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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 - 21 от 15.06.2009 г. 
 
 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 
на закрито заседание, проведено на 15.06.2009 г., като разгледа заявление за 
утвърждаване на цени за В и К услуги, подадено от “Водоснабдяване и 
канализация” ЕООД, гр. Пловдив, събраните данни от проведените на 
26.05.2009 г. открито заседание и обществено обсъждане, доклад с вх. № В-ДК-
22/ 19.05.2009 г., установи следното: 

 
„Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив с вх. № В-17-17-5/ 

29.04.2009 г. е внесло в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране 
(ДКЕВР, комисията) заявление за утвърждаване на цени на водоснабдителните и 
канализационните услуги както следва: 

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите -  1,00 лв./м3 

Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води -  0,10 лв./м3 

Цена за услугата пречистване на отпадъчните води 
- за битови и приравнени към тях обществени,  
търговски и други потребители -      0,20 лв./м3 

- за промишлени и др. стопански потребители 
- степен на замърсяване 1 -      0,30 лв./м3

 

- степен на замърсяване 2 -      0,74 лв./м3 
- степен на замърсяване 3 -      1,05 лв./м3 
(В цените не е включен ДДС.) 
Заявените от дружеството цени са във връзка с обезпечаване на финансирането 

на „Инвестиционен проект за подобряване на водоснабдяването на гр. Пловдив” със 
заем в размер на 11,4 млн. евро с Европейската банка за възстановяване и развитие 
(ЕБВР), съгласно заемно споразумение с оперативен номер 37 752 от 21.12.2007 г.  

С писмо № 04-07-1158/10.04.2009 г. дружеството e информирало, че във връзка с 
текущото изпълнение на предвидения инвестиционен проект има сключени три 
договора с изпълнители и консултантска фирма. По силата на тези договори „В и К” 
ЕООД, гр. Пловдив вече има формирани задължения за плащания в размер на 
2 167 439,61 евро, които трябва да бъдат финансирани чрез усвояване на средствата по 
кредита с ЕБВР. В същото време, едно от предхождащите условия поставено като 
изискване в договора за заем с ЕБВР за превеждане на траншовете по кредита е 
своевременната корекция на тарифите на В и К услуги през 2009 г. от минимум 15%, с 
оглед поддържане на изискуемото от кредитодателя ниво на коефициент на 
обслужване на дълга. 

 С решение по т. 9 от протокол № 23/23.02.2009 г. на ДКЕВР са приети Указания 
за образуване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги при ценово 
регулиране чрез горна граница на цени (Указанията). Съгласно т. 7 от Указанията 
заявленията за начални цени по метода „горна граница на цени” се подават в ДКЕВР 
след одобряването на петгодишния бизнес план за развитието на В и К оператора. 
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В съответствие с чл. 3 от Наредбата за регулиране на цените на 
водоснабдителните и канализационните услуги (Наредбата) е извършен регулаторен 
преглед от ДКЕВР върху дейността на „В и К” ЕООД, гр. Пловдив.  

Извършен е анализ и оценка на общото финансово състояние за периода на 
тригодишния бизнес план на „В и К” ЕООД, гр.Пловдив с цел да бъдат установени 
настъпилите промени в общото финансово състояние през периода на изпълнение на 
утвърдения бизнес план (2006 - 2008 г.). Източник на анализа са общите годишни 
финансови отчети на дружеството за 2005 г. и 2008 г. 

Текущият финансов резултат на „В и К” ЕООД, гр. Пловдив за 2008 г. след 
облагане, съгласно представеният годишен финансов отчет е печалба в размер на 377 
хил. лв. при отчетена печалба за 2005 г. 642 хил.лв. Промяната на отчетеният финансов 
резултат за 2008 г. спрямо този от 2005 г. се дължи на променените показатели за 
ефективност на приходите и разходите, при които темпа на нарастване на разходите е 
по-висок от този на приходите.  

Дълготрайните активи са увеличени към 31.12.2008 г. спрямо 2005 г. на 39 127 
хил. лв. от 21 818 хил. лв. в резултат на увеличението на дълготрайните материални, 
нематериални активи (права за ползване върху пречиствателни и канализационни 
съоръжения), отсрочени данъчни активи и на разходите за бъдещи периоди. 
Краткотрайните активи също са увеличени на 17 189 хил. лв. от 14 251 хил. лв. за 
2005г. от увеличение на краткосрочните вземания от клиенти и доставчици, на 
материалните запаси и наличността на паричните средства. В резултат на промените в 
активите и пасивите на дружеството, към края на последната година от първия 
тригодишен бизнес план, мащабът на дейността е увеличен с около 56 %, като 
увеличението е основано на увеличение на оборотните средства и на дълготрайните 
активи на дружеството. 

