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Р Е Ш Е Н И Е 

 
№ Ц- 028 

 
от 28.02.2007 г. 

 
 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 
на закрито заседание, проведено на 28.02.2007 г., като разгледа заявление за 
утвърждаване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, подадено от 
“Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Сливен, събраните данни от 
проведените на 13.02.2007 г. открито заседание и обществено обсъждане, доклади с 
вх. № В-ДК-61/08.02.2007г. и В-ДК-101/28.02.2007 г. и като взе предвид одобрения с 
Решение № БП-022/31.01.2007 г. на ДКЕВР бизнес план на дружеството, установи 
следното: 
 

“Водоснабдяване и кaнализация” ООД, гр. Сливен с вх. № В-17-26-9/16.11.2006 
г. е внесло в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР, 
комисията) заявление с предложение за утвърждаване на цени за водоснабдителните и 
канализационните услуги както следва: 
 Цена за доставяне на вода на потребителите:     
                         смесено водоснабдяване                          -                           1,03 лв./куб.м 
              гравитачно водоснабдяване                   –                           0,52 лв./куб.м 
            на друг В и К оператор                            –                           0,218 лв./куб.м 
 Цена за отвеждане на отпадъчни води:                 
 -  Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.- 0,07 лв./куб.м 
 -  Промишлени и други стопански потребители 
     степен на замърсяване 1                          –                             0,10 лв./куб.м 
   степен на замърсяване 2                          –          0,10 лв./куб.м 
 Цена за пречистване на отпадъчни води  –    
 -  Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.- 0,22 лв./куб.м 
 -  Промишлени и други стопански потребители 
     степен на замърсяване 1                          –                              0,29 лв./куб.м 

 степен на замърсяване 2                          –                              0,31 лв./куб.м
 В предложените за утвърждаване цени не е включен ДДС.  

От прегледа на заявлението и приложенията към него за съответствие на 
предложените цени с изискванията на ЗРВКУ те да съответстват на принципите и 
разпоредбите на ЗРВКУ, на Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и 
канализационните услуги (Наредбата), на Указанията за образуване на цени на 
водоснабдителните и канализационните услуги при ценово регулиране чрез норма на 
възвръщаемост на капитала и за формата и съдържанието на информацията, 
необходима за целите на ценообразуването, приети с решение по т. 2 от Протокол № 54 
от 18.05.2006 г. на ДКЕВР (Указанията) и на одобрения с Решение № БП - 
022/31.01.2007 г. на ДКЕВР бизнес план  за 2006 - 2008 г. на В и К оператора комисията 
е установила, че то не противоречи на тези изисквания. 

Спазено е изискването на чл. 23 от Наредбата за регулиране на цените на 
водоснабдителните и канализационните услуги и на 13.02.2007 г. се проведени открито 
заседание с представители на дружеството и обществено обсъждане, на което са 
присъствали представители на Министерство на регионалното развитие и 
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благоустройство, Национален браншов синдикат “Водоснабдител” – КНСБ, и 
Федерация строителство, индустрия и водоснабдяване “Подкрепа”. 

Инвестиционната програма на В и К оператора за периода на бизнес плана е на 
стойност 29 335 хил. За услугата доставяне на вода са предвидени 15 048 хил.лв., в т.ч. 
за 2006 г. – 1 030 хил.лв., за 2007 г. – 5 479 хил.лв. и за 2008 г. – 8 539 хил.лв. За 
услугата отвеждане на отпадъчни води са предвидени 8 000 хил.лв., които ще бъдат 
инвестирани през 2008 г. За услугата пречистване на отпадъчни води са предвидени 
6 287 хил.лв., от който за 2006 г. – 121 хил.лв., за 2007 г. 69 хил.лв. и з а 2008 г. – 6 097 
хил.лв. 

Посочените източници на финансиране от В и К оператора за периода на 
бизнес плана са 3 110 хил.лв. собствени средства и 25 285 външно финансиране. 

