъждане, доклад с вх. 

№ В-Дк-200/02.12.2011 г., установи следното: 

 

„Водоснабдяване и канализация – С” ЕООД, гр. Стрелча е внесло в Държавната 

комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР, комисията) заявление за утвърждаване 

на цени на водоснабдителните и канализационните услуги с вх. № В-17-53-5 / 09.12.2010 

г., допълнено с вх. № В-17-53-2 / 27.10.2011 г. 

От прегледа на заявлението на предложените за утвърждаване цени на „В и К - С” 

ЕООД, гр. Стрелча и приложенията към него, е установено съответствие с принципите и 

разпоредбите на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги 

(ЗРВКУ), на Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и 

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

водоснабдителните и канализационните услуги при ценово регулиране чрез норма на 

възвръщаемост на капитала и за формата и съдържанието на информацията, необходима 

за целите на ценообразуването (Указанията), приети с решение по т. 2 от Протокол № 54 

от 18.05.2006 г. на ДКЕВР. 

Действащите цени, по които „В и К - С” ЕООД, гр. Стрелча предоставя 

водоснабдителните и канализационните услуги на потребителите, са съгласно Решение 

№ 231/12.03.2002 г. от заседание на Общински Съвет – Стрелча, считано от 01.04.2002 г.  

С внесеното заявление „Водоснабдяване и канализация – С” ЕООД, гр. Стрелча е 

предложило за утвърждаване следните цени на В и К услуги: 

Цена за доставяне на вода на потребителите от ВС „Гравитачна”      0,75 лв./куб.м 

Цена за доставяне на вода на потребителите от ВС „Помпена”            0,86 лв./куб.м 

Цена за отвеждане на отпадъчни води                        0,08 лв./куб.м 

В предложените за утвърждаване цени не е включен ДДС.  

 

Предложените стойности на ценообразуващите елементи и цени за 2011 г. 

съответстват на посочените стойности в одобрения бизнес план за 2011 - 2013 г. с 

Решение № БП-18/05.12.2011 г. на ДКЕВР. 

 Прогнозните стойности на разходите за 2011 г. са определени на базата на 

отчетните данни за 2010 г. 

„В и К - С” ЕООД, гр. Стрелча е предложило за утвърждаване следните прогнозни 

разходи и ценообразуващи елементи за В и К услуги: 

1. Прогнозни годишни разходи за 2011 г. 

 Общите прогнозни годишни разходи за 2011 г. за услугата доставяне на вода на 

потребителите от ВС „Гравитачна” са в размер на 157 хил. лв. и са увеличени с 6,80 % 

спрямо отчетните за базовата 2010 г. ( 147 хил. лв.). 

 В и К операторът е обосновал повишените разходи за 2011 г. спрямо базовата 2010 

г., както следва: 

 Разходите за материали за 2011 г. са в размер на 16 хил. лв., и са увеличени с  
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6,67 % спрямо отчетените през базовата 2010 г. (15 хил. лв.) в т.ч.: 

 Разходите за материали за обеззаразяване са в размер на 3 хил. лв. и са увеличени с 

1 000 лева спрямо отчетените през базовата 2010 г. (2 хил. лв.) в резултат на увеличените 

цени на материалите за обеззаразяване. 

Разходите за горива и смазочни материали са в размер на 8 хил. лв. и са равни на 

отчетените през базовата 2010 г. (8 хил. лв.).  

Разходите за работно облекло са в размер на 1 000 лева и са равни на отчетените 

през базовата 2010 г. (1 000 лева). 

Разходите за канцеларски материали са в размер на 2 хил. лв. и са равни на 

отчетените през базовата 2010 г. (2 хил. лв.).  

Други разходи за материали са в размер на 2 хил. лв. и са равни на отчетените през 

базовата 2010 г. (2 хил. лв.).  

Разходите за външни услуги за 2011 г. са в размер на 12 хил. лв., и са равни на 

отчетените през  2010 г. (12 хил. лв.). 

Разходи за амортизации за 2011 г. са в размер на 6 хил. лв., и са равни на 

отчетените през  2010 г. (6 хил. лв.). 

Разходите за възнаграждения са в размер на 85 хил. лв. и са равни на отчетените 

през 2010 г. (85 хил. лв.). 

