
 

 

 

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 – 7 

 от 23.02.2015 г. 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

на закрито заседание, проведено на 23.02.2015 г., като разгледа заявление за 

утвърждаване/изменение на цени на водоснабдителните и канализационните услуги 

с вх. № В-17-17-6/28.02.2014 г., подадено от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - 

гр. Пловдив, събраните данни от проведените на 21.01.2015 г. открито заседание и 

обществено обсъждане и Доклад с вх. № В-Дк-23/20.02.2015 г., установи следното: 

 

“Водоснабдяване и канализация” ЕООД - гр. Пловдив 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-17-17-6/28.02.2014 г. 

Съгласно Заповед № 3-B-42/10.03.2014 г., изменена и допълнена със Заповед № 3-

B-106/17.12.2014 г., на председателя на ДКЕВР, сформираната работна група разгледа и 

анализира постъпилото заявление за утвърждаване на цени на водоснабдителните и 

канализационните услуги, предоставяни на потребителите от „В и К” ЕООД, гр. Пловдив.  

С Решение № Ц-11/28.03.2012 г. на ДКЕВР, считано от 01.04.2012 г. и Решение № 

Ц-3/07.01.2013 г., считано от 01.02.2013 г. на „В и К” ЕООД, гр. Пловдив са утвърдени 

цени и ценообразуващи елементи за втори ценови период от регулаторния период, 

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

 

Доставяне на вода на потребителите – ВС „Гравитачна” 0,76 лв./куб.м  

Доставяне на вода на потребителите – ВС „Помпена” 1,10 лв./куб.м  

Отвеждане на отпадъчните води      0,09 лв./куб.м  

Пречистване на отпадъчните води  

- за битови и приравнени към тях обществени,   

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

- за промишлени и др. стопански потребители:  

степен на замърсяване 1 –      0,59 лв./куб.м  

степен на замърсяване 2 –      0,92 лв./куб.м  

степен на замърсяване 3 –      1,42 лв./куб.м  

(Цените са без включен ДДС)  

 

С внесеното Заявление с вх. № В-17-17-6/28.02.2014 г. „В и К” EООД, гр. Пловдив 

предлага за утвърждаване следните цени на В и К услуги: 

Доставяне на вода на потребителите – ВС „Гравитачна” 0,76 лв./куб.м  

Доставяне на вода на потребителите – ВС „Помпена” 1,20 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 –     0,32 лв./куб.м  

- за промишлени и др. стопански потребители:  

степен на замърсяване 1 –      0,64 лв./куб.м  
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степен на замърсяване 2 –      0,96 лв./куб.м  

степен на замърсяване 3 –      1,60 лв./куб.м  

(Цените са без включен ДДС)  

 

От прегледа на внесеното заявление е установено, че 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 приложените копия на обяви във вестниците „Преса“ от 

03.02.2014 г. и „Марица“ от 3.02.2014 г. 

 

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

във внесеното заявление за цени на В и К услуги 
Предложените за утвърждаване цени на В и К услуги са образувани съгласно  

Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги 

(Наредбата) 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 (Указанията). 

Във връзка с предложеното запазване на цената за услугата доставяне на вода на 

потребителите за ВС „Гравитачна“ дружеството не е представило на хартиен и магнитен 

носител, справки по утвърдени от комисията образци от № 1 до № 8, като приложение 

към внесеното заявление за цени. 

В и К операторът е предложил в заявлението за утвърждаване на цени на В и К 

услуги, следното изменение на ценообразуващите елементи и разходите:  

 

1.1. Нетекущи активи  

Признатата стойност на нетекущите активи е определена на база отчетната 

стойност на нетекущите активи към края на 2010 г. съгласно  Решение Ц-3/07.01.2013 г. на 

ДКЕВР, както следва: 

за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „Помпена” – 61 111 хил.лв. 

  за услугата отвеждане на отпадъчните води – 15 617 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води  – 15 622 хил. лв. 

 

1.2. Среден размер на инвестициите  

Средният размер на инвестициите, включени в регулаторната база на активите е 

определен с инвестиционните разходи за оставащите три години от регулаторния период 

съгласно актуализирания бизнес план за периода 2009 – 2015 г., както следва: 

за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „Помпена” – 5 107 хил.лв. 

 за услугата отвеждане на отпадъчните води – 586 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води – 830 хил. лв. 

 

1.3. Необходим оборотен капитал 

Необходимият оборотен капитал включен в регулаторната база на активите е 

определен на база нетен цикъл на оборотния капитал от 59 дни и 6 бр. цикли в годината, 

както следва: 

за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „Помпена” – 5 405 хил.лв. 

 за услугата отвеждане на отпадъчните води – 280 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води  – 1 184 хил. лв. 

 

1.4. Регулаторна база на активите (РБА) 

Предложената регулаторна база на активите е образувана с отчетни данни на 

нетекущите активи за 2010 г. съгласно Решение № Ц-3/07.01.2013 г. на ДКЕВР:  

за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „Помпена” – 41 922 хил.лв. 
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 за услугата отвеждане на отпадъчните води – 7 211 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води – 3 096 хил. лв. 

 

1.5. Норма на възвръщаемост на капитала  

Нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане е, в размер 5,36%, 

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 

4,34%, равна на утвърдената с Решение № Ц-3/07.01.2013 г. на ДКЕВР. 

 

1.6. Количества вода  

Количествата за доставяне на вода на потребителите от ВС „Помпена“ са равни на 

количествата съгласно Решение № Ц-3/07.01.2013 г. на ДКЕВР. 

Количествата за отвеждане и пречистване на отпадъчните води не съответстват на 

утвърдените количества по степени на замърсяване с решение № Ц-3/07.01.2013 г. на 

ДКЕВР. Предложеното прегрупиране на количествата по степени на замърсяване е 

обосновано от В и К оператора с преоценка на водните количества, на база реални 

замервания за приноса на заустваните отпадъчни води от стопанските предприятия в 

канализационната мрежа и постъпващи за пречистване на ПСОВ към общия битов поток. 

Промяната в количествата е в резултат на проведен актуализиран мониторинг, вследствие 

на което е направено преразпределението им по степени на замърсяване. 

за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „Помпена“ – 31 520 хил. м
3
 

за услугата отвеждане на отпадъчните води            – 27 680 хил. м
3
 

за услугата пречистване на отпадъчни води – 18 671 хил. куб.м, прегрупирани в 

т.ч.:  

Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. – 14 912 хил. куб. м 

(при 13 433 хил. куб. м съгласно решение № Ц-3/07.01.2013 г. на ДКЕВР, или 

повишени с 11%).  

Промишлени и други стопански потребители – 3 759 хил.куб.м (при 5 238 

хил.куб.м съгласно решение № Ц-3/07.01.2013 г. на ДКЕВР, или намалени с 28,2 %);  

степен на замърсяване 1 – 1 422 хил. куб. м (при 1 924 хил. куб. м съгласно решение № Ц-

3/07.01.2013 г. на ДКЕВР, или намалени с 26,1 %);  

степен на замърсяване 2 – 2 066 хил. куб. м (при 2 900 хил. куб. м съгласно решение № Ц-

3/07.01.2013 г. на ДКЕВР или намалени с 28,8 %);  

степен на замърсяване 3 –271 хил. куб. м (при 414хил. куб. м съгласно решение № Ц-

3/07.01.2013 г. на ДКЕВР, или намалени с 34,5 %).  

Разликата между предложените и утвърдените, количества по степени на 

замърсяване с решение № Ц-3/07.01.2013 г. на ДКЕВР се дължи основно на прегрупиране 

на количествата според вида на потребителите и степента на замърсяване. Малки 

стопански предприятия, които са отнасяни към групата със степен на замърсяване 1 са 

прехвърлени към групата на битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. 

Част от промишлени потребители таксувани по степен на замърсяване 2, са прехвърлени в 

степен на замърсяване 1, а част от големите промишлени потребители, таксувани по 

степен на замърсяване 3 са прехвърлени към групата с по-ниска степен на замърсяване 2. 

Постигната е значителна редукция на коефициентите за съответните групи. 

Предложените коефициенти отразяващи степента на замърсяване са изменени 

спрямо утвърдените с решение съгласно решение № Ц-3/07.01.2013 г. на ДКЕВР, както 

следва: 

степен на замърсяване 1 – 2,00 (при утвърдени 2,25) 

степен на замърсяване 2 – 3,00 (при утвърдени 6,00) 

степен на замърсяване 3 – 5,00 (при утвърдени 8,00) 

  

1.7. Годишни разходи 
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Предложените цени на В и К услуги със заявление вх. № В-17-17-6/28.02.2014 г. са 

образувани на базата на разходите от утвърдените цени с Решение № Ц-11/28.03.2012 г. 

и Решение № Ц-3/07.01.2013 г. на ДКЕВР, коригирани с инфлационен индекс 0,9%. 

Разходите за възнаграждения и разходите за текущ и авариен ремонт са прогнозирани 

спрямо утвърдените с по-голям ръст, като са добавени и нови разходи. Променливите 

разходи са прогнозирани в съответствие с параметрите в бизнес плана за развитие на 

дейността на „В и К“ ЕООД, гр. Пловдив, съгласно актуализирания бизнес план (2009 -

2015 г.). 

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 от ВС „Помпена“ 

Предложените общи разходи в размер на 35 505 хил. лв. са с 3 054 хил. лв. повече 

от утвърдените в цената за услугата (32 451 хил. лв.) с Решение № Ц-3/07.01.2013 г. на 

ДКЕВР. 

Изменението на отделните видове предложени разходи спрямо утвърдените е 

както следва:  

Разходите за материали от утвърдени 9 009 хил. лв. са намалени на 8 545 хил. лв., 

в резултат на предложените по-ниски разходи за електроенергия за технологични нужди: 

разходите за материали (за обеззаразяване) са прогнозирани без изменение 

спрямо утвърдените с Решение № Ц-3/07.01.2013 г. (120 хил. лв.); 

разходите за електроенергия за технологични нужди от утвърдени 7 019 хил. лв. 

са намалени на 6 538 хил. лв.; 

разходите за горива и смазочни материали са увеличени на 1 155 хил. лв. от 

утвърдени 1 145 хил. лв.; 

разходите за работно облекло са увеличени на 88 хил.лв. от утвърдени 87 хил. лв.; 

разходите за канцеларски материали са увеличени на 71 хил. лв. от утвърдени 70 

хил. лв.; 

други разходи са увеличени на 519 хил. лв. от утвърдени 514 хил. лв.; 

Разходите за външни услуги от утвърдени 4 018 хил. лв. са намалени на 3 987 

хил. лв., в т.ч.: 

разходите за такса регулиране са намалени с 15,91% - от утвърдени 132 хил. лв. на 

111 хил. лв.; 

разходите за ползване на водни обекти са намалени на 1 528 хил. лв. от утвърдени 

1 556 хил. лв.; 

разходите за наем, в т.ч. и оперативен лизинг са увеличени с 2,3% (от 43 хил. лв. 

на 44 хил. лв.). 

Останалите условно-постоянни разходи са прогнозирани с ръст от 0,9% спрямо 

утвърдените в действащата цена на услугата. 

Разходите за амортизации от утвърдени 2 475 хил. лв. са увеличени на 2 527 хил. 

лв., в т.ч. 2 230 хил. лв. разходи за амортизации и 297 хил. лв. разходи за амортизации от 

инвестиции за периода 2013 – 2015 г. 

Разходите за възнаграждения от утвърдени 8 716 хил. лв. са увеличени на 11 316 

хил. лв. или ръст с 29,8%. В и К операторът посочва, че трудовите възнаграждения на 

работниците и служителите на дружеството са увеличени от м. ноември 2013 г. по искане 

на синдикалните организации на дружеството. Към заявлението за цени са приложени 

копие на искането за увеличение на основната заплата на дружеството и справка за 

работна заплата за периода 2009 – 2012 г. 

Разходите за осигуровки са посочени без изменение спрямо утвърдените в 

действащата цена на услугата (2 725 хил. лв.). 

Други разходи от утвърдени 1 102 хил. лв. са увеличени на 1 105 хил. лв. 

Разходите за текущ и авариен ремонт от утвърдени 4 408 хил. лв. са увеличени 

на 5 300 хил. лв. или ръст с 20,2%, като са съобразени с заложените разходи в Ремонтната 

програма на дружеството в бизнес плана за периода 2014- 2015 г. 
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2.2. За услугата отвеждане на отпадъчните води 

Предложените общи разходи в размер на 2 291 хил. лв. са с 259 хил. лв. повече от 

утвърдените в цената за услугата (2 032 хил. лв.) с Решение № Ц-11/28.03.2012 г. на 

ДКЕВР. 

Изменението на отделните видове предложени разходи спрямо утвърдените е 

както следва:  

Разходите за материали са предложени без изменение спрямо утвърдените в 

действащата цена за услугата (47 хил. лв.)  

Разходите за външни услуги от утвърдени 168 хил. лв. са намалени на 163 хил. 

лв., в т.ч.: 

разходите за такса регулиране са намалени с 25,00% - от утвърдени 8 хил. лв. на 6 

хил. лв.; 

разходите за такса заустване са намалени на 29 хил. лв. от утвърдени 32 хил. лв.; 

Останалите условно-постоянни разходи са прогнозирани без изменение спрямо 

утвърдените в действащата цена на услугата. 

