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ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
София – 1000, бул. ”Княз Дондуков“ № 8 -10, тел.: 988 24 98, 935 96 13, факс: 988 87 82 

          
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ Ц -015 от 31.03.2010 г. 
 
 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 
на закрито заседание, проведено на 31.03.2010 г., като разгледа заявление за 
утвърждаване на цени за услугата пречистване на отпадъчните води на 
потребителите, подадено от „Бяла” ЕООД, гр. Севлиево, събраните данни от 
проведените на 16.03.2010 г. открито заседание и обществено обсъждане, доклад с вх. 
№ В-ДК-21/31.03.2010 г., установи следното: 

 
„Бяла” ЕООД, гр. Севлиево с вх. № В-17-09-4/05.02.2010 г. е внесло в Държавната 

комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР, комисията) заявление за утвърждаване 
на цени за услугата пречистване на отпадъчните води на потребителите, както следва: 

 
Битови и приравнени към тях обществени, търговски и др.  0,38 лв./куб.м. 
 
Промишлени и други стопански потребители   
   Степен на замърсяване 1    0,58 лв./куб.м. 
   Степен на замърсяване 2    0,69 лв./куб.м. 
   Степен на замърсяване 3    0,77 лв./куб.м. 
 

В предложените за утвърждаване цени не е включен ДДС.  
 
От прегледа на заявлението на предложените за утвърждаване цени за услугата 

пречистване на отпадъчните води на потребителите на „Бяла” ЕООД, гр. Севлиево и 
приложенията към него, комисията е установила съответствие с принципите и 
разпоредбите на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги 
(ЗРВКУ), на Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и 
канализационните услуги (Наредбата) и на Указанията за образуване на цени на 
водоснабдителните и канализационните услуги при ценово регулиране чрез горна граница 
на цени, приети с решение по т. 9 от Протокол № 23 от 23.02.2009 г. на ДКЕВР. 

 
На 28.01.2010 г. между община Севлиево, представлявана от Йордан Георгиев 

Стойков – Кмет и „Бяла” ЕООД, гр. Севлиево, представлявано от Владимир Юнгалов – 
Управител е подписан договор за поддръжка, експлоатация и управление на 
Пречиствателна станция за отпадни води и главни колектори (ПСОВ) 1 и 2 в град 
Севлиево.  

 
Със Заповед № РД-19-1655 от 15.12.2009 г. на ДНСК е назначена държавна 

приемателна комисия за строежа, която е приключила работата си на 19.12.2009 г. с 
подписване на протокол образец 16. За обекта е издадено разрешение за ползване № СТ – 
05-1648/23.12.2009 г. на ДНСК. 

 
В и К операторът е представил разрешително за заустване на непречистени 

отпадъчни води в повърхностен воден обект със срок на действие до 2012 г. С вх.  
№ В–17-09-7/29.03.2010 г. „Бяла” ЕООД, гр. Севлиево е представило актуално 
разрешително за заустване на пречистени отпадъчни води. 
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„Бяла” ЕООД, гр. Севлиево не разполага с отчетна информация за разходите по 
икономически елементи, които да бъдат заложени за базова година в ценовите модели, 
тъй като предоставянето на тази услуга от В и К оператора ще започне след 
утвърждаването на цените от ДКЕВР. За определянето на разходите за прогнозната 
година В и К оператора е използвал данните по проектната документация и е провел 
консултации с други В и К оператори, които експлоатират ПСОВ с подобни технико - 
икономически показатели. 
  

Ценообразуващите елементи на предложените цени за услугата пречистване на 
отпадъчните води са както следва: 
 Общи прогнозни годишни разходи – 617 хил. лв. 

1. Разходи за материали – 254 хил. лв.  
-  разходите за електрическа енергия за технологични нужди са в размер на 144 хил. 

лв., като количеството електрическа енергия е изчислена в съответствие с прогнозните 
количества пречистена отпадъчна вода и техническите данни от паспортите на машините 
и оборудването инсталирани в ПСОВ гр. Севлиево.   