Разходите за осигуровки са в размер на 18 хил. лв., в т.ч.: 

Социалните осигуровки са в размер на 15 хил. лв. и са равни на отчетените през 

базовата 2010 г. (15 хил. лв.); 

Социалните разходи са в размер на 3 хил. лв., каквито не са отчетени през базовата 

година и представляват 3,66 % от разходите за възнаграждения. 

Други разходи са в размер на 4 хил. лв. и са увеличени с 2 хил. лв. спрямо 

отчетените през базовата 2010 г. (2 хил. лв.) в т.ч.: 

 Разходите за изпитания на съоръженията са в размер на 3 хил.лв. и са увеличени с 

2 хил. лв. спрямо отчетените през базовата 2010 г. (1 000 лева) в резултат на предвидени 

324 броя водомери за последваща проверка, съгласно Наредбата за средствата за 

измерване, които подлежат на метрологичен контрол; 

Други разходи са в размер на 1 000 лева и са равни на отчетените през базовата 2010 

г. (1 000 лева).  

Разходите за текущ и авариен ремонт са в размер на 16 хил. лв. - увеличени с 

33,33 % спрямо отчетните за базовата 2010 г. (12 хил. лв.) и отговарят на средствата 

заложени в Ремонтната програма от Бизнес плана. 

 Общите прогнозни годишни разходи за 2011 г. за услугата доставяне на вода на 

потребителите от ВС „Помпена” са в размер на 32 хил. лв. и са увеличени с 28,00 % 

спрямо отчетните за базовата 2010 г. (25 хил. лв.). 

 В и К операторът е обосновал повишените разходи за 2011 г. спрямо базовата 2010 

г., както следва: 

  Разходите за материали за 2011 г. са в размер на 23 хил. лв., и са увеличени с 

35,29 % спрямо отчетените през базовата 2010 г. (17 хил. лв.), в т.ч.: 

Разходите за материали за обеззаразяване са в размер на 1 000 лева и са равни на 

отчетените през базовата 2010 г. (1 000 лева). 

Разходите за електроенергия за технологични нужди са в размер на 20 хил. лв. и са 

увеличени с 42,86 % спрямо отчетените през базовата 2010 г. (14 хил. лв.), като в 

представените фактури за 2010 г. изразходваната електрическа енергия е на стойност  

19 хил. лв. Разходите за електроенергия изчислени с отчетените количества за 2010 г. и 

действащите цени на електрическата енергия (съгласно Решение № Ц – 22 от 29.06.2011 г. 

на ДКЕВР) възлизат на стойност 22 хил. лв., на базата на която е прогнозирана стойността 

от  20 хил. лв. за 2011 г.   
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Разходите за горива и смазочни материали са в размер на 1 000 лева и са равни на 

отчетените през базовата 2010 г. (1 000 лева). 

 Разходите за работно облекло са в размер на 1 000 лева и са равни на отчетените 

през базовата 2010 г. (1 000 лева). 

Разходите за външни услуги за 2011 г. са в размер на 3 хил. лв. и са равни на 

отчетените през  2010 г. (3 хил. лв.). 

Разходи за амортизации за 2011 г. са в размер на 2 хил. лв. и са равни на 

отчетените през  2010 г. (2 хил. лв.). 

Разходите за възнаграждения са в размер на 2 хил. лв. и са равни на отчетените 

през 2010 г. (2 хил. лв.). 

Разходите за осигуровки са в размер на 423 лева, в т.ч.: 

Социалните осигуровки са в размер на 350 лева и са равни на отчетените през 

базовата 2010 г. (350 лева); 

Социалните разходи са в размер на 73 лева, каквито не са отчетени през базовата 

година и представляват 3,66 % от разходите за възнаграждения. 

Други разходи са в размер на 1 000 лева, каквито не са отчетени през базовата 2010 

година, в т.ч.: 

 Разходите за изпитания на съоръженията са в размер на 1 000 лева и са увеличени 

в резултат на предвидени 108 броя водомера за последваща проверка, съгласно Наредбата 

за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол. 

Разходите за текущ и авариен ремонт в размер на 1 000 лева са равни на 

отчетените през 2010 г. (1 000 лева) и отговарят на средствата заложени в Ремонтната 

програма от Бизнес плана. 