За разглеждания период, необходимия оборотен капитал на дружеството е 
увеличен, което е следствие на увеличението на среднодневния паричен цикъл за 
дейността, независимо съкратения срок на събиране на вземанията към края на 2008 г. 
спрямо 2005 г. Към 31.12.2008 г. дългосрочните пасиви са увеличени спрямо 2005 г. на 
18 239 хил. лв. от 1 644 хил. лв., както в дългосрочните задължения по кредити, 
финансов лизинг, така и в приходите за бъдещи периоди и финансирания. 
Краткосрочните задължения също са увеличени към края на 2008 г. на 8 282 хил. лв. от 
4 517 хил. лв. за 2005 г., преди всичко от увеличените текущи задължения по кредити, 
финансов лизинг и към доставчиците на стоки и услуги. 

Отчетената рентабилност на собствения капитал към края на 2008 г. е 1,88%, 
спрямо 3,07% към края на 2005 г., а рентабилността на активите е съответно 0,67 %, 
към края на 2008 г., спрямо 1,78% към края на 2005 г.  

Общото финансово състояние на ”В и К” ЕООД, гр. Пловдив, определено на 
база общата балансова структура към 31.12.2008 г. е променено спрямо отчетеното към 
края на 2005 г., но се запазва добро.  
 Предложените със заявлението стойности на ценообразуващите елементи и цени 
за 2009 г. съответстват на индикативните им стойности, заложени в бизнес плана, 
одобрен с решение № БП-022/27.11.2008 г. на ДКЕВР. 

 
В и К операторът е предложил и обосновал прогнозните разходи по 

водоснабдителни и канализационни услуги, които са както следва: 
За услугата доставяне на вода на потребителите – общо разходи - 31 940 хил. 

лв. 
Разходите за материали са в размер на 8 112 хил. лв. и са на нивото на 

отчетените през базовата 2008 г., като само разхода за електроенергия за технологични 
нужди е увеличен с 12,00 % от 5 538 хил. лв. на 6 203 хил. лв. В и К оператора е 
прогнозирал този разход в съответствие с производствената програма и специфичния 
разход на съоръженията (помпи и други енергоконсумиращи апарати) експлоатирани 
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към 31.12.2008 г. от дружеството и очаквано увеличение на цената на електрическата 
енергия.    

Разходите за външни услуги са в размер на 4 086 хил. лв. и са на нивото на 
отчетените през базовата 2008 г.  

Разходите за амортизации са в размер на 2 428 хил. лв. Същите са увеличени с 
13,19 % от 2 145 хил. лв. на 2 428 хил. лв., което се дължи на включените разходи за 
амортизации върху бъдещите инвестиции на В и К оператора, съгласно одобрения пет 
годишен бизнес план на В и К оператора за периода 2009 – 2013 г., което е в 
съответствие с метода на ценообразуване чрез „горна граница на цени”.  

Разходите за възнаграждения са в размер на 8 503 хил. лв. – увеличени с 14,89 % 
от базовата 2008 г. (7 401 хил. лв.). В и К оператора е предвидил увеличение на 
средните работни заплати на персонала за регулаторния период, със съответния 
процент на увеличение за съответните групи персонал, като се е аргументирал с 
изготвените от Съюза на работодателите във В и К сектора и синдикатите минимални 
нива на заплащане на труда и повишените осигурителни минимуми, приети със Закона 
за държавния бюджет за 2009 г., където е заложен ръст от 15,00 % на трудовите 
възнаграждения спрямо базовата 2008 г.  

Разходите за осигуровки са в размер на 2 658 хил. лв. – намалени в сравнение с 
базовата 2008 г. с 1,48 % във връзка с очакващото се намаление на осигурителната 
тежест.  

Другите разходи са в размер на 353 хил. лв. и са на нивото на отчетените през 
базовата 2008 г.  

Разходите за текущ ремонт са в размер на 5 800 хил. лв. - увеличени с 31,70% от 
базовата 2008 г. (4 404 хил.лв.) Прогнозните разходи за ремонти са заложени в 
ремонтната програма на В и К оператора в бизнес плана за периода 2009-2013 г. 
одобрен от ДКЕВР.   
 

За услугата отвеждане на отпадъчните води - общо разходи - 2 241 хил. лв. 
 Разходите за материали са в размер на 45 хил. лв. и са на нивото на отчетените 
през базовата 2008 г.  
 Разходите за външни услуги са в размер на 175 хил. лв. и са на нивото на 
отчетените през базовата 2008 г.  