Разходите за амортизации от утвърдени 565 хил. лв. са увеличени на 583 хил. лв., 

в т.ч. 568 хил. лв. разходи за амортизации и 15 хил. лв. разходи за амортизации от 

инвестиции за периода 2013 – 2015 г. 

Разходите за възнаграждения от утвърдени 700 хил. лв. са увеличени на 909 хил. 

лв. или ръст с 29,9%. 

Разходите за осигуровки са посочени без изменение спрямо утвърдените в 

действащата цена на услугата (207 хил. лв.). 

Други разходи от утвърдени 28 хил. лв. са увеличени на 32 хил. лв. или ръст с 

14,29%, в резултат на предложен разход в размер на 4 хил. лв. за третиране на утайки, 

който не е утвърден в действащата цена на услугата. 

Разходите за текущ и авариен ремонт от утвърдени 317 хил. лв. са увеличени на 

350 хил. лв. или ръст с 12,7%, като са съобразени с заложените разходи в Ремонтната 

програма на дружеството в бизнес плана за периода 2014- 2015 г. 

2.3. За услугата пречистване на отпадъчните води 

Предложените общи разходи в размер на 7 946 хил. лв. са с 1 439 хил. лв. повече от 

утвърдените в цената за услугата (6 507 хил. лв.) с Решение № Ц-11/28.03.2012 г. на 

ДКЕВР. 

Изменението на отделните видове предложени разходи спрямо утвърдените е 

както следва:  

Разходите за материали от утвърдени 3 206 хил. лв. са намалени на 2 447 хил. лв., 

в резултат на предложените по-ниски разходи за бактериален инокулант и за 

електроенергия за технологични нужди в сравнение с утвърдените в действащите цени за 

услугата: 

разходите за материали от утвърдени 770 хил. лв. са намалени на 620 хил. лв. в 

т.ч.: 

- разходите за коагуланти са прогнозирани без изменение спрямо 

утвърдените с Решение № Ц-11/28.03.2012 г. (50 хил. лв.); 

- разходите за флокуланти са прогнозирани без изменение спрямо 

утвърдените с Решение № Ц-11/28.03.2012 г. (300 хил. лв.); 

- разходите за бактериален инокулант са намалени на 270 хил. лв. от 

утвърдени 420 хил. лв. В и К операторът посочва, че през 2013 г. не са отчетени разходи за 

бактериален инокулант по финансови причини. Разходът е направен за предаване на 

утайките, формирани в ПСОВ, за оползотворяване чрез технологията с червени 

калифорнийски червеи, по Договор с фирма „Булплод АТМ”, гр. Пловдив.  

разходите за електроенергия за технологични нужди от 2 160 хил. лв. са намалени 

на 1 549 хил. лв.; 

разходите за горива и смазочни материали са увеличени на 180 хил. лв. от 

утвърдени 178 хил. лв.; 
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Останалите условно-постоянни разходи са прогнозирани без изменение спрямо 

утвърдените в действащата цена на услугата. 

Разходите за външни услуги от утвърдени 440 хил. лв. са увеличени на 869 хил. 

лв., в т.ч.: 

разходите за такса регулиране са увеличени с 50,00% - от утвърдени 20 хил. лв. на 

30 хил. лв.; 

разходи за ползване на водни обекти – предложените разходи в размер на 5 хил. лв. 

не са утвърдени в действащата цена на услугата. 

разходите за такса заустване са намалени на 86 хил. лв. от утвърдени 123 хил. 

лв.; 

разходите за въоръжена и противопожарна охрана са увеличени на 96 хил. лв. от 

утвърдени 95 хил. лв. 

другите разходи за външни услуги са увеличени на 520 хил. лв. от утвърдени 70 

хил. лв., в резултат на предложен разход за оползотворяване на утайки в размер на 450 

хил. лв., който не е бил утвърден в действащата цена за услугата. В заявлението за цени на 

В и К услугите, В и К операторът посочва, че през 2013 г. разходите за оползотворяване 

на утайки, възлизат на 525 хил. лв. (непризнат разход), като се очаква през 2014 г. те да 

бъдат 450 хил. лв. 

Останалите условно-постоянни разходи са прогнозирани без изменение спрямо 

утвърдените в действащата цена на услугата. 

Разходите за амортизации от утвърдени 954 хил. лв. са намалени на 723 хил. лв., 

в т.ч. 663 хил. лв. разходи за амортизации и 60 хил. лв. разходи за амортизации от 

инвестиции за периода 2013 – 2015 г. 

Разходите за възнаграждения от утвърдени 1 041 хил. лв. са увеличени на 1 351 

хил. лв. или ръст с 29,8%.  

Разходите за осигуровки са посочени без изменение спрямо утвърдените в 

действащата цена на услугата (455 хил. лв.). 

Други разходи от утвърдени 56 хил. лв. са увеличени на 1 281 хил. лв. или ръст с 

2 187%, в резултат на предложен разход в размер на 1 225 хил. лв. за третиране на утайки, 

който не е утвърден в действащата цена на услугата.  

В и К операторът посочва, че предвид предстоящото предаване на утайките за 

третиране, които са на временно съхранение на територията на ПСОВ Пловдив, на 

„Консорциум екологичен завод”, с. Шишманци - обект „Депо за неопасни отпадъци и 

Инсталация за биологично разграждане по закрит способ”, собственост на Община 

Пловдив са необходими допълнителни разходи за 2014 г. и 2015 г., както следва:  

1. Провеждане на предварителен експеримент с 3 000 тона утайка за периода март-

юни 2014 г., на цена 49 лв./тон, т.е. обща стойност на разхода – 147 000 лв.  

С писмо с вх. № В-17-17-5/22.04.2014 г. В и К операторът е представил следните 

документи относно провеждането на този експеримент: 

План за провеждане на експеримент „Биологично третиране на утайките от ПСОВ 

– Пловдив в инсталацията по комплексно разрешително № 380-НО/2009 г. на община 

Пловдив, на територията на с. Шишманци, изготвен от „Консорциум екологичен завод“ 

ДЗЗД, одобрен от „В и К“ ЕООД, гр. Пловдив; 

Писмо от МОСВ с изх. № 02-00-2200/11.03.2014 г., с което МОСВ заявява, че 

подкрепя и насърчава реализацията на този експеримент, и очаква след неговото 

приключване (30.06.2014 г.) В и К операторът да информира МОСВ за постигнатите 

резултати и отчетените трудности при неговото реализиране; 

Проект на договор между Община Пловдив (Изпълнител) и Възложител (няма 

посочени данни) за приемане и третиране на биоразградими отпадъци на „Депо за 

неопасни отпадъци и Инсталация за биологично разграждане по закрит способ”, 

с. Шишманци, при единична цена от 49 лв./тон.  

2. Предаване на 22 000 тона утайки за 2014 г., на цена 49 лв./тон, т.е. обща 

стойност на разхода – 1 078 000 лв.  



 

 7 

Обща стойност на разходите за 2014 г. – 1 225 000 лв. 

3. Предаване на 25 000 тона утайки за 2015 г. на предполагаема цена (поради 

ежегодните промени) 49 лв./тон, т.е. обща стойност на разхода – 1 225 000лв. 

Разходите за текущ и авариен ремонт от утвърдени 355 хил. лв. са увеличени на 

820 хил. лв. или ръст със 131%, като са съобразени със заложените разходи в Ремонтната 

програма на дружеството в бизнес плана за периода 2014- 2015 г. 

 

1.8. Необходими годишни приходи 

Доставяне на вода на потребителите от ВС „Помпена“ –  37 754 хил. лв. 

Отвеждане на отпадъчните води         –    2 677 хил. лв. 

Пречистване на отпадъчните води         –    8 112 хил. лв. 

 

2. Анализ и оценка на отчетените резултати за 2013 г. 
Във връзка с подаденото заявление от „В и К” ЕООД, гр. Пловдив 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. 

 

2.1. Анализът на приходите и разходите за 2013 г. от регулирани услуги.  

Отчетените приходи и разходи от предоставянето на водоснабдителните и 

канализационни услуги на потребителите, посочени в представените от В и К оператора 

отчетни данни за 2013 г. са както следва: 
(хил. лв.) 

В и К услуга 

ПРИХОДИ  

от В и К услуги  

за отчетната 2013 г. 

РАЗХОДИ 

от В и К услуги  

за отчетната 2013 г. 

Финансов резултат  

(от регулираните 

услуги) 

Доставяне на вода на потребителите  33 529 33 457 72 

ВС „Помпена 32 675 32 603 72 

ВС „Гравитачна“ 854 854 0 

Отвеждане на отпадъчните води 2 064 1 867 197 

Пречистване на отпадъчните води 6 110 9 128 -3 018 

ОБЩО: 41 703 44 452 -2 749 

 

От горната таблица е видно, че финансовият резултат, формиран от отчетените 

приходи и разходи от предоставянето на водоснабдителни и канализационни услуги на 

потребителите е отрицателен в размер на 2 749 хил. лв. В и К операторът отчита загуба от 

услугата пречистване на отпадъчни води в размер на 3 018 хил. лв., като от услугата 

доставяне на вода на потребителите и отвеждане на отпадъчните води е реализирана 

печалба съответно 72 хил. лв. и 197 хил. лв.  

Съгласно представения одитиран годишен финансов отчет за 2013 г., „В и К” 

ЕООД, гр. Пловдив формира приходи от цялостната дейност в размер на 45 678 хил. лв. и 

общо разходи 45 135 хил. лв., в резултат на което финансовият резултат е положителен - 

печалба преди данъчно облагане в размер на 543 хил. лв., а след преобразуване за данъчни 

цели е в размер на 427 хил. лв. Общите приходи са формирани от приходи от продажби на 

В и К услуги – 41 703 хил. лв., приходи от правителствени дарения – 2 144 хил. лв., 

приходи от предоставени услуги - 649 хил. лв., в т.ч. и присъединяване на потребители 

към В и К мрежи, други приходи - 125 хил. лв. и от финансови приходи –  1 057 хил. лв. 

 

Отчетените разходи за 2013 г., съпоставени с утвърдените в цените на В и К услуги 

с Решение № Ц-11/28.03.2012 г. и Решение № Ц-3/07.01.2013 г. на ДКЕВР, са както 

следва: 

 



 

 8 

№ по 

ред 
Разходи по икономически елементи 

Доставяне на вода на потребителите 

ВС "Помпена" ВС "Гравитачна" 

Утвърдени в 

действащите 

цени 

Отчет 

Ръст  

(%) 

Утвърдени в 

действащите 

цени 

Отчет 

Ръст  

(%)  2013 г.  2013 г. 

(хил. лв.) (хил. лв.) (хил. лв.) (хил. лв.) 

1. Разходи за материали, в т.ч. 9 009 9 956 10,51 61 75 23,31 

1.1. електроенергия за технологични  нужди 7 019 7 157 1,97 0 0   

2. Разходи за външни услуги, в т.ч. 4 018 3 998 -0,50 104 114 9,36 

2.1. такса за ползване на водни обекти 1 556 1 531 -1,61 37 34 -8,11 

3. Разходи за амортизации 2 475 2 818 13,86 44 76 74,05 

4. Разходи за възнаграждения 8 716 8 049 -7,65 270 310 15,00 

5. Разходи за осигуровки 2 725 2 442 -10,39 84 88 4,43 

6. Други разходи 1 102 167 -84,85 61 5 -91,83 

7. Разходи за текущ и авариен ремонт 4 408 5 173 17,35 136 186 36,44 

  Общо: 32 453 32 603 0,46 760 854 12,36 

  в т.ч. променливи разходи 9 112 9 165 0,58 44 60 36,36 

 

№ по 

ред 
Разходи по икономически елементи 

В и К услуги 

Отвеждане на отпадъчните води Пречистване на отпадъчните води 

Утвърдени в 

действащите 

цени 

Отчет 

Ръст  

(%) 

Утвърдени в 

действащите 

цени 

Отчет 

Ръст  

(%)  2013 г.  2013 г. 

(хил. лв.) (хил. лв.) (хил. лв.) (хил. лв.) 

1. Разходи за материали, в т.ч. 48 158 232,26 3 205 2 674 -16,57 

1.1. електроенергия за технологични  нужди 0 0   2 160 1 711 -20,79 

2. Разходи за външни услуги, в т.ч. 170 157 -7,64 440 1 207 174,32 

2.1. такса заустване 32 29 -9,38 123 86 -30,08 

3. Разходи за амортизации 565 653 15,51 954 2 342 145,49 

4. Разходи за възнаграждения 701 568 -18,93 1 041 1 781 71,09 

5. Разходи за осигуровки 206 212 2,91 455 538 18,24 

6. Други разходи 29 10 -65,52 56 44 -21,43 

7. Разходи за текущ и авариен ремонт 317 109 -65,62 355 542 52,68 

  Общо: 2 035 1 867 -8,28 6 506 9 128 40,30 

  в т.ч. променливи разходи 40 36 -10,00 3 073 2 049 -33,32 

 

Отчетените общи разходи за регулираните услуги за 2013 г. са по-високи от 

утвърдените в действащите цени, в т.ч.: за услугата доставяне на вода на потребители за 

ВС „ Помпена с 0,46%, за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „Гравитачна 

% с 12,36%, за услугата пречистване на отпадъчните води с 40,30%, докато за услугата 

отвеждане на отпадъчните води са по-ниски с 8,28%. 