Ценообразуващите елементи на предложените за утвърждаване цени 
съответстват на индикативните им стойности, одобрени с бизнес плана и са следните: 
 Общи прогнозни годишни разходи за 2007 г.:  
 за услугата доставяне на вода (смесено водоснабдяване) – 5 610 хил.лв.; 
 за услугата доставяне на вода (гравитачно водоснабдяване) – 321 хил.лв.; 
 за услугата доставяне на вода за друг В и К оператор  – 835 хил.лв.; 
 за услугата отвеждане на отпадъчни води - 319 хил.лв.; 
 за услугата пречистване на отпадъчни води – 1 013 хил.лв. 

Общите прогнозни разходи по бизнес плана за 2007 г. за услугата доставяне на 
вода на потребителите  - смесено водоснабдяване са по-ниски спрямо отчетните за 
базисната 2005 г. с 0,1%.  

Видовете прогнозни разходи за 2007 г., които са по-високи спрямо 2005 г. са 
следните: 

Разходите за електроенергия 1 002 хил.лв. са по-високи с 3,8 % спрямо 2005 г. 
Размерът им е определен на базата на отчетените количества електрическа енергия за 
2005 г. и действащите цени по нива на напрежение. 

Разходите за доставка на вода на входа на ВС от друг оператор 306 хил. лв. са 
по-високи с 1,9 пъти спрямо отчетните за 2005 г. при посочени количества, равни на 
отчетните за 2005 г.  

Разходите  за такса регулиране са в размер на 44,7 хил.лв. 
Разходите за възнаграждения 1 351 хил.лв. за 2007 г. са повишени с 5,0 % спрямо 

отчетните за 2005 г. 
Социалните разходи за 2007 г. в размер на 100 хил.лв. представляват 7,4 % от 

прогнозните разходи за възнаграждения за 2007 г. 
Разходите за последваща проверка на водомери в размер на 160 хил.лв. са 

прогнозирани за проверка на 10 069 броя водомери съобразно изискванията на 
Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол 
(приета с Постановление № 239/24 октомври 2003 г.) и одобрените от комисията Общи 
условия за предоставяне на В и К услуги на потребителите от “Водоснабдяване и 
кaнализация” ООД, гр. Сливен. 

Разходите за амортизации в размер на 900 хил.лв. са на нивото от  2005 г., 
определени по линеен метод. 

Всички останали годишни разходи са ограничени до нивото на отчетените за 
базисната 2005 г. 

Общите прогнозни разходи по бизнес плана за 2007 г. за услугата доставяне на 
вода на потребителите – гравитачно водоснабдяване са по-високи спрямо отчетните 
за базисната 2005 г. с 1,9 %. 

Видовете прогнозни разходи за 2007 г., които са по-високи спрямо 2005 г. са 
следните: 

Разходите  за такса регулиране са в размер на 0,5 хил.лв. 
Разходите за възнаграждения 95 хил.лв. за 2007 г. са повишени с 4,4 % спрямо 

2005 г.  
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Социалните разходи за 2007 г. в размер на 14 хил.лв. представляват 15 % от 
прогнозните разходи за възнаграждения за 2007 г. 

Разходите за амортизации в размер на 132 хил.лв. и са на нивото от  2005 г., 
определени по линеен метод. 

Всички останали годишни разходи са ограничени до нивото на отчетените за 
базисната 2005 г. 

Общите прогнозни разходи по бизнес плана за 2007 г. за услугата доставяне на 
вода на друг В и К оператор са по-високи спрямо отчетните за базисната 2005 г. с 
3,5%.  

Разходите за амортизации в размер на 127 хил.лв. определени по линеен метод 
са на нивото от  2005 г. 

Разходите за възнаграждения 78 хил.лв. за 2007 г. са по-високи с 5,0 % спрямо 
2005 г. 

Социалните разходи за 2007 г. в размер на 11,7 хил.лв. представляват 15 % от 
прогнозните разходи за възнаграждения за 2007 г. 

Разходите  за ползване на водни обекти са в размер на 33 хил.лв. 
Всички останали годишни разходи са ограничени до нивото на отчетените за 

базисната 2005 г. 
Общите прогнозни разходи за 2007 г. за услугата отвеждане на отпадъчни 

води са по-високи спрямо отчетните за базисната 2005 г. с 55,6% в резултат на следните 
видове разходи: 

Разходите за лабораторно – технологични комплекси са в размер на 50 хил.лв., 
като такива не са отчетени за базисната 2005 г.  