Разходите за амортизации са в размер на 596 хил. лв. Същите са увеличени с 
9,16 %, което се дължи на включените разходи за амортизации върху бъдещите 
инвестиции на В и К оператора, съгласно одобрения пет годишен бизнес план на В и К 
оператора за периода 2009 – 2013 г., което е в съответствие с метода на ценообразуване 
чрез „горна граница на цени”.  

Разходите за възнаграждения са в размер на 663 хил. лв. – увеличени с 14,71 % 
от базовата 2008 г. (578 хил. лв.). В и К оператора е предвидил увеличение на средните 
работни заплати на персонала за регулаторния период, със съответния процент на 
увеличение за съответните групи персонал, като се е аргументирал с изготвените от 
Съюза на работодателите във В и К сектора и синдикатите минимални нива на 
заплащане на труда и повишените осигурителни минимуми, приети със Закона за 
държавния бюджет за 2009 г., където е заложен ръст от 15,00 % на трудовите 
възнаграждения спрямо базовата 2008 г.  
 Разходите за осигуровки са в размер на 195 хил. лв. – намалени в сравнение с 
базовата 2008 г. с 4,41 % във връзка с очакващото се намаление на осигурителната 
тежест.  
  Другите разходи са в размер на 27 хил. лв. и са на нивото на отчетените през 
базовата 2008 г.  
 Разходите за текущ ремонт са в размер на 540 хил. лв.  или с 361,54% по – 
високи от базовата 2008 г. (117 хил.лв.) Прогнозните разходи за ремонти са заложени в 
ремонтната програма на В и К оператора в бизнес плана за периода 2009 – 2013 г.  
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За услугата пречистване на отпадъчните води - общо разходи – 5 380 хил. лв. 
Разходите за материали са в размер на 1 875 хил.лв. и са на нивото на отчетените 

през базовата 2008 г., като само разхода за електроенергия за технологични нужди е 
увеличен с 11,97 % от 1 103 хил. лв. на 1 235 хил. лв. В и К оператора е прогнозирал 
този разход в съответствие с производствената програма и специфичния разход на 
съоръженията (помпи и други енергоконсумиращи апарати на пречиствателната 
станция за отпадъчни води) експлоатирани към 31.12.2008 г. от дружеството и очаквано 
увеличение на цената на електрическата енергия.    

Разходите за външни услуги са в размер на 355 хил.лв. и са на нивото на 
отчетените през базовата 2008 г.  

Разходите за амортизации са в размер на 961 хил. лв. Същите са увеличени с 
81,66 %, което се дължи на включените разходи за амортизации върху бъдещите 
инвестиции на В и К оператора, съгласно одобрения пет годишен бизнес план на В и К 
оператора за периода 2009 – 2013 г., което е в съответствие с метода на ценообразуване 
чрез „горна граница на цени”.  

Разходите за възнаграждения са в размер на 985 хил. лв. – увеличени с 14,94 % 
от базовата 2008 г. (857 хил. лв.). В и К оператора е предвидил увеличение на средните 
работни заплати на персонала за регулаторния период, със съответния процент на 
увеличение за съответните групи персонал, като се е аргументирал с изготвените от 
Съюза на работодателите във В и К сектора и синдикатите минимални нива на 
заплащане на труда и повишените осигурителни минимуми, приети със Закона за 
държавния бюджет за 2009 г., където е заложен ръст от 15,00 % на трудовите 
възнаграждения спрямо базовата 2008 г. Също така предвижда и увеличение на 
персонала по одобрения бизнес план с 6 човека.  

Разходите за осигуровки са в размер на 431 хил. лв. – увеличени в сравнение с 
базовата 2008 г. с 26,76 % във връзка с увеличения персонал.  

Другите разходи са в размер на 53 хил. лв. и са на нивото на отчетените през 
базовата 2008 г.  

Разходите за текущ ремонт са в размер на 720 хил. лв. - увеличени със 114,29% 
от базовата 2008 г. (336 хил.лв.) Прогнозните разходи за ремонти са заложени в 
ремонтната програма на В и К оператора в бизнес плана за периода 2009-2013 г.  

 
След преглед и анализ на внесеното заявление за утвърждаване на цени и 

договора за кредит с ЕБВР, комисията счита, че разходите за ремонт са необосновано 
високи, а основанието за това е вече започналото изпълнение на „Инвестиционен 
проект за подобряване на водоснабдяването на гр. Пловдив” със средствата по заема с 
ЕБВР, като подобрената инфраструктура, ще доведе до по-ниски разходи за ремонт, а 
именно:  

Разходите за текущ ремонт за услугата доставяне на вода на потребителите са 
намалени от 5 800 хил. лв. на 4 300 хил. лв. 