 

2.2. Изпълнение на инвестиционната програма за 2013 г. 

 

 

В и К операторът е отчел инвестиционни разходи за 2013 г., финансирани със 

собствени средства, както следва:  
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В и К услуги 

Одобрени инвестиции 

2013 г. 

Реализирани 

инвестиции 2013 г. 
Изпълнение 

(хил.лв.) (хил.лв.) % 

Доставяне на вода на потребителите  5 394 2 283 42,32 

ВС „Помпена" 5 070 2 275 44,87 

ВС „Гравитачна“ 324 8 2,47 

Отвеждане на отпадъчните води 693 180 25,97 

Пречистване на отпадъчните води 434 311 71,66 

Общо: 6 521 2 774 42,54 

 

Общото изпълнение на инвестиционна програма за 2013 г. е в размер 2 775 хил. лв., 

или 42,55% от одобрените инвестиции с Решение № БП-03/28.03.2012 г. на ДКЕВР (6 521 

хил. лв.), в т. ч. за услугата за доставяне на вода са отчетени 2 396 хил. лв., за услугата 

отвеждане на отпадъчните води 149 хил. лв. и за услугата пречистване на отпадъчните 

води 230 хил. лв.   

 

2.3. Фактурирани количества доставена вода на потребителите и количества 

отведени и пречистени отпадъчни води.  
(хил. куб. м) 

В и К услуги 

Количества, утвърдени с Решение № Ц-

11/28.03.2012 г. и Решение № Ц -

3/07.01.2013 г. на ДКЕВР 

Отчетени количества за 2013 г. 

Доставяне на вода на потребителите    

ВС „Помпена 31 520 29 743 

ВС „Гравитачна“ 1 063 1 124 

Отвеждане на отпадъчните води  25 082 22 938 

Пречистване на отпадъчните води, в .т.ч.: 18 928 17 338 

битови и приравнени към тях обществени, 

търговски и др. потребители 
13 433 13 377 

промишлени и др. стопански потребители:   

степен на замърсяване 1 1 924 466 

степен на замърсяване 2 2 900 2 804 

степен на замърсяване 3 414 691 

 

Отчетените фактурирани количества за 2013 г. за услугите доставяне на вода на 

потребителите за ВС „Помпена“, отвеждане и пречистване на отпадъчните води са по-

ниски от утвърдените в действащите цени с Решение № 11/28.03.2012 г. и Решение № 

3/07.01.2013 г. на ДКЕВР. Единствено за услугата доставяне на вода на потребителите за 

ВС „Гравитачна“ отчетените фактурирани водни количества са по-високи от утвърдените 

в действащата цена с Решение № 11/28.03.2012 г. (с 5,7%). 

 

2.4. Анализ на финансовото състояние на „В и К” ЕООД, гр. Пловдив към 

31.12.2013г. 

Съгласно представения одитиран годишен финансов отчет за 2013 г. на „В и К” 

ЕООД, гр. Пловдив текущият финансов резултат след данъци е печалба в размер на 427 

хил. лв., при отчетената печалба в размер на 118 хил. лв. за 2012 г., което се дължи на 

изпреварващото увеличение на общите приходи пред това на общите разходи.  

Приходите от оперативната дейност на дружеството към 31.12.2013 г. в размер на 

42 477 хил. лв. за 2013 г. са намалени с 2,1% от 43 410 хил. лв. за 2012 г. В състава си 

включват: приходи от регулирани услуги-доставяне на вода, отвеждане на отпадни води, 

пречистване на вода; от присъдени съдебни разходи и от други предоставени услуги. 

Към края на 2013 г. приходите от регулирани услуги - доставяне на вода, 

отвеждане на отпадни води и пречистване на вода са в размер на 41 703 хил. лв., което е с 

2.2% под същите приходи за предходната 2012 г., когато те са 42 627 хил. лв. 
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Стойността на другите приходи за 2013 г. е 774 хил. лв., при 783 хил. лв. за 2012 г., 

от които най-голям относителен дял заемат приходите от предоставени други услуги и по-

малък приходите от присъдени съдебни разходи и други подобни такси. 

Приходите от правителствени дарения за 2013 г. са в размер на 2 144 хил. лв., при 

2 145 хил. лв. за 2012 г.  

Общите оперативни разходи към 31.12.2013 г. са намалени с 1,9% на 44 739 хил. лв. 

при отчетени за 2012 г. – 45 614 хил. лв. вследствие на отпадане на разходи за обезценка и 

намаление на разходите за амортизации и други разходи. Разходите по икономически 

елементи за 2013 г. съпоставени с предходната 2012 година са представени в таблицата: 
 

№ Разходи за оперативна дейност Мярка 2012 г. 2013 г. 
Изменение 2013/2012 г.                             

в % 

1. Разходи за материали хил.лв. 15 186 16 443 8,3 

2. Разходи за външни услуги хил.лв. 6 051 6 315 4,4 

3. Разходи за амортизации  хил.лв. 6 458 5 901 -8,6 

4. Разходи за  персонала хил.лв. 13 131 14 416 9,8 

5. Разходи/(възстановени) за обезценка хил.лв. 2 338 -676 -128,9 

6. Други разходи хил.лв. 2 450 2 340 -4,5 

  Общо хил.лв. 45 614 44 739 -1,9 

 

 От извършения анализ на разходите е видно, че: 

 1. Разходите за материали, спрямо предходната година са увеличени на 16 443 хил. 

лв. от 15 186 хил. лв., вследствие ръст на разходите за електрическа енергия, горива и 

смазочни материали, основни материали, резервни части и работно облекло, докато 

покупка на вода, разходите за канцеларски и други материали са намалени. 

           2. Разходите за външни услуги за годината са увеличени на 6 315 хил. лв., спрямо 

предходната година, когато те са 6 051 хил. лв., като увеличението се дължи преди всичко 

на други разходи, разходи за ПСОВ, разходи за охрана на обекти и ремонт на пътни 

настилки.  

 3. Разходите за персонал (възнаграждения, осигуровки и социални) за 2013 г. са 

завишени на 14 416 хил. лв. при  13 131 хил. лв. за 2012 г., като средносписъчният брой на 

персонала на дружеството е увеличен през 2013 г. спрямо предходната година с 6 бройки 

и към края на годината е 1 196 човека. 

 4. Другите разходи са намалени на 2 340 хил. лв. от 2 450 хил. лв. за 2012 г., като с 

най-голям относителен дял са разходите такса водоползване и заустване, следвани от 

други разходи и такса регулиране. 

             5. Разходите за амортизации са намалени с 557 хил. лв. следствие на  излезлите от 

експлоатация активи.   

Нетекущите активи към 31.12.2013 г. са намалени спрямо предходната година на 56 655 

хил. лв. от 59 047 хил. лв. за 2012 г., в резултат на излезли от експлоатация активи.  

 Към 31.12.2013 г. текущите активи на дружеството са увеличени на 15 309 хил. лв. 

от 13 997 хил. лв. за 2012 г., дължащо се преди всичко на увеличение на вземанията и 

паричните средства.   

 Общите нетекущи пасиви (задължения) са намалени към 31.12.2013 г. на 28 164 

хил. лв. от 32 194 хил. лв. за 2012 г., основно от намалените дългосрочни задължения по 

заеми, които към края на годината са 13 741 хил. лв. (2012 г. – 15 834 хил. лв.), както и от 

правителствени дарения (12 645 хил. лв. за 2012 г. при 14 780 хил. лв.). 

 Текущите пасиви (задължения) са увеличени спрямо предходната година на         17 

563 хил. лв. от 14 953 хил. лв., преди всичко от увеличението на задължения за такса 

водоползване към МОСВ, задължения към доставчици и др. 
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От извършения анализ и оценка на информацията на отчетените резултати на 

дружеството, в т.ч. анализ и оценка на отчетеното общо финансово състояние за 2013 г. са 

изведени следните ключови показатели: 

 

Показател Изчисление 2013 г. 2012 г. Забележка 

Обща ликвидност 
Краткотрайни активи / 

Краткосрочни пасиви 
0,87 0,94 

Отбелязва се намаление и компанията 
среща затруднения при обслужване 

текущите си задължения 

Покритие на Дълготрайните 

активи със Собствен капитал 

Собствен капитал /                 

Дълготрайни активи 
0,46 0,44 

Отбелязва се повишение, но 
компанията не разполага със свободен 

капитал за инвестиции 

Финансова автономност 
Собствен капитал /                   

Пасиви 
0,79 0,80 

Отбелязва се намаление и компанията 
не е покрива със собствения капитал 

задълженията си 

Задлъжнялост 
Привлечен капитал /                

Собствен капитал 
1,26 1,25 

Отбелязва се леко повишение и 
компанията се приближава до 

пределното ниво на задлъжнялост 

Рентабилност на приходи от 
продажби 

Финансов резултат /                   
Нетни приходи от продажби 

1,3% 0,3% 
Отбелязва се подобряване, но 

стойността продължава да е ниска 

Рентабилност на активите 
Нетна печалба /                                 

Общи активи 
0,6% 0,2% 

Отбелязва се подобряване, но 
стойността е ниска 

Събираемост на вземанията 

((1,2хНетни приходи от 
продажби – (Вземания тек.год-

Вземания предх.год.)) / 

(1,2хНетни приходи от продажби 
+ Вземания предх.год.) 

0,905 0,917 
Отбелязва се влошаване и нивото на 
събираемост на вземанията е ниско 

Период на събираемост 
Краткосрочни вземания / Нетни 

приходи от продажби 
90 дни 77 дни 

Отбелязва се влошаване и периодът  
на събираемост е много дълъг 

 

Изчислените показатели за оценка на общото финансово състояние на дружеството 

за 2013 г. на базата на отчетените резултати и анализ на информацията за годината са, 

както следва: 

Общата ликвидност намалява за периода до 0,87 за 2013 г. спрямо 0,94 за 2012 г. 

и показва, че дружеството е затруднено при обслужване на текущите си задължения.  

Показателят за покритие на дълготрайните активи със собствен капитал е 

нисък - 0,46 за 2013 г. и 0,44 за 2012 г. и означава, че дружеството не разполага със 

свободен собствен капитал за инвестиране в нови дълготрайни активи. 

 Коефициентът за финансова автономност намалява за периода до 0,79 за 2013 г. 

спрямо 0,80 за 2012 г. и задълженията превишават собствения капитал, т.е. не са 

достатъчно обезпечени с имуществото на компанията. 

 Коефициентът за задлъжнялост се повишава за периода до 1,26 за 2013 г. спрямо 

1,25 за 2012 г., но не достига пределните нива на задлъжнялост. 

 Рентабилността на приходите от продажби се увеличава през периода до 1,3% за 

2013 г. спрямо 0,3% за 2012 г., независимо от което тя остава ниска и компанията не 

успява да реализира по-висока печалба от постъпленията си от оперативна дейност спрямо 

нивата за сектора. 

 Рентабилността на активите също се увеличава до 0,6% за 2013 г. при 0,2% за 

2012 г., въпреки което постигнатата капитализация на активите съответства на ниските 

нива за сектора.  
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 Събираемостта на вземанията се влошава за 2013 г. – 90,5% спрямо 2012 г. – 

91,7%, но независимо от това остава над средните нива за сектора, както и периодът на 

събираемост на приходите, който се увеличава до 90 дни за 2013 г. спрямо 77 дни за 

2012 г. и е над минималните изискуеми нива за подобни компании. 

  

От направения анализ на основата на общата балансова структура към 

31.12.2013 г. е видно, че дружеството продължава да бъде в относително лошо и 

напрегнато финансово състояние.  

Показателят за обща ликвидност отразява затруднения при финансиране на 

текущата дейност от дружеството и погасяване на текущите си задължения. 

Степента на покритие на активите със собствен капитал е под минималните 

изискуеми нива и възможностите на компанията да осигури свободен собствен 

ресурс за придобиване на нови активи са силно ограничени. 

Показателите отразяващи финансовата независимост на компанията от 

кредиторите показват финансиране на дейността в по-голяма степен от 

привлечени средства и приближаване към пределните нива на задлъжнялост. 

Компанията постига от дейността си ниски стойности на рентабилност на 

приходите от продажби и капитализация на активите спрямо нивата за сектора, 

независимо от отчетените увеличения през периода. 

Събираемостта на вземанията се влошава незначително но остава над 

средното за сектора, докато периодът на събираемост се удължава спрямо 

предходната година и постигнатите нива са по-ниски от средните за В и К сектора. 

 

3. Констатации и правна рамка 
 

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

услуги са направени следните констатации:  

1. С решение № БП-022/27.11.2008 г., ДКЕВР е одобрила бизнес план на „В и К“ 

ЕООД гр. Пловдив за периода 2009 - 2013 г. 