 

 Общите прогнозни годишни разходи за услугата отвеждане на отпадъчните води 

за 2011 г. са в размер на 15 хил. лв., равни на отчетените през базовата 2010 г. (15 хил. лв.) 

и са както следва: 

 Разходите за материали за 2011 г. са в размер на 1 000 лева и са равни на 

отчетените през базовата 2010 г. (1 000 лева). 

Разходите за външни услуги за 2011 г. са в размер на 3 хил. лв., и са равни на 

отчетените през  2010 г. (3 хил. лв.). 

Разходи за амортизации за 2011 г. са в размер на 2 хил. лв., и са равни на 

отчетените през  2010 г. (2 хил. лв.). 

Разходите за възнаграждения са в размер на 7 хил. лв. и са равни на отчетените 

през 2010 г. (7 хил. лв.). 

Разходите за осигуровки са в размер на 2 хил. лв., в т.ч.: 

Социалните осигуровки са в размер на 1 000 лева и са равни на отчетените през 

базовата 2010 г. (1 000 лева); 

Социалните разходи са в размер на 1 000 хил. лв., каквито не са отчетени през 

базовата година.  

Други разходи не са предвидени.  

 Разходите за текущ и авариен ремонт в размер на 1 000 лева са равни на 

отчетените през 2010 г. (1 000 лева) и отговарят на средствата заложени в Ремонтната 

програма от Бизнес плана. 

 

 2. Регулаторна база на активите  

за  услугата доставяне на вода ВС „Гравитачна”    70 хил. лв. 

за  услугата доставяне на вода ВС „Помпена”  29 хил. лв. 
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за услугата отвеждане на отпадъчни води     17 хил. лв. 

Регулаторната база на активите за 2010 г. за услугата доставяне на вода на 

потребителите и за услугата отвеждане на отпадъчни води е определена в 

съответствие с указанията на ДКЕВР. Признатата стойност на дълготрайните активи и 

натрупаната амортизация съответстват на годишния финансов отчет за 2010 г. 

Общите активи са разпределени между В и К услугите съгласно Указанията.  

   

 3. Необходим оборотен капитал 

 за  услугата доставяне на вода ВС „Гравитачна”    38 хил. лв. 

 за  услугата доставяне на вода ВС „Помпена”    8 хил. лв. 

 за услугата отвеждане на отпадъчни води        3 хил. лв. 

Необходимият оборотен капитал е определен при нетен цикъл на оборотния капитал 90 

дни. 

 

 4. Нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане е 8,76 %, 

определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане 

7,88 % и данъчна ставка 10,00 %. 

 

5. Необходими годишни приходи      

 за  услугата доставяне на вода на потребителите  ВС „Гравитачна”   163,516 хил. лв. 

за  услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Помпена”           34,800 хил. лв. 

 за услугата отвеждане на отпадъчните води               16,613 хил. лв. 

 

6. Фактурирани водни количества и общи загуби вода  

Доставяне на вода на потребителите от ВС „Гравитачна” – количества вода 

доставена на потребителите – 218,155 хил. м
3 

(218,155 хил.м
3
 за базовата 2010 г.) при 

количества на вход на водоснабдителната система – 443,000 хил. м
3
 и общи загуби –  

50,76 %. 

Доставяне на вода на потребителите от ВС „Помпена” – количества вода 

доставена на потребителите – 40,460 хил. м
3 

(40,460 хил.м
3
 за базовата 2010 г.) при 

количества на вход на водоснабдителната система – 72,00 хил. м
3
 и общи загуби –  

43,80 %. 

Отвеждане на отпадъчните води – 202,000 хил. м
3 

(202,000 хил. м
3
 за базовата 

2010 г.) 

 

Анализ на социалната поносимост на цените на В и К услуги 

Социалната поносимост на цената на В и К услуги е 3,40 лв./куб.м, определена 

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

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

К оператора са значително под нивото на социалната поносимост на цената на В и К 

услуги.  

Финансови резултати от дейността на „В и К - С” ЕООД, гр. Стрелча през 2010 г. 

Текущият финансов резултат на „Водоснабдяване и канализация-С” ЕООД, 

гр.Стрелча за 2010 г. след облагане, съгласно представеният годишен финансов отчет е 

загуба в размер на 14 хил. лв. при отчетена загуба за 2009 г. от 4 хил. лв. Влошаването на 

финансовия резултат на дружеството за 2010 г., спрямо 2009 г. се дължи на 

изпреварващото намаление на приходите пред намалението на разходите. 