Разходите за възнаграждения 54,6 хил.лв. за 2007 г.  са по-високи с 5.00% спрямо  
2005 г. 

Социалните разходи за 2007 г. в размер на 8 хил.лв. представляват 15.00% от 
прогнозните разходи за възнаграждения за 2007 г. 

Разходите за охрана на труда са в размер на 10 хил.лв., като такива не са 
отчетени за базисната 2005 г.  

Разходите за текущ и авариен ремонт са в размер на 50 хил.лв., като такива не са 
отчетени за базисната 2005 г.  

Разходите за амортизации в размер на 82 хил.лв. са на нивото от  2005 г., 
определени по линеен метод. 

Всички останали годишни разходи са ограничени до нивото на отчетените за 
базисната 2005 г. 

Общите прогнозни разходи за 2007 г. за услугата пречистване на отпадъчни 
води са по-високи спрямо отчетните за базисната 2005 г. с 11,8 % в резултат на: 

Разходите за флокуланти 60 хил.лв. за 2007 г. са повишени 2,1 пъти спрямо 2005 
г.  

Разходите за електроенергия 240 хил.лв. са по-високи с 4,5 % спрямо 2005 г. 
Разходите  за такса регулиране са в размер на 8,3 хил.лв. 
Разходи за технически консултантски дейности са в размер на 10 хил.лв., като 

такива не са отчетени за базисната 2005 г.  
Разходите за амортизации 63 хил.лв. за 2007 г., определени по линеен метод са 

по-високи с 1,5 пъти спрямо 2005 г.  
Разходите за възнаграждения 276 хил.лв. за 2007 г.  са по-високи с 5.00% спрямо 

2005 г.  
Социалните разходи за 2007 г. в размер на 41 хил.лв. представляват 15.00% от 

прогнозните разходи за възнаграждения за 2007 г. 
Разходи за квалификации и стипендии размер на 5 хил. лв., каквито не са отчетени 

за базисната 2005 г.  
Разходи за изпитания на съоръжения са размер на 20 хил. лв., каквито не са 

отчетени за базисната 2005 г.  
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Всички останали годишни разходи са ограничени до нивото на отчетените за 
базисната 2005 г. 

Общите разходи на В и К оператора за предоставяните В и К услуги са 
разпределени по отделни услуги съгласно Указанията. 

Регулаторна база на активите  
 за услугата доставяне на вода ( смесено водоснабдяване) – 13 212 хил.лв.; 
 за услугата доставяне на вода ( гравитачно водоснабдяване) – 887 хил.лв.; 
 за услугата доставяне на вода за друг В и К оператор  – 1 530 хил.лв.; 

за услугата отвеждане на отпадъчни води -  1 101 хил.лв. 
за услугата пречистване на отпадъчни води -  1 477 хил.лв. 
Стойността на регулаторната база на активите за услугите доставяне на вода на 

потребителите и доставяне на вода на друг В и К оператор, за услугата отвеждане на 
отпадъчни води и за услугата пречистване на отпадъчни води определена в 
съответствие с указанията на ДКЕВР. Признатата стойност на дълготрайните активи и 
натрупаната амортизация съответстват на данните в годишния финансов отчет за 2005 
г., включващ приложения. Общите активи са разпределени между В и К услуги 
съгласно Указанията. 

Необходим оборотен капитал: 
 за услугата доставяне на вода ( смесено водоснабдяване) – 1 529 хил.лв.; 
 за услугата доставяне на вода ( гравитачно водоснабдяване) – 65 хил.лв.; 
 за услугата доставяне на вода за друг В и К оператор  – 246 хил.лв.; 

за услугата отвеждане на отпадъчни води –   82 хил.лв.  
за услугата пречистване на отпадъчни води -  330 хил.лв. 
Необходимият оборотен капитал е определен съгласно Указанията при нетен 

цикъл на оборотния капитал 125 дни. 
Норма на възвръщаемост на капитала: 
Нормата на възвръщаемост на капитала, преди данъчно облагане, с която са 

образувани предложените цени е 3,69 %. Тя е определена при норма на възвръщаемост 
на собствения капитал 3,00 % и норма на възвращаемост на привлечения капитал 
5,45%, което е в съответствие с т. 1 а) от Решение № 007/06.10.2006г. на ДКЕВР. 