2. С Решение № Ц-06/22.02.2010 г. на ДКЕВР, считано от 01.03.2010 г., ДКЕВР е 

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

“Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив, 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.  

3. С решения № Ц-11/28.03.2012 г. ДКЕВР е утвърдила на В и К оператора цени на В 

и К услуги за втори ценови период от регулаторния период и на основание чл. 19 от 

Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги с Решение № Ц-

03/07.03.2013 г., ДКЕВР е утвърцила цена на услугата доставяне на вода на потребителите 

за ВС „Помпена“. 

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

цените на В и К услуги се съдържа в ЗРВКУ, в НРЦВКУ и в Указанията. НРЦВКУ 

определя правилата за образуване на цените и тяхното изменение, както и редът за 

внасянето на заявленията за утвърждаване и изменение на цените.  

5. 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. 

6. 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. 
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7. С решение № БП-4/04.06.2014 г. внесеният с вх. № В-17-17-5/28.02.2014 г. бизнес 

план за периода 2009-2013 г., удължен до 31.12.2015 г., е върнат за преработване със 71 

задължителни указания. 

8. С решение №БП-1/09.01.2015 г., внесеният с вх. № В-17-17-10/27.06.2014 г. 

преработен бизнес план за периода 2009-2013 г., удължен до 31.12.2015 г. е приет от 

Комисията. 

9. Съгласно чл.14 ал.1 от ЗРВКУ, одобряването на техническата и икономическата 

част на бизнес плановете е условие за одобряването им в частта за цените. 

 

Съгласно Указанията, цените на В и К услугите, предоставяни на потребителите от 

„В и К” ЕООД, гр. Пловдив за новия ценови период от регулаторния период следва да се 

изчислят чрез прилагане на метода на ценово регулиране, регламентиран в чл.4, ал.1, т.2, 

б.“а“ от ЗРВКУ - чрез стимули “горна граница на цени” по т. 4.  

 

4. Предложение на работната група за разходи и ценообразуващи 

елементи 
След извършения преглед на заявлението за цени на В и К услуги на „В и К” 

ЕООД, гр. Пловдив, работната група предлага разходите и ценообразуващите елементи на 

внесените за утвърждаване цени на В и К услуги да се коригират на базата на 

представените от дружеството отчетни данни за 2013 г., а именно: 

 

4.1. Нетекущи активи  

Призната стойност на нетекущите активи е коригирана спрямо отчетната стойност 

на нетекущите активи за 2013 г. съгласно амортизационния план за регулаторни цели, 

ЕССО и в съответствие с годишния финансов отчет на дружеството към 31.12.2013 г., 

както следва: 

- за услугата доставяне на вода от ВС „Помпена“ - от 61 111хил. лв. на 67 036 хил. лв.  

- за услугата доставяне на вода от ВС „Гравитачна“ – от 1 009 хил. лв. на 1 018 хил. лв.  

- за услугата отвеждане на отпадъчните води - от 15 617 на 16 304 хил. лв.  

- за услугата пречистване на отпадъчните води  - от 15 622 на 27 788 хил. лв. 

 

4.2. Среден размер на инвестиции  

Средният размер на инвестициите включени в РБА е коригиран в съответствие с 

инвестиционната програма от бизнес плана (2009 - 2015 г.) за оставащите 2014 г. и 2015 г., 

финансирани със собствени средства от дружеството, а именно:  

- за услугата доставяне на вода от ВС помпена - от 5 107 на 6 467 хил. лв.  

- за услугата доставяне на вода от ВС гравитачна – от 392 хил. лв. на 700 хил. лв.  

- за услугата отвеждане на отпадъчните води - от 586 на 806 хил. лв.  

- за услугата пречистване на отпадъчните води  - от 830 на 1 129 хил. лв. 

 

4.3. Необходим оборотен капитал 

Необходимият оборотен капитал е определен съгласно Указанията при нетен цикъл 

59 дни, както следва: 

- за услугата доставяне на вода от ВС помпена - от 5 405 на 4 913 хил. лв.  

- за услугата доставяне на вода от ВС гравитачна – 117 хил. лв.  

- за услугата отвеждане на отпадъчните води - от 280 на  241 хил. лв.  

- за услугата пречистване на отпадъчните води  - от 1 184 на 910 хил. лв. 

 

4.4. Регулаторна база на активите 

- за услугата доставяне на вода от ВС помпена - от 41 922 на 48 338 хил. лв.  

- за услугата доставяне на вода от ВС гравитачна – от 838 хил. лв. на 1 097 хил. лв.  

- за услугата отвеждане на отпадъчните води - от 7 211 на  7 168 хил. лв.  

- за услугата пречистване на отпадъчните води  - от 3 096 на 5 258 хил. лв. 
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4.5. Норма на възвръщаемост на капитала  

Нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане е 5,36%, 

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 4,34%, 

утвърдена с Решение № Ц-3/07.01.2013 г. на ДКЕВР. 

 

4.7. Количествата вода  

Предложените прогнозни количества, са равни на утвърдените с Решение № Ц-

11/28.03.2012 и Решение № Ц-3/07.01.2013 г. на ДКЕВP, а предложените коефициенти 

отразяващи степените на замърсеност на количествата за пречистване на отпадъчните  

води се приемат, както следва:  

 

За услугата доставяне на вода от ВС „Помпена“ –     31 520 хил. м
3
  

За услугата доставяне на вода от ВС „Гравитачна“  –       1 063 хил. м
3
  

За услугата отвеждане на отпадъчните води –    от 27 680 на 25 082 хил. м
3
 

За услугата пречистване на отпадъчните води –  18 671 хил. м
3
 

разпределени, както следва:  

 

 

 

 

 

 

 - битови и приравн. към тях общ., търг. и др. –          от 13 433 на 

на  
14 912 хил.м

3
 

- промишлени и други стопански потребители: 

 - степен на замърсяване 1 -                                              от 1 924 на   1 422 хил.м
3
 

- степен на замърсяване 2  -                                           от 2 900 на  2 066 хил.м
3
 

- степен на замърсяване 3 -                                            от    414 на     271 хил.м
3
 

 

Коефициенти отразяващи степента на замърсеност за промишлени и други 

стопански потребители: 

- степен на замърсяване 1 -                                                от 2,25   на 2,0  

- степен на замърсяване 2 -                                              от 6,00  на 3,0 

- степен на замърсяване 3 -                                              от 8,00  на 5,0 

 

4.8. Признати годишни разходи 

Условно-постоянните разходи (без разходите за амортизации) по 

водоснабдителни и канализационни услуги са коригирани със средногодишната инфлация 

за периода януари - декември 2013 г. спрямо периода януари - декември 2012 г., която е 

0,9% по данни на НСИ за индекса на потребителските цени. 

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

корекцията по т. 1 са коригирани с коефициент за подобряване на ефективността Х = 

0,9%, съгласно т. 55 от Указанията.  

Разходите за амортизации определени от В и К оператора  на база 2012 г. не се 

приемат, а се предлага определянето им в съответствие с Амортизационния план за 

регулаторни цели за 2013 г. от одобрения бизнес план, както следва: 

За услугата доставяне на вода от ВС “Помпена“ 

 разходи за амортизации – от 2 527 хил. лв. на 2 869 хил. лв., в т. ч. разходи за 

амортизации от инвестиции – 388 хил. лв. 

За услугата доставяне на вода от ВС „Гравитачна“ 

 разходи за амортизации – от 44 хил. лв. на 41 хил. лв., в т. ч. разходи за 

амортизации от инвестиции – 13 хил. лв. 

За услугата отвеждане на отпадъчните води 

разходи за амортизации – от 583 хил. лв. на 598 хил. лв., в т. ч. разходи за 

амортизации от инвестиции - 21 хил. лв. 
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За услугата пречистване на отпадъчните води  
разходи за амортизации – от 723 хил. лв. на 790 хил. лв., в т. ч. разходи за 

амортизации от инвестиции - 81 хил. лв. 

Променливи разходи 

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

доставяне на вода на потребителите от ВС „Помпена“ в размер на 120 хил. лв. не се 

признават, а се приемат в размер на 117 хил. лв., изчислени на база отчетни данни за 2013 

г. За услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „Гравитачна“ се приемат в 

размер на 3 хил. лв.;  

2. Предложените от В и К оператора разходи за коагуланти и други реагенти за 

услугата пречистване на отпадъчните води в размер на 50 хил. лв. не се признават, а се 

приемат в размер на 10 хил. лв., изчислени на база отчетни данни за 2013 г. 

3. Предложените от В и К оператора разходи за флокуланти за услугата 

пречистване на отпадъчните води в размер на 300 хил. лв. не се признават, а се приемат 

в размер на 204 хил. лв., изчислени на база отчетни данни за 2013 г. 

4. Предложените от В и К оператора разходи за бактериален инокулант за 

услугата пречистване на отпадъчните води в размер на 270 хил. лв. не се признават, а 

се приемат в размер на 97,480 хил. лв., изчислени като средногодишна стойност за 

отчетния период 2009-2013 г. 

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

нужди за услугата доставяне на вода от ВС „Помпена“ в размер на 6 538 хил. лв. не се 

признават, а се коригират на 6 599 хил. лв., изчислени с отчетените количества 

електроенергия за 2013 г. и приложен коефициент за енергийна ефективност 0,962 (въз 

основа на усреднен специфичен разход кВтч/м3 фактурирана вода за периода 2011-2013 

г.),  и действащите цени на електрическата енергия, утвърдени с Решение № Ц-

16/01.10.2014 г. на ДКЕВР. 

 Предложените от В и К оператора разходи за електроенергия за технологични 

нужди за услугата пречистване на отпадъчни води в размер на 1 549 хил. лв., в т.ч. и 

разходите за електроенергия, необходими на ПСОВ - гр. Сопот не се признават, а се 

коригират на 1 537 хил. лв., изчислени с отчетените количества електроенергия за 2013 г. 

и приложен коефициент за енергийна ефективност 0,958 (въз основа на усреднен 

специфичен разход кВтч/м3 фактурирана вода за периода 2011-2013 г.), и действащите 

цени на електрическата енергия, утвърдени с Решение № Ц-16/01.10.2014 г. на ДКЕВР. 

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

доставчик  за услугата доставяне на вода от ВС “Помпена“ в размер на 285 хил. лв. не 

се признават, а се приемат в размер на 241 хил. лв. на база отчетни данни за 2013 г. 

 7. Предложените от В и К оператора разходи за такса регулиране в размер на 147 

хил. лв. не се признават, а се приемат в размер на 162 хил. лв. на база отчетни данни за 

2013 г., разпределени между В и К услуги и системи, както следва:  

за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „Помпена“ - 119 хил. лв. 

за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „Гравитачна“ - 3 хил. лв. 

за услугата отвеждане на отпадъчните води                                          -     7 хил. лв. 

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

8. Предложените от В и К оператора разходи за такса за  водоползване в размер на 

1 567 хил. лв. не се признават, а са изчислени с отчетените количества за 2013 г. умножени 

със съответната ставка съгласно Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден 

обект и за замърсяване, Постановление № 377/30.12.2011 г. на МС (обн. ДВ. бр. 3 от 10 

януари 2012 г.), в сила от 01.01.2012 г. Предложените от работната група разходи за такса 

за водовземане съответстват на количествата по които са начислени таксите за 2013 г. от 

справката на МОСВ и са, както следва: 

за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС помпена     - 1 531 хил. лв. 

за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС гравитачна  -   34 хил. лв. 

за услугата отвеждане на отпадъчните води                                            -   29 хил. лв. 
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за услугата пречистване на отпадъчните води                                         -   86 хил. лв. 

9 . Предложените от В и К оператора други разходи за външни услуги, в т.ч. разходи 

за оползотворяване и транспорт на утайки за услугата пречистване на отпадъчните 

води в размер на 486 хил. лв. не се признават, а се приемат в размер на 349 хил. лв. за 

оползотворяване на утайки и 82 хил. лв. за транспортиране на утайките от ПСОВ до РС 

Шишманци. Разходите за оползотворяване на утайки в размер на 348 748 лв. са изчислени 

на база отчетни количества за 2013 г. от 11 656 т. при цена 29,92 лв./т. на РС Шишманци 

за общини – членове на РС. В тази връзка е извършен анализ отразен в доклад вх. № В-Дк-

159/19.12.2014 г. на бизнес плана 2009 -2015 г. 

 

4.9. Необходими годишни приходи 

за услугата доставяне на вода от ВС „Помпена“ – от 37 754 на 34 933 хил. лв. 

за услугата доставяне на вода от ВС „Гравитачна“ от 805 на  813 хил. лв. 

за услугата отвеждане на отпадъчните води – от 2 677 на 2 488 хил. лв. 

за услугата пречистване на отпадъчните води – от 8 112 на 5 913 хил. лв. 

 

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

Социалната поносимост на цената на В и К услуги е 5,30 лв./куб.м, определена 

съгласно § 1, ал. 1, т. 4 от ЗРВКУ съгласно следните параметри: 

 Средномесечен доход на едно лице за гр. Пловдив за 2013 г. в размер на 371 лв. 

(данни от НСИ). 

 Среден брой членове в домакинство – 2,24 човека (данни от НСИ). 

 Минималното месечно потребление на вода за питейно-битови нужди от 2,8 куб.м. 