- разходи за обеззаразяване – 3 хил. лв.;  
- разходи за  коагуланти – 6 хил.лв.;  
- разходи за флокуланти - 45 хил. лв., като същите са изчислени според 

предвидените в указания от строителя количество и вид химикал; материали за 
лабораторно технологичен комплекс за 36 хил. лв.;  

- разходи за горива и смазочни материали за технологични нужди – 12 хил. лв.,  
- разходи за работно облекло и лични предпазни средства  - 6 хил. лв. съгласно 

действащото законодателство и изискванията на КТД;  
- разходи за канцеларски материали – 2 хил. лв. 
2. Разходите за външни услуги са 97 хил. лв., в т.ч.: 
- разходи за застраховки – 20 хил. лв., включващи имуществена застраховка на 

ПСОВ, задължителна застраховка „Трудова злополука” на персонала и застраховка на 
транспортните средства; 

- разходи за местни данъци и такси – 12 хил. лв., включващ данък сгради, такса 
битови отпадъци и други; 

- разходи за заустване – 10 хил. лв.; 
- разходи за съобщителни услуги – 5 хил. лв., включващи разходи за телефон, 

факс и интернет; 
- разходи за вода, осветление и отопление – 20 хил. лв.;  
- разходи за въоръжена  и противопожарна охрана – 30 хил. лв., включва 

денонощна охрана и осигуряване на пропускателен режим на територията на ПСОВ; 
3. Разходи за амортизации - тъй като активите са чужда собственост, са 

предвидени само 2 хил.лв. разходи за амортизации от инвестиции. 
4. Разходи за възнаграждения - 145 хил. лв. - числеността на персонала в ПСОВ 

гр. Севлиево е 15 човека;  
5. Разходи за осигуровки - 38 хил. лв., от които:  
- разходи за осигуровки 26 хил. лв., включително осигуровки върху разходите за 

трудови възнаграждения, осигуровки върху социални разходи и допълнително 
пенсионно осигуряване  

- социалните разходи са в размер на 12 хил. лв. 
6. Други разходи – 6 хил. лв., включващи разходи за безплатна храна съгласно 

нормативен документ – 2 хил. лв.; за командировки – 2 хил. лв., за данъци съгласно 
ЗКПО – 2 хил. лв.; 

7. Разходите за текущ и авариен ремонт - 75 хил.лв. са предвидени за текущ и 
авариен ремонт на съоръжения и сграда на ПСОВ и активи свързани нейната 
експлоатация.  

 
Регулаторна база на активите – 98 хил. лв.  
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„Бяла” ЕООД, гр. Севлиево не притежава собствени дълготрайни активи за 
предоставяне на услугата пречистване на отпадъчните води, поради което стойността на 
регулаторната база на активите се формира от стойността на оборотния капитал и от 
прогнозният среден размер на инвестициите, финансирани от дружеството със собствени 
и привлечени средства, намалени с приспадащия им се среден размер на разходите за 
амортизации от инвестиции. 

   
Необходим оборотен капитал – 94 хил. лв. 
Необходимият оборотен капитал е определен при нетен цикъл на оборотния 

капитал 55 дни. 
 
Норма на възвръщаемост на капитала: 
Нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане, с която са 

образувани предложените цени е 7,70 %, определена при норма на възвръщаемост на 
собствения капитал след данъчно облагане 6,93 %, при данъчна ставка 10,00 %. 

 
Необходими годишни приходи – 624 хил. лв. 
Необходимите годишни приходи включват признатите годишни разходи и 

възвръщаемостта на капитала за съответната услуга, определени съгласно изискванията на 
Наредбата и Указанията.  

 
Количествата вода за услугата пречистване на отпадъчните води, са както 

следва: 
 - битови и приравнени към тях обществени, търговски и др. – 871 хил.куб.м. 
 - промишлени и други стопански потребители: 
 - степен на замърсяване 1          –      7 хил.куб.м. 
 - степен на замърсяване 2          –   360 хил.куб.м. 
 - степен на замърсяване 3          –     49 хил.куб.м. 
 

Към заявлението за цени са представени данни за проектните и действителните 
експлоатационни физико-химични характеристики на отпадъчните води, което дава 
основание да бъдат анализирани и оценени присъщите променливи разходи, съобразно 
намаления товар по основните показатели (БПК5, суспендирани вещества, общ азот и общ 
фосфор).  