Необходими годишни приходи  
Необходимите годишни приходи включват признатите годишни разходи и 

възвръщаемостта на капитала за съответната услуга, определени съгласно изискванията 
на Наредбата и Указанията: 
 за услугата доставяне на вода (смесено водоснабдяване) – 6 106 хил.лв.; 
 за услугата доставяне на вода (гравитачно водоснабдяване) – 353 хил.лв.; 
 за услугата доставяне на вода за друг В и К оператор  – 757 хил.лв.; 
 за услугата отвеждане на отпадъчни води – 359 хил.лв. 
 за услугата пречистване на отпадъчни води -  1 068 хил.лв. 
 Количествата вода за съответната В и К услуга и общите загуби на вода са 
както следва: 
 количества за доставяне на вода (смесено водоснабдяване) – 5 944 хил.куб.м при 
общи загуби 75,47%; 
 количества за доставяне на вода (гравитачно водоснабдяване) – 673 хил.куб.м при 
общи загуби 55,13%; 
 количества за доставяне на вода за друг В и К оператор– 3 477 хил.куб.м при 
общи загуби 0 %; 
 количества за отвеждане на отпадъчни води –  
   - битови потребители  – 3 507  хил.куб.м 
   - степен на замърсяване 1 –  744 хил.куб.м  
   - степен на замърсяване 2 –  313 хил.куб.м 
 количества за пречистване на отпадъчни води, -  

- битови потребители  – 3 348 хил.куб.м 
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  - степен на замърсяване 1 –  746 хил.куб.м 
  - степен на замърсяване 2 –  313 хил.куб.м 
 Количествата вода за съответната В и К услуга и общите загуби на вода за 2007 
г. са равни на отчетните за базисната 2005 г. 

Анализ на социалната поносимост на цените на В и К услуги 
Социалната поносимост на цената на В и К услуги е 2,20 лв./куб.м, определена 

съгласно § 1, ал. 1, т. 4 от ЗРВКУ с данни на НСИ за средномесечен доход на лице от 
домакинство за област Сливен за 2005 г. 

Във връзка с проведеното обществено обсъждане на предложените за 
утвърждаване цени за доставяне на вода на потребителите, за отвеждане и пречистване 
на отпадъчни води на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Сливен са 
разгледани признатите годишни разходи за 2007 г. и нормата на възвръщаемост на 
капитала в съответствие с променената данъчна ставка съгласно Закона за 
корпоративното подоходно облагане, обн., ДВ, бр.105/22.12.2006 г. и количествата за 
доставяне на вода на потребителите.  

  Изяснени са определените разходи за доставка на вода на входа на ВС от друг 
оператор 306 хил. лв., които са по-високи с 1,9 пъти спрямо отчетните за 2005 г. Тези 
разходи са определени с количествата вода 618 хил.куб.м, които се доставят от ВС 
“Червеняково” умножени по себестойност 0,204 лв./куб.м и количествата вода 495 
хил.куб.м, които се доставят от друг В и К оператор (“В и К” ЕООД – гр. Бургас и (“В и 
К” ООД – гр. Търговище) по съответната цена.  

Дискутирани са и финансовите ангажименти по заема на В и К оператора по 
ИСПА.  

Във връзка с гореизложеното, ценообразуващите елементи са следните: 
Признати годишни разходи за 2007 г.: 

 за услугата доставяне на вода (смесено водоснабдяване) – 5 610 хил.лв.; 
 за услугата доставяне на вода (гравитачно водоснабдяване) – 321 хил.лв.; 
 за услугата доставяне на вода за друг В и К оператор  – 835 хил.лв.; 
 за услугата отвеждане на отпадъчни води - 319 хил.лв.; 
 за услугата пречистване на отпадъчни води – 1 013 хил.лв. 