 

Предложените за утвърждаване цени на В и К услуги са значително под нивото на 

социалната поносимост на цената на В и К услуги.  

 

Във връзка с изложеното, разходите и ценообразуващите елементи за 

водоснабдителните и канализационните услуги за „В и К” ЕООД, гр. Пловдив са, 

както следва: 

Признати годишни разходи: 

за услугата доставяне на вода от ВС „Помпена“ –   32 340 хил. лв. 

за услугата доставяне на вода от ВС „Гравитачна“ –        754 хил. лв. 

за услугата отвеждане на отпадъчните води –      2 063 хил. лв. 

за услугата пречистване на отпадъчните води –      5 631 хил. лв. 

Регулаторна база на активите: 

за услугата доставяне на вода от ВС „Помпена“ –   48 338 хил. лв. 

за услугата доставяне на вода от ВС „Гравитачна“ –     1 097 хил. лв. 

за услугата отвеждане на отпадъчните води –      7 168 хил. лв. 

за услугата пречистване на отпадъчните води –      5 258 хил. лв. 

Норма на възвръщаемост на капитала: 

Нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане е 5,36%, 

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 4,34%. 

Необходими годишни приходи: 

за услугата доставяне на вода от ВС „Помпена“ –   34 933 хил. лв. 

за услугата доставяне на вода от ВС „Гравитачна“ –        813 хил. лв. 

за услугата отвеждане на отпадъчните води –      2 448 хил. лв. 

за услугата пречистване на отпадъчните води –      5 913 хил. лв. 

Количествата вода за В и К услуги 

за услугата доставяне на вода от ВС „Помпена“ – 31 520 хил. м
3
  

за услугата доставяне на вода от ВС „Гравитачна“  –   1 063 хил. м
3
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за услугата отвеждане на отпадъчните води – 25 082 хил. м
3
 

за услугата пречистване на отпадъчните води –  18 671 хил.м
3
 

разпределени, както следва:  

 - битови и приравнени към тях обществени, търговски и др.  14 912 хил. м
3
 

- промишлени и други стопански потребители: 

     степен на замърсяване 1    1 422 хил. м
3
 

    степен на замърсяване 2    2 066 хил. м
3
 

    степен на замърсяване 3       271 хил. м
3
 

Коефициенти отразяващи степента на замърсеност за промишлени и други 

стопански потребители: 

   степен на замърсяване 1  2,0 

   степен на замърсяване 2  3,0 

   степен на замърсяване 3  5,0 

 

Цени за В и К услуги на „В и К” ЕООД, гр. Пловдив 

Доставяне на вода от ВС „Помпена“ 1,11 лв./куб.м 

Доставяне на вода от ВС „Гравитачна“ 0,76 лв./куб.м 

Отвеждане на отпадъчните води  0,09 лв./куб.м 

Пречистване на отпадъчните води 

 Битови потребители и приравнени към тях обществени, 

търговски и други потребители 
0,23 лв./куб.м 

Промишлени и др. стопански потребители, в т.ч.: 

    степен на замърсяване 1  0,47 лв./куб.м 

   степен на замърсяване 2  0,70 лв./куб.м 

   степен на замърсяване 3  1,17 лв./куб.м 
 (Цените са без ДДС.) 

 

5. Открито заседание на ДКЕВР, обществено обсъждане и допълнително 

постъпили в законоустановения 14-дневен срок становища по проекта 

на решение за утвърждаване на цени. 
 

5.1. Открито обсъждане 

В съответствие с разпоредбите на чл.23 от НРЦВКУ и чл. 41 - чл. 50 от 

Устройствения правилник на ДКЕВР и на нейната администрация, на закрито заседание 

на комисията, проведено на 09.01.2015 г., с протоколно решение по т. 3 от протокол 

№1/09.01.2015 г.  е приет доклада на работната група с вх.№ В-Дк-160/19.12.2014 г. и е 

определена дата за провеждането на открито заседание и обществено обсъждане на 

предложението за цени на 21.01.2015 г. от 10 ч. 

Докладът на комисията и проекта на решение за утвърждаване на цени на В и К 

услугите, предоставяни от „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив са качени на интернет страницата на 

ДКЕВР. 

„В и К” ЕООД, гр. Пловдив е уведомено за провеждане на заседанието с писмо на 

ДКЕВР с изх. № В-17-17-6/12.01.2015 г. и изпраща представители. На открито заседание 

се явиха: 

 г-н Спартак Николов – управител; 

 г-жа Кина Димитрова – ръководител  «Финансово-икономическо направление». 
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Управителят на дружеството, г-н Спартак Николов излага следните възражения по 

доклада с уточнението, че същите в писмен вид ще бъдат официално входирани в 

деловодството на ДКЕВР след приключването на откритото заседание: 

1. Възражение срещу предложената корекция на условно-постоянните разходи, без 

разходите за амортизация, само със средната годишна инфлация 0,9%.    

2. Възражение срещу ползване на фактурираните количества вода равни на 

определените с решение от 2012 г. и решение от 2013 г., т.е. да бъдат на база 

количествата от 2010 г.   

3. Възражение срещу индексирането на разходите за възнаграждение само с 

инфлационен индекс 0,9%. 

4. Възражение срещу непризнаването на разходите за оползотворяване и третиране на 

утайки от пречиствателната станция за отпадни води в град Пловдив. 

Допълнително г-н Николов поставя и въпроса за негативното отражение върху 

финансовото състояние на дружеството при привеждането в изпълнение на Акт за 

публично държавно вземане за такса водоползване за периода 2003 – 2006 г. от НАП-

София за сумата от 5 070 000 лв., като посочва, че тези такси са дължими, но към онзи 

момент не са били калкулирани в цената на водата, т.е. те не са били и събирани.  

От страна на работната група е поставен въпроса за постигнатото малко намаление 

на водата, която не носи приходи за петгодишния период 2009-2013 г., липсата на план за 

оптимизиране и намаляване на реалните и търговските загуби на вода в преработения 

бизнес план, въпреки че такъв е изискан; както и липсата на представена програма с 

възможности за оптимизация на персонала. 

От страна на г-н Николов е посочено, че качеството му на управител на „В и К“ 

ЕООД, гр. Пловдив от 9 септември 2014 г. е поел дружеството с числен състав 1285 

служители. Към 31 декември, в рамките на три месеца и половина, списъчният състав на 

„В и К“ ЕООД, гр. Пловдив е 1193 човека, като тази оптимизация не се е отразила по 

никакъв начин на качеството на предоставяната услуга. По отношение числения състав на 

„В и К“ ЕООД, гр. Пловдив, нещата са били особено динамични през 2014 г. Само в 

периода октомври 2013 – септември 2014 г. щатът на дружеството нараства със 109 

човека. 

Във връзка с поставен въпрос наложена ли е санкция по реда на Наредба 4/2004 г. 

на голям промишлен обект на територията на В и К оператора след установената в този 

обект кражба на вода, г-н Николов заяви, че такава не е наложена. 

 

5.2. Обществено обсъждане 

С писмо на ДКЕВР с изх. № В-04-00-4/12.01.2014 г. като заинтересовани лица са 

поканени за обществено обсъждане: Министерство на регионалното развитие и 

благоустройство, Омбудсман на Република България, Национален браншов синдикат 

„Водоснабдител“ – КНСБ, Конфедерация на работодателите и индустриалците в 

България, Българска асоциация по водите, Съюз на В и К операторите в България, 

Федерация на потребителите в България, Федерация „Строителство, индустрия и 

водоснабдяване“ – ПОДКРЕПА, Комисия за защита на потребителите, Гражданско 

движение „ДНЕС“,  Българска национална асоциация „Активни потребители“, община 

Пловдив, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив. 

На общественото обсъждане присъстваха: г-н Христо Станков – директор 

дирекция в МРРБ; г-н Красимир Богоев – зам.-председател на Национален браншов 

синдикат „Водоснабдител“ – КНСБ; г-н Иван Иванов – председател на Българска 

асоциация по водите; г-н Ганчо Тенев – председател на Съюз на В и К операторите в 

България; г-н Йоанис Партениотис – председател на Федерация „Строителство, 

индустрия и водоснабдяване“ – ПОДКРЕПА; г-н Огнян Димов – зам.-председател на 

Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – ПОДКРЕПА; г-н Георги 

Христов – Гражданско движение „ДНЕС“; г-н Данчо Стоянов – адвокат на Граждански 
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форум „Промяна“, г-н Спартак Николов – управител на „Водоснабдяване и канализация“ 

ЕООД, гр. Пловдив. 

Омбудсман на Република България, Конфедерация на работодателите и 

индустриалците в България, Федерация на потребителите в България, Комисия за защита 

на потребителите, Българска национална асоциация „Активни потребители“ и община 

Пловдив не изпращат свои представители.  

Общественото обсъждане се отразяваше от представители на средствата за 

масова информация. Направени са следните изказвания: 

Христо Станков: изтъква, че когато се умножат количествата по цените, които са 

предмет на решението на ДКЕВР, се получават към 366 000 лв. увеличение и не е ясно 

дали това е достатъчно за да покрие всички настъпили промени - в инфлацията, в цените 

на материалите и труда и посочва необходимостта при определяне на цените да бъдат 

взети под внимание и задълженията на дружеството по двата инвестиционни кредита, 

използвани за воден цикъл на гр. Пловдив, за погасяването на които  В и К оператора 

извършва плащания от над 2 млн. лв. годишно 

Красимир Богоев: подкрепя изказването на управителя на „В и К“ ЕООД, гр. 

Пловдив и апелира Комисията да вземе под внимание неговите възражения, още повече, 

че границата на социалната поносимост в областта е 5,30 лв. за куб. м. Обръща внимание, 

че работните заплати в дружеството не са били увеличавани от 2007 г. и на факта, че 

предстои да се въведат още четири пречиствателни станции. 

Иван Иванов: счита, че нормативната уредба, която в момента се прилага, има 

сериозни дефекти, които са довели до това цените в предходните бизнес планове да са 

силно занижени, и посочва, че при прилагането на метода „горна граница на цени“ не са 

взети предвидими бъдещи разходи, разходи които реално възникват и В и К 

операторите биха искали да ги покрият, но съществуващата методология не позволява. 

Подкрепя становището на управителя на „В и К“ ЕООД, гр. Пловдив и призовава да се 

разгледат неговите аргументи с уточнението, че част от твърденията трябва да бъдат 

доказани с цифри и факти. 

Ганчо Тенев: посочва, че Пловдив винаги е имал проблем с утайките и с тяхното 

депониране, като въвеждането на нови пречиствателни танци и изготвянето на план за 

управление на утайките не са довели до неговото решаване. Обръща внимание на факта, 

че скалата на определените от МОСВ цени за депониране е прогресивна и всяка година 

цената за депониране ще се покачва с 10 лв., поради което е необходимо да се вземе 

решение за оползотворяването на утайките, защото в един момент цените за 

пречистване ще скочат точно заради утайките.  

Йоанис Партениотис: акцентира върху това, че времевия период от подаване на 

едно заявление до момента на неговото обсъждане и последващо въвеждане на новата 

цена е много дълъг. Не счита за изяснено в доклада на работната група защо се предлага 

редуциране на цените за пречистване на отпадъчни води, съответно за първа степен с 12 

ст., за втора с 4 ст. и за трета с 25 ст. По отношение на разходите за възнаграждения 

задава въпрос, дали е направен анализ от 2007 г. до момента с колко е увеличена 

минималната работна заплата за страната - обстоятелство, което не зависи от ВиК 

оператора. Във връзка с поставените въпроси за увеличаването на персонала през 2014 г. 

припомня, че през тази година са провеждани избори, и че обичайно държавните 

дружества се използват за провеждане на политика.  

Огнян Димов: Прави сравнение между предложените цени от „Стамболово“ 

ЕООД, с. Стамболово и „В и К“ ЕООД, гр. Пловдив, и задава въпроса защо се одобряват 

различни цени за дружествата. 

Георги Христов: Счита, че дружеството не е изпълнило заложените в бизнес 

плана мерки за намаляване на загубите. Постигнатото намаление в разходите за 

материали, за електрическа енергия, аварийни ремонти и др., които отиват в цените на 

водата е минимално, не е постигнато нищо съществено в намалението на електрическа 

енергия и не се планира такова намаление за периода 2014 – 2015 г. Обръща внимание, 
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че не са изпълнени инвестициите включени в цената, а се отчитат като оперативен 

разход и оттук се влиза директно в цените. Уточнява, че минималната работна заплата в 

България служи само за единица мярка и за нищо друго, че няма отношение към това 

какви заплати ще определи дружеството. Посочва, че от години насам операторът не 

прави нищо за извозването и оползотворяването на утайките в земеделието, а при този 

вариант разходите ще бъдат само за транспорт, а вместо това се сключват изключително 

скъпи и неефективни договори с частни фирми, които са единствени участници в 

процедурите по ЗОП и няма икономическа обосновка за договорените цени. 

Данчо Стоянов: Предлага да се определи единна цена на водата в цялата страна, 

и който ползва повече, да заплаща повече. Поставя въпрос, колко от служителите в 

дружеството работят на минимални заплати, и какво е основанието този въпрос да се 

обсъжда толкова сериозно.  