След преценка и анализ на данните комисията, счита че предложените признати 
разходи във внесеното заявление за утвърждаване на цени, на основание на които са 
образувани цените на предлаганата услуга не са прогнозирани коректно. Основание за 
тази констатация е обстоятелството, че в заявлението част от променливите разходи са 
заложени в съответствие с проектното натоварване на пречиствателната станция. Реалните 
експлоатационни параметри са значително по-ниски от проектните, което води до 
значително по-ниско органично натоварване от проектните и влияе върху обема на 
утайките, респ. до по-ниски експлоатационни разходи за съоръженията на утайковото 
стопанство.  

Във връзка с горните съображения поради значителното намаление на обема на 
обработваните утайки разходите за флокулант и коагулант са намалени с 30 % в сравнение 
с предложените, а именно: 

- разходите за флокулант от 45 хил. лв. са намалени на 30 хил. лв.; 
- разходите за коагуланти от 6 хил. лв. са намалени на 4 хил. лв.; 
- разходи за трудови възнаграждения са коригирани от 145 хил. лв. на 102 хил. лв. 

Размера на средната работна заплата (СРЗ) в дружеството за 2008 г. е в размер на  568,70 
лв., съгласно представения в ДКЕВР годишен финансов отчет за 2008 г. Прогнозния 
размер на разходите за възнаграждения за 15 заети лица е изчислен на основание на 
получената СРЗ, съгласно Указанията.  
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- разходите за социални осигуровки са преизчислени върху новия размер на 
разходите за трудовите възнаграждения и са коригирани от 26 хил. лв. на 20 хил. лв.;  

- разходите за текущ и авариен ремонт от 75 хил. лв. са намалени на 20 хил. лв. 
Основанието за намаляване на този разход с 55 хил. лв. е обстоятелството, че изградените 
съоръжения са в гаранционен срок. 

 
В съответствие с изискването на чл. 23 от Наредбата на 16.03.2010 г. са проведени 

открито заседание с представители на дружеството и обществено обсъждане, на което са 
присъствали представители на Национален браншов синдикат “Водоснабдител” и 
Федерация (Строителство, индустрия и водоснабдяване) - Подкрепа. В законоустановения 
срок е постъпило писмо от заявителя с вх. № В-17-09-6/19.03.2010 г., с допълнителна 
информация, в което се изразява несъгласие с предложените за утвърждаване  цени за 
услугата  „пречистване на отпадъчните води” в проекта за решение. След преглед и анализ 
на допълнителната информация и извършена служебна проверка от страна на ДКЕВР, 
комисията преразгледа предложените разходи за предоставяне на услугата, както следва: 

- разходите за електрическа енергия за технологични нужди са коригирани от 144 
хил.лв. на 156 хил. лв., което е за действително изразходвано количество електрическа 
енергия, изчислено на база реално консумирана мощност през първите два месеца от 
работата на ПСОВ. 

 - разходите за трудови възнаграждения са коригирани от 102 хил.лв. на 109 хил. 
лв., което е годишния размер на необходимия разход за работна заплата за ПСОВ 
„Севлиево”, съгласно предоставеното поименно щатно разписание на дружеството, при 
605,17 лв. средна работна заплата за ПСОВ. 

- разходите за социални осигуровки са преизчислени върху новия размер на 
разходите за трудовите възнаграждения и са коригирани от 20 хил. лв. на 22 хил. лв.; 

 
Във връзка с гореизложеното, ценообразуващите елементи и цени за пречистване на 

отпадъчни води на „Бяла” ЕООД, гр. Севлиево са следните: 
 
Необходими годишни приходи – 523 хил. лв. 
 
Количествата вода за услугата „пречистване на отпадъчните води”, са както 

следва: 
- битови и приравнени към тях обществени, търговски и др. –  871 хил.куб.м. 
 - промишлени и други стопански потребители: 
 - степен на замърсяване 1          –      7 хил. куб. м. 
 - степен на замърсяване 2          –   360 хил. куб. м. 
 - степен на замърсяване 3          –     49 хил. куб. м. 
 
Регулаторна база на активите - 83 хил. лв. 
Норма на възвръщаемост на капитала: 
Нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане, с която са 

образувани предложените цени е 7,70 %, определена при норма на възвръщаемост на 
собствения капитал след данъчно облагане 6,93 %, при данъчна ставка 10,00 %. 