Разходите за текущ ремонт за услугата отвеждане на отпадъчните води са 
намалени от 540 хил. лв. на 300 хил. лв. 

Разходите за текущ ремонт за услугата пречистване на отпадъчните води на 
потребителите са намалени от 720 хил. лв. на 336 хил. лв.  

Във връзка с гореизложеното, стойностите на признатите годишни разходи по  
В и К услуги за прогнозната година са както следва: 

Признати годишни разходи: 
 за услугата доставяне на вода  на потребителите –        30 440 хил.лв. 
 за услугата отвеждане на отпадъчните води -           2 001 хил.лв. 
 за услугата пречистване на отпадъчните води -               4 996 хил.лв. 
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Регулаторна база на активите (РБА) е базата за определяне на възвръщаемостта 
на капитала за всяка В и К услуга и се изчислява в съответствие с чл.11 от Наредбата, 
като при метода на ценообразуване чрез „горна граница на цени” се дава възможност в 
РБА да се включи прогнозният среден размер на инвестициите от собствени средства, 
намалени с припадащия им се среден размер на разходите за амортизации, съгласно 
инвестиционната програма към бизнес плана на В и К оператора за периода 2009 – 2013 
г. „В и К” ЕООД, гр. Пловдив в РБА е включило инвестиции по В и К услуги в размер, 
както следва:  

            (хил. лв.) 

В и К услуга 
Отчетна 

стойност на 
инвестициите 

Среден размер 
на разходите 

за 
амортизации 

върху 
инвестициите 

Общо 

Доставяне на вода на потребителите 14 795 1 190 13 605
Отвеждане на отпадъчните води  527 46 481
Пречистване на отпадъчните води  220 41 179

ОБЩО: 15 542 1 277 14 265
Във връзка с изложеното и описаните по-горе корекции, стойността на 

Регулаторната база на активите по В и К услуги, е както следва: 
 за услугата доставяне на вода  на потребителите –        35 532 хил.лв. 
 за услугата отвеждане на отпадъчните води -           7 649 хил.лв. 
за услугата пречистване на отпадъчните води -                       3 374 хил.лв. 
 
Необходимият оборотен капитал е определен съгласно Указанията при нетен 

цикъл 59 дни. 
Във връзка с изложеното и описаните по-горе корекции, стойността на 

Необходимия оборотен капитал по В и К услуги, е както следва: 
 за услугата доставяне на вода  на потребителите –        4 591 хил.лв. 
 за услугата отвеждане на отпадъчните води -            230 хил.лв. 
 за услугата пречистване на отпадъчните води -                661 хил.лв. 
 
Нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане е 5,99 %, 

определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане 
5,84 %, данъчна ставка 10,00 % и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 
4,34%. 

Във връзка с описаните по-горе корекции Необходимите годишни приходи по 
В и К услуги, са както следва: 

 за услугата доставяне на вода  на потребителите –        32 566 хил.лв. 
 за услугата отвеждане на отпадъчните води -           2 459 хил.лв. 
 за услугата пречистване на отпадъчните води -               5 198 хил.лв. 
 
Количествата вода за съответната В и К услуга и общите загуби на вода са 

както следва: 
За услугата доставяне на вода на потребителите – количества вода доставена на 

потребителите – 34 203 хил. м3 (34 203 хил. м3  за 2008 г.), при количества на вход на 
водоснабдителната система – 87 306 хил. м3 и общи загуби отчетени 2008 г. – 60,82%. 

 За услугата отвеждане на отпадъчните води – 27 680 хил. м3, от които 15 662 
хил. м3 за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. и 12 018 хил. 
м3 за промишлени и други стопански потребители. 

За услугата пречистване на отпадъчните води – предложените фактурирани 
количества  пречистена вода са 17 866  хил.м3, които са разпределени както следва:
 - битови и приравнени към тях обществени, търговски и др. – 11 854 хил.м3;
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 - промишлени и други стопански потребители: 
 - степен на замърсяване 1          –   3 311 хил.м3; 
 - степен на замърсяване 2          –   2 065 хил.м3; 
 - степен на замърсяване 3          –      636 хил.м3. 
 
Цените на водоснабдителните и канализационните услуги са образувани по 

следните формули:  
 
За услугата доставяне на вода на потребителите:  

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

=
ДОЗГКВ

НГПЦ доставяне
доставяне  = 32 566 / (87 306 – 53 103) = 0,95 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. 