 

5.3. Постъпили писмени възражения 

Възражение от „В и К“ ЕООД, гр. Пловдив 

„В и К“ ЕООД, гр. Пловдив е внесло писмено възражение с вх.№ В-17-17-

6/21.01.2015 г., в което са посочени следните възражения срещу констатациите на 

работната група както следва: 

1. Възражение срещу условно-постоянните разходи, без разходите за амортизация, 

които са са коригирани със средната годишна инфлация 0,9%.  Това противоречи 

на дадените указания за изготвяне на бизнес план за 2014 и 2015 г., където 

прогнозираните стойности на условно-постоянните разходи за материали, външни 

и други услуги са завишени с инфлационния индекс за 2014 г. от 1,8%, а за 2015 г. 

с 2,1%. 

2. Възражение срещу ползване на фактурираните количества вода равни на 

определените с решение от 2012 г. и решение от 2013 г., т.е. да бъдат на база 

количествата от 2010 г., докато в последните две години фактурираните водни 

количества са:  

 2013 г.: 30 666 000 куб.,  

 2014 г. 29 618 000 куб.м.   

 

Възраженията са аргументирани по следния начин: 

Намалението на фактурираните водни количества от 31 983 хил. м
3
 през 2010 г., и 

на 29 618 хил. м
3
 през 2014 г., е в резултат на непредвидени, непредотвратими събития и 

оказват съществено влияние върху приходите и финансовия поток на „В и К“ ЕООД, гр. 

Пловдив. 

Основните причини за намаляване на фактурираната вода в обществения сектор са: 

намаляване обема на дейността, прекратяване на дейността на немалко предприятия и 

фирми, ремонтиране на вътрешната водопроводна мрежа с цел намаляване на разходите, 

използване на сондажна вода, вместо питейна. Представени са данни за 5 предприятия и 4 

лечебни заведения, чието потребление през 2014 г. е намалено спрямо 2010 г. 

Намалението на фактурираната вода в частния сектор се дължи на: намаляване 

броя и застаряване на населението, както и преминаване  към използване на сондажна 

вода в селата. 

Предложените цени, умножени по отчетените количества от 2014 г. ще доведат до 

увеличаване на приходите с 39 558 хил.лв., а с по-големите количества в цените до: 44 147 

хил.лв. или недовзет приход от 4 589 хил.лв. 

3. Възражение срещу индексирането на разходите за възнаграждение само с 

инфлационен индекс 0,9%, при условие, че от 2008 до 2015 г. минималната работна 

заплата за страната е увеличена от 220 на 360 лв., или има увеличение в размер на 

63,6%. 

Разходите за възнаграждения за 2014 г. са в размер на 13 918 хил.лв., а 

предложените от работната група са 10 672 хил.лв., или разлика от 3 246 хил.лв., която не 
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може да бъде покрита от други разходи. 

4. Възражение срещу непризнаването на разходите за оползотворяване и третиране на 

утайки от пречиствателната станция за отпадни води в град Пловдив. 

Работната група е признала само разходи  за третиране на утайки в РС Шишманци 

за количества 11 656 т. при цени от 29.92 лв./т. 

На проведено общо събрание на РС Шишманци са определени цени за приемане на 

утайки от ПСОВ Пловдив за биологично разграждане при цена от 49 лв/т. 

В и К операторът е предложил и обосновал нуждата от  оползотворяване на утайки 

в ДЗЗД „Консорциум Булплод – АТМ“ на количество от 10 000 т. при разход 450 хил.лв. 

по договор до февруари 2017 г., и третиране на утайки в РС Шишманци – 25 000 т. по 

договор до ноември 2016 г. 

Формираните годишни утайки от ПСОВ гр. Пловдив са около 25 000 тона, и на 

територията на станцията се съхраняват утайки от 2009 г. Предложените от работната 

група количества ще доведат до възможност за извозване само на ново-образуваните 

утайки, без да се извозват и част от вече създадените. 

 

В заключение се казва, че така предложените цени на ВиК услуги ще доведат до: 

Финансова загуба за дружеството при очаквани приходи от 39 558 хил.лв., а 

разходи през 2013 г. – 44 452 хил.лв., а очаквани за 2014 г. в размер на 49 000 хил.лв., в 

т.ч. разходи за амортизации от 6 000 хил.лв. 

Липса на парични средства за погасяване на заеми, включително 800 

хил.лв./годишно главница и лихва по заем 1, и две вноски по 646 336 /1 292 673 лв./год. 

главница и лихва по заем 2. 

Задълженията на дружеството към доставчици на основни материали няма да бъдат 

заплатени в съответните срокове. 

 

Приложени към писмото са: 

Уведомление от Асоциация по ВиК-Пловдив с вх.№ 08-00-3994/29.12.2014 г. за 

стопанисване, поддържане и експлоатация на ПСОВ гр. Раковски, и №08-00-

119/14.01.2015 г. за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К мрежи изградени 

по ОПОС 2007-2013 г. в община Хисаря (вкл. ПСОВ гр. Хисаря). 

Копие на протокол от общо събрание на РС Шишманци; 

Копие на писмо с изх.№ 04-07-3992/09.01.2015 г. към МРРБ във връзка с изпратено 

писмо от ДКЕВР до МРРБ и МОСВ за необходимост от промяна в нормативната уредба за 

подобряване контрола по оползотворяване на утайките от ПСОВ, и в частност 

констатации за оползотворяване на утайките от ПСОВ гр. Пловдив след извършена 

регулаторна проверка. 

 

Възражение от Движение за национално единство и спасение „ДНЕС“ 

Движение „ДНЕС“ е внесло писмено възражение с вх.№ В-12-00-28/21.01.2015 г., е 

което са посочени следните възражения срещу повишаването на цените на ВиК услугите 

от „В и К“ ЕООД, гр. Пловдив, както следва: 

1. „В и К“ ЕООД, гр. Пловдив не са изпълнили планираните мерки в одобрения им бизнес 

план 2009-2013 г. 

2. Постигнати са минимални резултати в намаляването на загубите на вода за изминалия 

5-годишен период, и не се планира нищо съществено за 2014-2015 г. Това води до много 

големи загуби на разходи за материали, електрическа енергия, авариен ремонт и други. 

3. Не е постигнато нищо значимо в намаление на потреблението на електрическа енергия, 

и не се планира такова намаление през 2014-2015 г.   

4. „В и К“ ЕООД, гр. Пловдив не са изпълнили инвестициите, които са им включени в 

цените. Вместо това, те отчитат инвестициите като оперативен разход за текущ и авариен 

ремонт, съответно този разход влиза директно в цените.   
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5. „В и К“ ЕООД, гр. Пловдив отчитат значително повишаване на своите постоянни 

разходи, най-вече за заплати и осигуровки, много над включеното в цените, без да се 

постига ефективност.   

6. „В и К“ ЕООД, гр. Пловдив не прави нищо за извозването и оползотворяването на 

утайките в земеделието – което ще струва само разходи за транспорт. Вместо това се 

сключват изключително скъпи и неефективни договори с частни фирми. Не се подкрепя 

искането на оператора за включването на 1,225 млн.лв./година допълнителни разходи за 

оползотворяване на утайките по завишени единични цени, а по изключение и временно 

подкрепят предложеното в доклада за цени да се признаят разходи при единична цена от 

29,92 лв./тон за общини участващи в РС Шишманци, а не при цена от 69,95 лв./тон – 

договорена с частна фирма при неясни параметри. 

 

6. Предложение на работната група за разходи и ценообразуващи 

елементи 
Във връзка с направените възражения от „В и К“ ЕООД, гр. Пловдив, могат да се направят 

следните констатации: 

1. По възражението за индексацията на условно-постоянните разходи, без 

разходи за амортизации, същото не се приема от работната група поради следните 

причини:  

Съгласно Указания за образуване на цени на В и К 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., глава Четвърта „Годишни корекции на цените по време на 

регулаторния период“, т.53 „Корекцията с инфлационен индекс се извършва на основата 

на данни от НСИ за 12-месечен преходен период, като се индексират условно-постоянните 

разходи (без разходите за амортизация)“.  

В тази връзка за условно-постоянните разходи (без разходите за амортизации) са 

индексирани с официалните данни за средно-годишна инфлация в размер на 0,9% за 

отчетната 2013 г. 

 

2. По възражението за количествата, с които се образуват цените, същото не 

се приема от работната група поради следните причини:  

С решения № Ц-11/28.03.2012 г. ДКЕВР е утвърдила на В и К оператора цени на В 

и К услуги за втори ценови период от регулаторния период и на основание чл. 19 от 

Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги с Решение № Ц-

03/07.03.2013 г., ДКЕВР е утвърцила цена на услугата доставяне на вода на потребителите 

за ВС „Помпена“.  

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. 

Съгласно т.6 от решение № Ц-11/28.03.2012 г. количествата, с които са образувани 

цените на В и К услуги и системи по групи потребители и степени на замърсяване са 

усреднените количества за доставяне на вода, отвеждане на отпадъчни води и пречистване 

на отпадъчни води за периода на бизнес плана (2009 – 2013 г.). В законоустановения 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. 

С решение №БП-4/04.06.2014 г. Комисията върна за преработване внесения бизнес 

план за периода 2009-2013 г., удължен до 31.12.2015 г. съгласно разпоредбите на § 14, ал.1 
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и ал.3 от ПЗР на ЗИДЗВ  (обн. ДВ бр. 103 от 29.11.2013 г), като са направени следните 

констатации: 

В и К операторът отчита данни за намаляващи количества фактурирана 

питейна вода и за двете системи през 2010 г., като намалението общо за двете 

водоснабдителни системи е в размер на 1 465 хил. м
3
.
 
През 2011 г. и 2012 г. се отчита 

леко повишение спрямо 2010 г. и 2011 г., съответно с 391 хил. м
3
 (за 2011 г.) и 307 хил. м

3
 

(за 2012 г.). През 2013 г. отново се посочва намаление на фактурираните водни 

количества спрямо 2012 г. с 1 814 хил. м
3
. За 2015 г. се прогнозира незначително 

увеличение на фактурираната питейна вода за двете системи в общ размер 233 хил. м
3 

или 0,75% спрямо 2013 г. 

Данните за растеж на БВП, както и данните представени от В и К оператора за 

растеж на средномесечния доход на лице от домакинството не подкрепят хипотеза за 

намаление на потреблението на В и К услуги. Данните от НСИ показват реално 

намаление на броя жители в общините, попадащи в обособената територия обслужвана 

от В и К оператора, но това би било аргумент за намаляване на потреблението само в 

случай, че В и К операторът е обхванал 100% от консуматорите на вода с редовно 

отчитане и фактуриране на реалното им потребление. 

В и К операторът е представил по-скоро формална и обща информация за 

оптимизиране и намаляване на Търговските загуби, не са представени конкретни 

дейности, мерки, проекти и бази данни, чрез които В и К операторът да удостовери 

наличието на ясна и работеща стратегия за установяване на наличните търговски 

загуби и тяхното оптимизиране и намаляване. В тази връзка данните за намаляващ брой 

население не могат да бъдат основа за хипотези за намаляващо потребление на В и К 

услуги. 

Случаят с установена кражба на вода в Промишлена зона Север – гр. Асеновград, 

при която завод е ползвал нерегламентирано питейна вода, като включително е 

предоставял нерегламентирано В и К услуги на други предприятия в района, за който 

Комисията беше информирана от „В и К“ ЕООД, гр. Пловдив с писмо с вход. № В-17-17-

8/10.05.2014 г. ясно показва наличието на сериозни търговски загуби, за които В и К 

операторът следва да предприеме адекватна стратегия. 

46. В и К операторът следва да предвиди мерки съгласно т.36.2 от указанията за 

оптимизиране на търговските загуби, като се представят конкретни програми за тази 

категория, респективно да преразгледа своите прогнози за фактурирана питейна вода. 

 

С Решение № БП-1/09.01.20145 г. е одобрен преработен бизнес план със следните 

констатации и задължителни указания: 

По т. 2. В преработения бизнес план не е представена стратегия и програми с 

конкретни мерки за оптимизиране и намаляване физическите загуби на вода, 

оптимизиране и подобряване управлението на водопроводните мрежи съгласно т. 36.2 

от Указанията.  

За удължения период 2014-2015 г. е планирано минимално намаление на нивата на 

Неносеща приходи вода Q9 в размер на 295 хил.м
3
 спрямо данните от 2013 г., което не 

може да бъде прието от Комисията. През периода 2009-2013 г. е постигнато общо 

намаление на Q9 в размер на 2 414 хил.м
3
 (намаление от 4,7%), или средногодишно 

намаление от 483 хил.м
3
.  

По т. 3. В тази връзка за целите на преработения бизнес план за периода 2014-2015 

г. се приема средногодишно намаление на Неносеща приходи вода Q9 в размер на 483 

хил.м
3
/год., или намаление от 48 425 хил.м

3
 през 2013 г. до 47 460 хил.м

3
 през 2015 г. 