 
Цената за услугата пречистване на отпадъчните води за битови потребители и 

приравнените към тях обществени, търговски и др. е определена по следната 
формула: 
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= 523  / (871 * 1,00 + 7*1,50 + 360*1,80 + 49*2,00) = 0, 32 лв./куб. м (без ДДС) 
 
където: 
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НГПпречистване - необходимите годишни приходи за пречистване на отпадъчни и 
дъждовни води, в хил. лв.; 

ФДВ - фактурираните количества доставена вода за битови и приравнените към тях 
обществени, търговски и други потребители за предходната година, в хил. куб. м.; 

ОКВ1 , ОКВ2 , ОКВ3 - измерените отведени количества вода за предходната година 
на промишлените и други стопански потребители, в зависимост от степента на 
замърсяване, в хил. куб. м; 

КСЗБ , КСЗ1 , КСЗ2, и КСЗ3   -  коефициенти, отразяващи степента на замърсяване. 
 
Цените за услугата пречистване на отпадъчните води за промишлени и други 

стопански потребители, диференцирани според степента на замърсяване и 
съответните годишни количества за пречистване на отпадъчните води са образувани 
по формулата: 

 
  ( ))()( 11

* СЗепречистванСЗепречистван КЦЦ =   = 0, 31   * 1,50 = 0,48 лв./куб.м (без ДДС) 
 ( ))()( 22

* СЗепречистванСЗепречистван КЦЦ =   = 0,31  * 1,80 = 0,58 лв./куб.м (без ДДС) 
 ( ))()( 33

* СЗепречистванСЗепречистван КЦЦ =   = 0,31  * 2,00 = 0,64 лв./куб.м (без ДДС) 
 
Цпречистване(СЗБ)- цена за пречистване на отпадъчни води от битови и приравнени към 

тях обществени, търговски и други потребители; 
Цпречистване(СЗ1, 2, 3) - цена за пречистване на отпадъчни води от промишлени и други 

стопански потребители в зависимост от степента на замърсяване. 
 
Предвид гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 2, чл. 12 и чл. 13 от 

Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги и чл. 4, ал. 1, 
т. 2, б. „а”, § 2, изр. второ от Наредбата за регулиране на цените на 
водоснабдителните и канализационните услуги, 

 
ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 
Р Е Ш И: 

 
I. Приема прилагането на метод на регулиране чрез стимули „Горна граница 

на цени” за „Бяла” ЕООД, гр. Севлиево и определя регулаторен период до 31.12.2013 
г. 

 
II. Утвърждава на „Бяла” ЕООД, гр. Севлиево ценообразуващи елементи на 

цените по т. III, както следва: 
 
1. Необходими годишни приходи: 
 Пречистване на отпадъчни води   -       523 хил.лв. 

     2. Количества вода: 
- битови и приравнени към тях обществени, търговски и др. –  871 хил.куб.м. 
 - промишлени и други стопански потребители: 
 - степен на замърсяване 1          –      7 хил. куб. м. 
 - степен на замърсяване 2          –   360 хил. куб. м. 
 - степен на замърсяване 3          –     49 хил. куб. м. 

 
 3. Регулаторна база на активите  
Пречистване на отпадъчни води   -       83 хил.лв. 
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   4. Норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане - 7,70 %, 
определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане 6,93 
%, при данъчна ставка 10,00 %. 

 
 III. Утвърждава, считано от 01.04.2010 г. цени без ДДС за В и К услугите на 
„Бяла” ЕООД, гр. Севлиево, както следва: 
Цена за пречистване на отпадъчни води 
Битови и приравнени към тях обществени, търговски и др. 0,32 лв./куб.м. 
Промишлени и други стопански потребители   
   Степен на замърсяване 1    0,48 лв./куб.м. 
   Степен на замърсяване 2    0,58 лв./куб.м. 
   Степен на замърсяване 3    0,64 лв./куб.м. 

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 
(четиринадесет) дневен срок. 

         

 

                                  

    ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                                                   (А. Семерджиев) 

 

                                            ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

                                                                                         (Е. Савева)  
 