Регулаторна база на активите  
  за услугата доставяне на вода (смесено водоснабдяване) – 13 212 хил.лв.; 
  за услугата доставяне на вода (гравитачно водоснабдяване) – 887 хил.лв.; 
  за услугата доставяне на вода за друг В и К оператор  – 1 530 хил.лв.; 

 за услугата отвеждане на отпадъчни води -  1 101 хил.лв. 
 за услугата пречистване на отпадъчни води -  1 477 хил.лв. 

  Необходим оборотен капитал: 
  за услугата доставяне на вода ( смесено водоснабдяване) – 1 529 хил.лв.; 
  за услугата доставяне на вода ( гравитачно водоснабдяване) – 65 хил.лв.; 
  за услугата доставяне на вода за друг В и К оператор  – 246 хил.лв.; 

 за услугата отвеждане на отпадъчни води –   82 хил.лв.  
 за услугата пречистване на отпадъчни води -  330 хил.лв. 
Необходимият оборотен капитал е определен съгласно Указанията при нетен 

цикъл на оборотния капитал 125 дни. 
Норма на възвръщаемост на капитала 
Норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане 3.51 %, 

определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 3.00 % след данъчно 
облагане при данъчна ставка 10 % и норма на възвращаемост на привлечения капитал 
5.45%. 

Необходими годишни приходи: 
Необходимите годишни приходи включват признатите годишни разходи и 

възвръщаемостта на капитала за съответната услуга, определени съгласно изискванията 
на Наредбата и Указанията: 
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 за услугата доставяне на вода (смесено водоснабдяване) – 6 083 хил.лв.; 
 за услугата доставяне на вода (гравитачно водоснабдяване) – 352 хил.лв.; 
 за услугата доставяне на вода за друг В и К оператор  – 755 хил.лв.; 
 за услугата отвеждане на отпадъчни води – 357 хил.лв. 
 за услугата пречистване на отпадъчни води -  1 065 хил.лв. 

Количествата вода за съответната В и К услуга и общите загуби са както 
следва: 
 количества за доставяне на вода (смесено водоснабдяване) – 5 944 хил.куб.м при 
общи загуби 75,47%; 
 количества за доставяне на вода (гравитачно водоснабдяване) – 673 хил.куб.м при 
общи загуби 55,13%; 
 количества за доставяне на вода за друг В и К оператор – 3 477 хил.куб.м при 
общи загуби 0 %; 
 количества за отвеждане на отпадъчни води –  
   - битови потребители  – 3 507  хил.куб.м 
   - степен на замърсяване 1 –  744 хил.куб.м  
   - степен на замърсяване 2 –  313 хил.куб.м 
 количества за пречистване на отпадъчни води, -  

- битови потребители  – 3 348 хил.куб.м 
  - степен на замърсяване 1 –  746 хил.куб.м 
  - степен на замърсяване 2 –  313 хил.куб.м 

Цените за доставяне вода на потребителите са образувани по следните 
формули: 

- доставяне на вода на потребителите (смесено водоснабдяване) 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

=
ДОЗГКВ

НГПЦ доставяне
доставяне  = 6 083/5 944 = 1,02 лв./куб.м. (без ДДС) 

където: 
НГПдоставяне - необходимите годишни приходи за услугата доставяне на вода на 

потребителите, в хил.лв. 
 ГКВ - измерените годишни количества вода на входа на водоснабдителните 

системи за базисната година, в хил.куб.м. 
ДОЗ - максималния размер на допустимите общи загуби на вода, съгласно 

годишните целеви нива на показателите за качество за водоснабдителните системи, в 
хил.куб.м. 

- доставяне на вода на потребителите (гравитачно водоснабдяване) 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

=
ДОЗГКВ

НГПЦ доставяне
доставяне  = 352/673 = 0,52 лв./куб.м. (без ДДС) 

където: 
НГПдоставяне - необходимите годишни приходи за услугата доставяне на вода на 

потребителите, в хил.лв. 
 ГКВ - измерените годишни количества вода на входа на водоснабдителните 

системи за базисната година, в хил.куб.м. 
ДОЗ - максималния размер на допустимите общи загуби на вода, съгласно годишните 
целеви нива на показателите за качество за водоснабдителните системи, в хил.куб.м. 