По т. 7. Видно от данните, В и К операторът не предвижда конкретни мерки за 

оптимизиране на търговските загуби въпреки констатираният голям дял на търговски 

загуби. В допълнение се прогнозира намаление на фактурираните количества отведени и 

пречистени отпадъчни води през периода 2014 - 2015 г., което не е в съответствие с 

прогнозираните нови мрежи и съоръжения, и прогнозите за увеличаване на количествата 
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пречистени води в ПСОВ. В тази връзка направените прогнози за фактурирани количества 

не се приемат. 

3. По възражението срещу индексирането на разходите за възнаграждения 

само с инфлационен индекс 0,9%, същото не се приема от работната група поради 

следните причини:  

Разходите за възнаграждения и осигуровки спадат към условно-постоянните 

разходи, които съгласно глава Четвърта от Указанията се индексират само с размера на 

инфлацията.  

В Решение № БП-1/09.01.2015 г. е констатирано неизпълнение на т.45 от решение 

№ БП-4/04.06.2014 г., а именно – в преработения бизнес план В и К операторът не е 

представил програма с възможности за оптимизиране броя на служителите за удължения 

период на бизнес плана. 

 

По време на проведеното открито заседание и обществено обсъждане бе 

установено, че през 2014 г. персоналът на „В и К“ ЕООД, гр. Пловдив е бил необосновано 

увеличен със 109 служители. Новият управител на дружеството, встъпил в задълженията 

си на 9 септември 2014 г. е поел дружеството с числен състав 1285 служители, като до 

31.12.2014 г., т.е. за три месеца и половина е намалил персонала с 92 служители, като тази 

оптимизация не се е отразила по никакъв начин на качеството на предоставяната услуга. 

Съгласно преработения бизнес план за удължения регулаторен период, В и К 

операторът е прогнозирал общ брой на персонала за периода 2013 - 2015 г. в размер на 

1190 служители, а максималният отчетен брой служители е 1227 човека през 2010 г. 

Отчетените разходи за възнаграждения за 2013 г. за регулирани услуги са 10 708 

хил.лв., които отнесени към 1190 служители (според данните на БП) дават средно-месечен 

доход от 750 лв. Същевременно съгласно данните на НСИ, средномесечен доход на едно 

лице за гр. Пловдив за 2013 г. в размер на 371 лв., или е видно, че средно-месечните 

разходи за възнаграждение на служителите са двойно по-високи от средно-месечния 

доход в региона.  

 

4. По възражението за непризнаване на предложените разходи за 

оползотворяване на утайките от ПСОВ гр. Пловдив, същото не се приема от 

работната група поради следните причини:  

В преработен бизнес план В и К операторът е посочил, че за периода 22.08.2009 – 

31.05.2014 г. на територията на ПСОВ Пловдив има натрупано предполагаемо количество 

утайки от порядъка на 70-73 хил.тона. 

В бизнес плана, както и в заявлението за утвърждаване на цени са предложени 

следните разходи за оползотворяване на утайките от ПСОВ гр. Пловдив: 

 Разход за бактериален инокулант: 270 хил.лв. 

 Разход за третиране на 10 000 тона в ДЗЗД „Консорциум Булплод – АТМ“ при 

единична цена от 45 лв./тон, или общ разход 450 хил.лв. 

 Разход за третиране на 25 000 тона в Депо за неопасни отпадъци и инсталация за 

биологично разграждане по закрит способ“ в с. Шишманци при единична цена от 

49 лв./тон, или 1 225 хил.лв. 

 Общи разходи за оползотворяване на утайки от ПСОВ: 1 945 000 лв./год. 

 

В решение № БП-1/09.01.2015 г. са направени следните констатации и указания: 

 

По отношение на използването на бактериален инокулант: В и К операторът е 

прилагал частично одобрения в цените метод за третиране на утайките от ПСОВ Пловдив 

с бактериален инокулант, като за периода 2009-2013 г. при одобрен общ разход от 1 380 

хил.лв. е вложил общо 487,4 хил.лв. само през 2009 и 2011 г., или средно-годишен разход 

за периода 2009-2013 г. в размер на 97 480 лв. 
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По отношение на третиране на утайки в ДЗЗД „Консорциум Булплод – АТМ“:  

За периода 2011-2012 г. В и К операторът оползотворява утайки при единична цена 

28,70 лв./тон. През 2013 г. след проведена нова обществена поръчка се сключва договор № 

Ю-01-14/21.02.2013 г. със същият подизпълнител, но при цена от 45 лв./тон (с включен в 

тази цена транспорт). 

Към двата договора за оползотворяване на утайките (от 2011 г. и от 2013 г. ) не 

е приложен финансово-икономически анализ на дейностите по обработка на утайките, 

на база на който би следвало да е формирана единичната цена за тон утайка, както и 

обосновка за причините, които са наложили почти двукратното ù увеличение в рамките 

на една календарна година (промяна в транспортното разстояние,  технологията на 

обработка, въведени такси и др.). 

 

По отношение на третиране на утайки в Депо за неопасни отпадъци и 

инсталация за биологично разграждане по закрит способ“ в с. Шишманци: Съгласно 

Протокол от заседание на общото събрание на Регионално сдружение – Шишманци (РС 

Шишманци), в което участват общините Пловдив, Марица, Брезово и Раковски от 

05.12.2013 г. са приети следните цени за 2014 г.: 

1. За общини членове на РС-Шишманци - цена за третиране на тон отпадък - 29,92 

лв./тон без ДДС; 

2. Производствени отпадъци от юридически лица и еднолични търговци, които са 

биоразградими и отговарят на изискванията, заложени в Наредбите по чл. 43 ал. 5 

от ЗУО - цена за третиране в размер на 49 лв./тон. 

В представеният от „В и К“ ЕООД, гр. Пловдив нов протокол от Общо събрание на 

РС Шишманци от 19.12.2014 г.,  посочените цени са запазени и за 2015 г., като към 

производствените отпадъци от юридически лица и еднолични търговци, които са 

биоразградими (т.2), за които ще се прилага цена от 49 лв/тон е изрично посочено 

„включително утайки от ПСОВ гр. Пловдив“.  

В Глава единадесета "а" от Закона за водите е предвидено съществуващите В и К 

активи, включително канализационни мрежи и/или пречиствателни станции за отпадъчни 

води (ПСОВ), които до момента са в активите на В и К операторите с държавно и/или 

общинско участие, да преминат в собственост на съответните общини. В тази връзка 

канализационната мрежа и пречиствателната станция за отпадъчни води на гр. Пловдив, 

които обслужват община Пловдив следва да станат собственост на община Пловдив.  

Съгласно предвидените срокове в §9 ал.1-ал.6 на Закона за изменение и допълнение 

на Закона за водите (ЗИД на ЗВ, обн., ДВ, бр. 103 от 29.11.2013 г.) е предвидено до 

началото на м. ноември 2014 г. да бъдат предприети необходимите действия за отписване 

на активите от счетоводните баланси на  В и К с държавно или общинско участие:   

§9 ал.1 – срок от 4 месеца за изпращането на списъци на В и К активите от В и К 

операторите до МРРБ;  

§9 ал.4 – срок от 3 месеца за изготвяне и изпращане на протоколи от МРРБ до 

общините и тяхното съгласуване;  

§9 ал.5 – срок от 2 месеца за общините да предоставят становища по списъците; 

§9 ал.6 – срок от 2 месеца за предприемане на действия за отписване на активите 

от В и К операторите,  

Общ срок от 11 месеца от влизането в сила на ЗИД на ЗВ (считано от 03.12.2013 г.) 

В тази връзка, към момента на провеждането на новото Общо събрание на РС Шишманци 

на 19.12.2014 г., би следвало вече да са предприети действията по отписването на В и К 

активите, които ще станат публична собственост на община Пловдив от баланса на „В и 

К“ ЕООД, гр. Пловдив, каквито са канализационната мрежа на територията на гр. 

Пловдив, и ПСОВ гр. Пловдив, и  би следвало генерираните от тези общински активи 

утайки да бъдат третирани в депото в Шишманци по определената цена за общини 

членове на РС Шишманци в размер на 29,92 лв./тон. 
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На проведеното открито заседание и обществено обсъждане на 09.01.2015 г., 

община Пловдив не изпраща свои представители, както и не е изпратила писмен отговор 

на какво основание в цената за услугата „пречистване на отпадъчните води“ за 

потребителите на „В и К“ ЕООД, гр. Пловдив следва да се калкулират разходи при 

единични цени от 49 лв./тон вместо приетите разходи за общини членки на РС 

Шишманци – 29,92 лв./тон. 

 

В хода на процедурата за одобряване на преработения бизнес план, приет от 

Комисията с решение №БП-1/09.01.2015 г. бяха установени следните допълнителни 

обстоятелства: 

Съгласно представената допълнителна информация от „В и К“ ЕООД, гр. Пловдив 

с писмо с вх. № В-17-17-12/20.10.2014 г. (приложение №7) е проведена обществена 

поръчка за „Третиране (включително транспортиране) чрез биологично разграждане по 

закрит способ, на отпадъци с код 19 08 05 - утайки от пречистване на отпадъчните води от 

населени места, получени от пречистване на отпадъчни води и предварително 

обезводнени от ПСОВ - Пловдив“, за период от 2 години, стойност 4 000 000 лв., и 

ориентировъчно количество до 50 000 тона годишно.  

С решение № ЗОП-26/10.10.2014 г. на В и К оператора за избор на подизпълнител, 

е избран единствен участник в процедурата за сключване на договор при цена от 69.75 

лв./тон (включително транспорт).  В допълнение по електронна поща е изпратено копие на 

сключен договор №Ю-01-125/21.11.2014 г., както и решение № 09-РД-272-02/24.06.2014 г. 

на МОСВ за изменение на разрешително 09-РД-272-01/24.04.2013 г. на избрания 

изпълнител.  

С писмо с вх.№ В-17-17-6/05.02.2015 г. „В и К“ ЕООД, гр. Пловдив информира 

ДКЕВР за решение №14, взето с Протокол №2/29.01.2015 г. на Общински съвет – 

Пловдив, с което общинският съвет одобрява сключването на договор за приемане и 

третиране на отпадъци с код и наименование „19 08 05 - утайки от пречистване на 

отпадъчните води от населени места на обект „Депо за неопасни отпадъци и инсталация за 

биологично разграждане по закрит способ“ в с. Шишманци“ при единична цена от 49 

лв/тон с фирмата – избран изпълнител, с която „В и К“ ЕООД, гр. Пловдив е сключил 

договор №Ю-01-125/21.11.2014 г. 

Не се изяснява необходимостта за „В и К“ ЕООД, гр. Пловдив за сключване на 

договор с частна фирма, за третиране на утайките от ПСОВ, гр. Пловдив в „Депо за 

неопасни отпадъци и инсталация за биологично разграждане по закрит способ“ в с. 

Шишманци при единична цена от 69,75 лв, доколкото РС Шишманци е определила цена за 

общини-членки на сдружението 29,92 лв./тон, а за външни юридически лица, включително 

ПСОВ гр. Пловдив – 49 лв/тон. 

 

По отношение на количествата утайки за третиране от ПСОВ гр. Пловдив, 

информацията предоставена от В и К оператора за годишно произвеждани утайки от 

ПСОВ в размер на 25 хил.тона е подвеждаща, доколкото прясната обезводнена утайка е 

със съдържание на сухо вещество от 20%, като този процент нараства с времето и при 

утайката, престояла на изсушително поле над 30 месеца, достига до 79%. Изводът е, че в 

резултат на естественото сушене, утайката редуцира значително масата и обема си, което 

е от съществено значение за намаляване на транспортните разходи. Показателен е фактът, 

че през 2013 г. са транспортирани 11 657 хил.тона, а през 2014 г. (до 21.10.2014 г.) – едва 

3 740 хил.тона. 
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7. Допълнителна информация от община Пловдив 
На закрито заседание на Комисията, проведено на 09.02.2015 г., с протоколно 

решение по т. 1 (протокол № 16/09.02.2015 г.) е отложено окончателното утвърждаване на 

нови цени на В и К услугите предоставяни от „В и К“ ЕООД, гр. Пловдив с цел да бъде 

предоставена възможност на община Пловдив в лицето на органите й за общинско 

самоуправление – кмет и общински съвет да изразят становище и/или да предоставят 

информация по въпросите, свързани с условията и цените за третиране на утайките, 

генерирани от ПСОВ гр. Пловдив.  

С писмо изх.№ В-04-00-4/10.02.2015 г., адресирано до кмета и председателя на 

общинския съвет на община Пловдив е поискано тяхното становище по компетентност по 

посочените по-горе въпроси, за да може същото да бъде взето под внимание при 

постановяване на окончателното решение на ДКЕВР за утвърждаване на цени на услугите 

на „В и К“ ЕООД – Пловдив, приложими считано от 01.03.2015 г.  

В отговор на направеното искане е получено становище с вх.№ В-04-00-

4/20.02.2015 г. (изх.№ 15-КМ-10/19.02.2015 г.),  подписано от кмета на община Пловдив 

 г-н Иван Тотев, в което се излага следното:  

Членове на регионално сдружение за управление на отпадъците могат да бъдат 

само общини. В случаите, когато регионалната система за управление на отпадъци се 

използва от други притежатели на отпадъци, компетентния орган, който дава съгласие и 

определя цените за това е общото събрание на сдружението (чл.26, ал.1, т.9 от ЗУО).  