Дълготрайните активи към 31.12.2010 г. спрямо 2009 г. са намалени на 70 хил. лв. от 

78 хил. лв., като в състава си включват само дълготрайни материални активи. 

Краткотрайните активи са увеличени, спрямо предходната година на 116 хил. лв. от 108 

хил. лв. в резултат на увеличените материални запаси, паричните средства и на другите 

вземания, независимо отчетеното намаление на вземанията от клиентите. 
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 Дружеството към 31.12.2010 г. няма дългосрочни задължения, а краткосрочните 

задължения са увеличени, спрямо 2009 г. на 65 хил. лв. от 32 хил. лв. Увеличението на 

краткосрочните задължения се дължи на увеличените задължения към финансови 

предприятия, към доставчиците на стоки и услуги, към предприятия от групата и на 

другите задължения. 

Независимо от отчетената финансова загуба, общото финансово състояние на 

„Водоснабдяване и канализация-С” ЕООД гр. Стрелча, определено на база общата 

балансова структура към 31.12.2010 г. е много добро. Дружеството разполага със свободен 

собствен капитал за инвестиране в нови дълготрайни активи и възможност да обслужва 

финансовите си задължения, както и с наличните краткотрайни активи да покрива 

текущите си задължения.  

След извършения преглед и анализ на заявлението за цени на В и К услуги, подадено 

от „Водоснабдяване и канализация-С” ЕООД, гр. Стрелча комисията констатира 

съответствие на ценообразуващите елементи с одобрения бизнес план, Указанията и 

НРЦВКУ и счита, че следва да бъдат утвърдени следните цени: 

Цена за доставяне на вода на потребителите от ВС „Гравитачна”       0,75 лв./ м
3 

Цена за доставяне на вода на потребителите от ВС „Помпена”       0,86 лв./ м
3 

Цена за отвеждане на отпадъчните води         0,08 лв./ м
3
 

 

Спазено е изискването на чл. 23 от НРЦВКУ и на 13.12.2011 г. са проведени открито 

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

присъствали представители на Национален браншов синдикат “Водоснабдител”- КНСБ. 

В законоустановения срок не са постъпили възражения и становища от заявителя и 

заинтересованите лица. 

 

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. 1 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните 

услуги, 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

Утвърждава, считано от 01.01.2012 г. цени без ДДС и ценообразуващи 

елементи за услугите доставяне на вода на потребителите и отвеждане на 

отпадъчните води на „Водоснабдяване и кaнализация – С” ЕООД, гр. Стрелча, както 

следва: 
 

Необходими годишни приходи  

за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „Гравитачна”   163,516 хил. лв. 

за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „Помпена”          34,800 хил. лв. 

за услугата отвеждане на отпадъчните води               16,613 хил. лв. 
 

Количества вода  

Доставяне на вода на потребителите от ВС „Гравитачна”          218,155 хил. м
3  

при количества на вход на водоснабдителната система                     443,000 хил. м
3
 

Доставяне на вода на потребителите от ВС „Помпена”                  40,460 хил. м
3 
 

при количества на вход на водоснабдителната система                         72,00 хил. м
3
 

Отвеждане на отпадъчните води                                                        202,000 хил. м
3
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Регулаторна база на активите  

за  услугата доставяне на вода от ВС „Гравитачна”    70 хил. лв. 

за  услугата доставяне на вода от ВС „Помпена”   29 хил. лв. 

за услугата отвеждане на отпадъчни води      17 хил. лв. 

  

Норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане - 8,76 %, 

определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане  

7,88 % и данъчна ставка 10,00 %. 
 

Цена за доставяне на вода на потребителите от ВС „Гравитачна”       0,75 лв./ м
3 

Цена за доставяне на вода на потребителите от ВС „Помпена”       0,86 лв./ м
3 

Цена за отвеждане на отпадъчните води         0,08 лв./ м
3
 

 

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 

(четиринадесет) дневен срок. 

 

     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                                                   (Ангел Семерджиев) 

                                            

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

                                                                                         (Емилия Савева) 