- доставяне на вода от ВС “Червеняково” 
За ВС “Червеняково” се образуват цени за доставяне на вода на друг В и К 

оператор и цени по себестойност за доставяне на вода на основната ВС, които се 
включват като разходи за доставяне на вода от ВС “Червеняково” за образуване на 
цената на основната ВС. 

цената по себестойност за доставяне на вода от ВС “Червеняково” на 
основната ВС се образува по формулата: 
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⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

=
ДОЗГКВ

НГПЦ доставяне
доставяне  = 126 / 618 = 0,204 лв./куб.м. (без ДДС) 

 
Тази цена по съответното количество е включена в разходите на основната ВС.   
Възвръщаемостта на ВС “Червеняково” се включва в цените, като се разпределя 

пропорционално на количествата за доставяне на вода на друг ВиК оператор и за 
доставяне на вода на основната ВС.   

 
цената за доставяне на вода на друг В и К оператор от ВС “Червеняково” се 

образува по формулата: 
 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

=
ДОЗГКВ

НГПЦ доставяне
доставяне  = 755 / 3 477 = 0,217 лв./куб.м. (без ДДС) 

където: 
НГПдоставяне - необходимите годишни приходи за услугата доставяне на вода на 

потребителите, в хил.лв. 
 ГКВ - измерените годишни количества вода на входа на водоснабдителните 

системи за базисната година, в хил.куб.м. 
ДОЗ - максималния размер на допустимите общи загуби на вода, съгласно 

годишните целеви нива на показателите за качество за водоснабдителните системи, в 
хил.куб.м. 

 
Цената за отвеждане на отпадъчни води за битови и приравнените към тях 

обществени, търговски и др. е образувана по формулата: 
 

( ) ( ) ( ) ( )⎟⎟⎠
⎞

⎜
⎜
⎝

⎛

+++
=

321
**** 321 СЗСЗСЗСЗ

отвеждане
отвеждане КОКВКОКВКОКВКФДВ

НГПЦ
Б

 = 

= 357 / ( 3 507*1 + 744*1,30 +313*1,40) = 0,07 лв. / куб.м (без ДДС) 
 
където: 
НГПотвеждане - необходимите годишни приходи за отвеждане на отпадъчни води, 

в хил.лв. 
ФДВ - фактурираните количества доставена вода за битови и приравнените към 

тях обществени, търговски и други потребители за базисната година, в хил.куб.м. 
ОКВ1 , ОКВ2 , ОКВ3  - измерените отведени количества вода за базисната година за 

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. 
 

Цената за отвеждане на отпадъчни води за промишлени и други стопански 
потребители според степента на замърсяване и съответните годишни количества за 
пречистване на отпадъчни води е образувана по формулата: 

 
 ( ))()( 11

* СЗотвежданеСЗотвеждане КЦЦ =  =  0,07 х 1,3 = 0,09 лв./куб.м (без ДДС) 
            ( ))()( 22

* СЗотвежданеСЗотвеждане КЦЦ =  = 0,07 х 1,4  = 0,10 лв./куб.м (без ДДС) 
 
където: 

 Цотвеждане(СЗБ) -  цена за отвеждане на отпадъчни и дъждовни води от 
битови потребители и приравнени към тях обществени, търговски и други потребители; 
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 Цотвеждане(СЗ1, 2, 3) -  цена за отвеждане на отпадъчни води от промишлените и 
други стопански потребители в зависимост от степента на замърсяване. 

КСЗБ , КСЗ1 , КСЗ2, и КСЗ3  - коефициенти, отразяващи степента на замърсяване. 
 