 
За услугата отвеждане на отпадъчните води: 

( ) ( ) ( ) ( )⎟⎟⎠
⎞

⎜
⎜
⎝

⎛

+++
=

321
**** 321 СЗСЗСЗСЗ

отвеждане
отвеждане КОКВКОКВКОКВКФДВ

НГПЦ
Б

 = 

= 2 459 / 15 662*1 + 12 018*1 = 0,09 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. 
 
За услугата пречистване на отпадъчните води: 

     ( ) ( ) ( ) ( )⎟⎟⎠
⎞

⎜
⎜
⎝

⎛

+++
=

321
**** 321 СЗСЗСЗСЗ

епречистван
епречистван КОКВКОКВКОКВКФДВ

НГП
Ц

Б

 = 

= 5 198 / (11 854 * 1,00 + 3 311*2,25 + 2 065*6,00 + 636*8,00 ) = 0,14 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. 
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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: 

( ) 14,000,1*141,0)( ==
БСЗепречистванЦ лв./куб.м (без ДДС) 

( ) 32,025,2*141,0)( 1
==СЗпречисванеЦ лв./куб.м (без ДДС) 

( ) 85.000,6*141,0)( 2
==СЗепречистванЦ лв./куб.м (без ДДС) 

( ) 13,100,8*141,0)( 3
==СЗепречистванЦ 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. 

 
Анализ на социалната поносимост на цените на В и К услуги 
Социалната поносимост на цената на В и К услуги е 3,80 лв./куб.м, определена 

съгласно § 1, ал. 1, т. 4 от ЗРВКУ с данни на НСИ за средномесечен доход на едно 
лице за област Пловдив за 2008 г. Предложените за утвърждаване цени на В и К 
услуги от В и К оператора са значително под нивото на социалната поносимост на 
цената на В и К услуги.  

 
Спазено е изискването на чл. 23 от Наредбата и на 26.05.2009 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 не са постъпили възражения от заявителя и 
заинтересованите лица. 

 
 
 
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 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 „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив и 
определя регулаторен период до 31.12.2013 г. 

 
II. Утвърждава на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив 

ценообразуващи елементи на цените по т. III, както следва: 
 
1. Необходими годишни приходи: 

 за услугата доставяне на вода  на потребителите –        32 566 хил.лв. 
 за услугата отвеждане на отпадъчните води -           2 459 хил.лв. 
 за услугата пречистване на отпадъчните води -               5 198 хил.лв. 

 
2. Количества вода и общи загуби на вода: 
2.1. Количества вода доставена на потребителите – 34 203 хил. м3, при 
количества на вход на водоснабдителната система – 87 306 хил. м3 и общи 
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загуби отчетени 2008 г. – 60,82%; 
2.2. Количества отведени води - 27 680 хил. м3, от които 15 662 хил. м3 за битови 
и приравнените към тях обществени, търговски и др. и 12 018 хил. м3 за 
промишлени и други стопански потребители; 

   2.3. Количества пречистени води - 17 866  хил.м3, разпределени както следва:
    - битови и приравнени към тях обществени, търговски и др. – 11 854 хил.м3; 

 - промишлени и други стопански потребители: 
 - степен на замърсяване 1          –   3 311 хил.м3; 
 - степен на замърсяване 2          –   2 065 хил.м3; 
 - степен на замърсяване 3          –      636 хил.м3. 

   
3. Регулаторна база на активите  

 за услугата доставяне на вода  на потребителите –        35 532 хил.лв. 
 за услугата отвеждане на отпадъчните води -           7 649 хил.лв. 
 за услугата пречистване на отпадъчните води -               3 374 хил.лв. 
 
4. Норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане - 5,99 %, 

определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно 
облагане 5,84 %, данъчна ставка 10,00 % и норма на възвръщаемост на 
привлечения капитал 4,34%. 

 
  III. Утвърждава, считано от 01.07.2009 г. цени без ДДС за В и К услугите 
на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив, както следва: 
Цена за услугата доставяне на вода на потребителите -    0,95 лв./м3

 

Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води -    0,09 лв./м3
 

Цена за услугата пречистване на отпадъчните води 
- за битови и приравнени към тях обществени,  
търговски и други потребители -      0,14 лв./м3

 

- за промишлени и др. стопански потребители 
степен на замърсяване 1 -       0,32 лв./м3

 

степен на замърсяване 2 -       0,85 лв./м3
 

степен на замърсяване 3 -       1,13 лв./м3 
 

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

 