По решение на Общото събрание на РС Шишманци (Протокол от 19.12.2014 г.) 

цената, определена за биоразградими производствени отпадъци от юридически лица и ЕТ, 

включително утайки от ПСОВ – гр.Пловдив, отговарящи на изискванията на наредбите по 

чл.43, ал.5 от ЗУО и пригодни за третиране в инсталацията за биологично разграждане е в 

размер на 49,00 лв. за тон приет отпадък, включително отчисленията по чл.60 и чл.64 от 

ЗУО. 

Цената за общини – членове на РС – Шишманци не е 29,92 лв. за тон, тези общини 

заплащат и обезпечение за всеки тон депониран отпадък като елемент на цената за 

третиране на битовите отпадъци, в съответствие с чл.60 от ЗУО, както и отчисления по 

чл.64 от ЗУО. Тези средства се използват за закриване, рекултивация и 

следексплоатационни грижи, както за изграждане на нови съоръжения и инфраструктура 

за третиране на битови отпадъци, докато другите ползватели на депото нямат задължение 

за разфитие и финансиране на регионалната система за управление на отпадъците. 

Съгласно разпоредбите на Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на 

отпадъците (обн. ДВ бр.66/2014 г.) битовите отпадъци се класифицират в група 20, а 

утайките от пречистване на отпадъчни води от населените места се  класифицират в група 

19 и по смисъла на § 1, т.32 от ДР на ЗУО са производствени отпадъци. 

Предвид изложеното от община Пловдив считат, че цената от 49,00 лв. за тон с 

включени в нея отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО не е завишена, а напротив – по-ниска 

е от определената цена за отпадъци, които не са биоразградими – 87,97 лв./тон. 

Към настоящия момент ПСОВ – гр.Пловдив е в активите на В и К оператора, не е 

отписана от баланса на търговското дружество, не е преминала в управление на 

Асоциацията по В и К – Пловдив, а се стопанисва, експлоатира и поддържа от В и К 

Пловдив до сключването на договор по реда на чл.198о, ал.4 от ЗВ. Същата не следва да е 

публична общинска собственост, доколкото обслужва повече от една община и съгласно 

разпоредбата на чл.13, ал.1, т.7 от ЗВ тя следва да е публична държавна собственост. 

В писмото са изброени включените в актуализираната общинска програма за 

управление на отпадъците на територията на община Пловдив 2011-2016 г. дейности по 

управление на утайките от ГПСОВ планирани за изпълнение и финансиране като 

ангажимент на „В и К“ ЕООД – Пловдив. 
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Посочва се, че не може да бъде даден еднозначен отговор на въпроса дали 

третиране чрез биологично разграждане по закрит способ на утайките от пречистването на 

отпадъчни води от населените места е по-добър вариант от оползотворяването им в 

земеделието и/или за рекултивация на нарушени терени и се излагат аргументи за това. 

Посочено е, че биохимично разграждане при утайките, както и при 

биоразградимите битови отпадъци са идентични или близки, поради което е възможно 

съвместното компостиране. Когато утайките се компостират самостоятелно изискват 

обезводняване под 50 на сто влажност. Когато компостирането се извършва с други 

органични отпадъци е възможно използването на утайки с влажност около 70 на сто. В 

представения план за провеждане на експеримент „Биологично третиране на утайките от 

ПСОВ-Пловдив в инсталацията по КР№380-НО/2009г.“, утвърден от Консорциум 

екологичен завод ДЗЗД и „В и К“ ЕООД гр. Пловдив е отчетено, че обезводнените утайки 

с код 19 08 05 ще бъдат с влажност 78-82%, което предполага допълнителното им 

обезводняване.  

8. Предложение на работната група за разходи и ценообразуващи 

елементи 
 

Статут на ПСОВ гр. Пловдив 

Съгласно становището на община Пловдив, ПСОВ – гр. Пловдив следва да бъде 

публична държавна собственост, доколкото обслужва повече от една община. 

В текстовата част на преработения бизнес план на „В и К“ ЕООД, гр. Пловдив е 

посочено, че В и К операторът експлоатира и поддръжа ПСОВ  Пловдив и ПСОВ Сопот. 

Не е посочена информация за населените места обслужвани от ПСОВ Пловдив, за ПСОВ 

Сопот е посочено, че обслужва гр. Сопот и с. Анево. 

В справките към преработения бизнес план е посочена противоречива информация 

както следва: 

 в Справка №2 „Опис на ВС и КС“, за ПСОВ – гр. Пловдив е посочено само едно 

населено място – гр. Пловдив, за ПСОВ Сопот – само гр. Сопот. 

 в Справка №3.1 „Брой потребители“ за услугата пречистване на отпадъчни води са 

посочени следните населени места: Брестник (1), Пловдив (15 227), и  Сопот (103).  

 в Справка №3.2 „Фактурирани водни количества“ за услугата пречистване на 

отпадъчни води са посочени следните населени места: Анево, Болярци, Брестник, 

Пловдив, Сопот и Ягодово. 

Доколкото община Пловдив включва само гр. Пловдив, то всички останали 

населени места попадат в други общини. Поради очевидните противоречия обаче за 

работната група остава неясно кои общини, респективно населени места заустват своите 

отпадъчни води в ПСОВ Пловдив, и какъв би следвало да е статута на ПСОВ Пловдив.  

 

Разходи за третиране на утайки от ПСОВ гр. Пловдив 

Във връзка с така представеното становище от община Пловдив, работната група 

приема, че утайките от ПСОВ – гр. Пловдив ще се оползотворяват в „Депо за неопасни 

отпадъци и инсталация за биологично разграждане по закрит способ“ в с. Шишманци при 

единична цена 49 лв./тон. 

В тази връзка, доколкото действащата цена за оползотворяване на утайки в ДЗЗД 

„Консорциум Булплод – АТМ“ е 45 лв./тон, или по-ниска, работната група предлага 

следния подход: 

• Разход за бактериален инокулант: В и К операторът е предложил годишен разход 

270 хил.лв. Работната група приема разход от 97,5  хил.лв., равен на средногодишен 

разход за периода 2009-2013 г. 

• Разход за третиране на утайки в ДЗЗД „Консорциум Булплод – АТМ“: В и К 

операторът е предложил третиране на 10 000 тона при единична цена от 45 лв./тон, или 

общ разход 450 хил.лв. Работната група приема този разход. 
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• Разход за третиране в „Депо за неопасни отпадъци и инсталация за биологично 

разграждане по закрит способ“ в с. Шишманци: В и К операторът е предложил 

оползотворяване на 25 000 тона при единична цена от 49 лв./тон, или 1 225 хил.лв. 

Работната група приема оползотворяване на 3 000 тона, съгласно План за провеждане на 

експеримент „Биологично третиране на утайките от ПСОВ – Пловдив в инсталацията по 

комплексно разрешително № 380-НО/2009 г. на община Пловдив, на територията на с. 

Шишманци“, изготвен от „Консорциум екологичен завод“ ДЗЗД, одобрен от „В и К“ 

ЕООД, гр. Пловдив, или разход от 147 000 лв. 

 

Количества утайки в ПСОВ гр. Пловдив за транспорт 

Информацията предоставена от В и К оператора за годишно произвеждани утайки 

от ПСОВ в размер на 25 хил.тона е подвеждаща, доколкото прясната обезводнена утайка е 

със съдържание на сухо вещество от 18-22% (средно 20%), като този процент нараства 

с времето и при утайката, престояла на изсушително поле над 30 месеца, достига до 79%. 

В доклада за резултатите от извънредна проверка на дейността на „В и К“ ЕООД, 

гр. Пловдив, свързана с третиране, депониране и оползотворяване на добитите утайки от 

ПСОВ „Пловдив“, направена в периода 21-22 октомври 2014 г. от експерти на ДКЕВР, 

приет с решение на Комисията по т. 5 от Протокол № 168/ 09.12.2014 г. е констатирано, че 

В и К операторът не поддържа в база данни информация за обема на добитите 

обезводнени, дневни количества утайка в куб. м/ден и друга важна информация.  

При липсата на тези данни не могат да бъдат определени и/или изчислени 

наличните утайки в ПСОВ Пловдив като обем и тегло.  

С оглед информацията от община Пловдив за изискванията за утайките при 

самостоятелно компостиране – под 50% влажност, и при съвместно компостиране – 

възможност за влажност около 70%, е очевидно, че В и К операторът не може да 

транспортира и оползотворява по този способ прясна обезводнена утайка, която е с 

влажност 78-82%.  

Съгласно Наредба за третиране на биоотпадъците, приета с ПМС № 235 от 

15.10.2013 г., Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1, т. 1 и 2, чл. 4, чл. 13, ал. 1, т. 2 и ал. 2, 

Допустими биоотпадъци за производството на компост, съдържащ утайки от ПСОВ, 

Таблица A1-2: Биоотпадъци, подходящи за производството на компост, съдържащ утайки 

е посочено изискване, че могат да се използват само стабилизирани утайки от ПСОВ, 

респективно В и К операторът не следва да планира и осъществява транспорт на 

прясна утайка, която не е стабилизарана. 

В тази връзка работната група счита, че оползотворяването на 13 000 тона по 

двете технологии (10 хил. тона в ДЗЗД „Консорциум Булплод – АТМ, и 3 хил. тона в  Депо 

в с. Шишманци) е в съответствие както с предложенията на В и К оператора, така и с 

отчетните данни за оползотворени утайки през 2013 г. (11 656 тона) и 2014 г. (3 740 

тона в периода до 21.10.2014 г.).  

 

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 и във връзка със заявление вх. № В-17-17-

6/28.02.2014 г. за утвърждаване/изменение на цени на водоснабдителните и 

канализационните услуги, предоставяни на потребителите от „Водоснабдяване и 

канализация” ЕООД - гр. Пловдив 
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ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

Р Е Ш И: 

 

I. Утвърждава на „В и К“ ЕООД,  гр. Пловдив ценообразуващи елементи на 

цените по т. II, както следва:  

Признати годишни разходи: 

за услугата доставяне на вода от ВС „Помпена“ –   32 340 хил. лв. 

за услугата доставяне на вода от ВС „Гравитачна“ –        754 хил. лв. 

за услугата отвеждане на отпадъчните води –      2 063 хил. лв. 

за услугата пречистване на отпадъчните води –      5 798 хил. лв. 

 

Регулаторна база на активите: 

за услугата доставяне на вода от ВС „Помпена“ –   48 338 хил. лв. 

за услугата доставяне на вода от ВС „Гравитачна“ –     1 097 хил. лв. 

за услугата отвеждане на отпадъчните води –      7 168 хил. лв. 

за услугата пречистване на отпадъчните води –      5 258 хил. лв. 

 

Норма на възвръщаемост на капитала: 

Нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане е 5,36%, 

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 4,34%. 

 

Необходими годишни приходи: 

за услугата доставяне на вода от ВС „Помпена“ –   34 933 хил. лв. 

за услугата доставяне на вода от ВС „Гравитачна“ –        813 хил. лв. 

за услугата отвеждане на отпадъчните води –      2 448 хил. лв. 

за услугата пречистване на отпадъчните води –      6 080 хил. лв. 

 

Количествата вода за В и К услуги 

за услугата доставяне на вода от ВС „Помпена“ – 31 520 хил. м
3
  

за услугата доставяне на вода от ВС „Гравитачна“  –   1 063 хил. м
3
  

за услугата отвеждане на отпадъчните води – 25 082 хил. м
3
 

за услугата пречистване на отпадъчните води –  18 671 хил.м
3
 

     разпределени, както следва:  

 - битови и приравнени към тях обществени, търговски и др.  14 912 хил. м
3
 

- промишлени и други стопански потребители: 

     степен на замърсяване 1    1 422 хил. м
3
 

    степен на замърсяване 2    2 066 хил. м
3
 

    степен на замърсяване 3       271 хил. м
3
 

 

Коефициенти отразяващи степента на замърсеност за промишлени и други 

стопански потребители: 

   степен на замърсяване 1  2,0 

   степен на замърсяване 2  3,0 

   степен на замърсяване 3  5,0 
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ІІ. Утвърждава, считано от 01.03.2015 г. цени без ДДС за водоснабдителните и 

канализационните услуги, предоставяни от „В и К“ ЕООД, гр. Пловдив, както 

следва: 

Доставяне на вода от ВС „Помпена“ 1,11 лв./куб.м 

Доставяне на вода от ВС „Гравитачна“ 0,76 лв./куб.м 

Отвеждане на отпадъчните води  0,09 лв./куб.м 

Пречистване на отпадъчните води 

 Битови потребители и приравнени към тях обществени, търговски и 

други потребители 
0,24 лв./куб.м 

 

Промишлени и др. стопански потребители, в т.ч.: 

    степен на замърсяване 1  0,48 лв./куб.м 

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

   степен на замърсяване 3  1,20 лв./куб.м 
 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 

(четиринадесет) дневен срок. 
 

 

 

 
            ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

   СВЕТЛА ТОДОРОВА 

 

 

 

 

        ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

          НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ 

 
 

 