Цената за пречистване на отпадъчни води за битови и приравнените към тях 

обществени, търговски и др. е образувана по формулата: 
 

     ( ) ( ) ( ) ( )⎟⎟⎠
⎞

⎜
⎜
⎝

⎛

+++
=

321
**** 321 СЗСЗСЗСЗ

епречистван
епречистван КОКВКОКВКОКВКФДВ

НГП
Ц

Б

 = 

= 1 065 / (3 348*1 + 746*1,3+ 313*1,4) = 0,22 лв./куб.м (без ДДС) 
където: 
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 за 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 пречистване на отпадъчни води за промишлени потребители 

диференцирани според степента на замърсяване и съответните годишни количества за 
пречистване на отпадъчни води са образувани по формулите: 

 
               ( ))()( 11

* СЗепречистванСЗепречистван КЦЦ =   = 0,22 * 1,3 = 0,29 лв./куб.м (без ДДС) 
 ( ))()( 22

* СЗепречистванСЗепречистван КЦЦ =  = 0,22 * 1,4 = 0,31 лв. /куб.м (без ДДС) 
    
където: 
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 промишлените и 

други стопански потребители в зависимост от степента на замърсяване. 
КСЗБ , КСЗ1 , КСЗ2, и КСЗ3   -  коефициенти, отразяващи степента на замърсяване. 

 
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 2, чл. 12 и чл. 13 

от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги 
 

      ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

Р Е Ш И: 
 

І. Утвърждава елементи на цените на “Водоснабдяване и канализация” 
ООД - гр. Сливен: 
1. Необходими годишни приходи: 

  за услугата доставяне на вода (смесено водоснабдяване) – 6 083 хил.лв.; 
  за услугата доставяне на вода (гравитачно водоснабдяване) – 352 хил.лв.; 
  за услугата доставяне на вода за друг В и К оператор  – 755 хил.лв.; 
  за услугата отвеждане на отпадъчни води – 357 хил.лв. 
  за услугата пречистване на отпадъчни води -  1 065 хил.лв. 
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2. Количества вода за съответната В и К услуга и общи загуби на вода: 
количества за доставяне на вода (смесено водоснабдяване) – 5 944 
хил.куб.м при общи загуби 75,47%; 
количества за доставяне на вода (гравитачно водоснабдяване) – 673 
хил.куб.м при общи загуби 55,13%; 
количества за доставяне на вода за друг В и К оператор – 3 477 хил.куб.м 
при общи загуби 0 %; 

  количества за отвеждане на отпадъчни води –  
   - битови потребители  – 3 507  хил.куб.м 
   - степен на замърсяване 1 –  744 хил.куб.м  
   - степен на замърсяване 2 –  313 хил.куб.м 
  количества за пречистване на отпадъчни води, -  

- битови потребители  – 3 348 хил.куб.м 
  - степен на замърсяване 1 –  746 хил.куб.м 
  - степен на замърсяване 2 –  313 хил.куб.м 

3. Регулаторна база на активите  
   за услугата доставяне на вода (смесено водоснабдяване) – 13 212 хил.лв.; 
   за услугата доставяне на вода (гравитачно водоснабдяване) – 887 хил.лв.; 
   за услугата доставяне на вода за друг В и К оператор  – 1 530 хил.лв.; 

  за услугата отвеждане на отпадъчни води -  1 101 хил.лв. 
  за услугата пречистване на отпадъчни води -  1 477 хил.лв. 

4. Норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане 3.51 %, 
определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 3.00 % 
след данъчно облагане при данъчна ставка 10 % и норма на възвращаемост 
на привлечения капитал 5.45%. 
 
ІІ. Утвърждава, считано от 01.03.2007 г. цени без ДДС на водоснабдителните и 
канализационните услуги на “Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. 
Сливен: 

 Цена за доставяне на вода на потребителите:     
                         смесено водоснабдяване                          -                           1,02 лв./куб.м 
              гравитачно водоснабдяване                   –                           0,52 лв./куб.м 
            на друг В и К оператор                            –                           0,217 лв./куб.м 
 Цена за отвеждане на отпадъчни води:                 
 -  Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.- 0,07 лв./куб.м 
 -  Промишлени и други стопански потребители 
     степен на замърсяване 1                          –                             0,09 лв./куб.м 
   степен на замърсяване 2                          –          0,10 лв./куб.м 
 Цена за пречистване на отпадъчни води  –    
 -  Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.- 0,22 лв./куб.м 
 -  Промишлени и други стопански потребители 
     степен на замърсяване 1                          –                              0,29 лв./куб.м 

 степен на замърсяване 2                          –                              0,31 лв./куб.м
 В цените не е включен ДДС. 
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Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 

14 (четиринадесет) дневен срок. 
 
 

 
 

 


