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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 28.04.2016 г. 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

на закрито заседание, проведено на 28.04.2016 г., като разгледа заявление с вх. № В-

17-23-3/08.02.2016 г. за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните 

услуги на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен, събраните данни от 

проведените на 13.04.2016 г., открито заседание и обществено обсъждане, и Доклад с вх. № 

В-Дк-77/21.04.2016 г.  установи следното:  
 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен е внесло в Комисията за енергийно и 

водно регулиране (КЕВР, комисията) заявление за утвърждаване/изменение на цените на 

водоснабдителните и канализационните услуги с вх. № В-17-23-6/23.06.2015 г. При прегледа на 

внесеното заявление се констатира несъответствие с изискванията на глава четвърта от  

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). 

С писмо на КЕВР, изх. № В-17-23-6/09.07.2015 г. е указано на дружеството да преработи 

внесеното заявление за годишни корекции на цените на ВиК услуги по реда на глава четвърта 

от Указанията. 

С писмо вх. № В-17-23-3/08.02.2016 г. е представено в комисията, заявление за 

утвърждаване/изменение на цените на водоснабдителните и канализационните услуги на „ВиК” 

ЕООД, гр. Плевен. 

Действащите цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „ВиК” ЕООД, 

гр. Плевен утвърдени с решение Ц-64/17.12.2012 г. на ДКЕВР, в сила от 01.01.2013 г., са 

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

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите     -  1,45 лв./куб.м  

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

Цена за услугата пречистване на отпадъчните води 

Битови и приравнените към тях общ., търг. и др.   -  0,18 лв./куб.м 
       Промишлени и други стопански потребители 

 степен на замърсяване 1 -  0,61 лв./куб.м 

степен на замърсяване 2 - 0,73 лв./куб.м 

степен на замърсяване 3 - 1,23 лв./куб.м 
 (В цените не е включен ДДС). 

 

С внесеното заявление с вх. № В-17-23-3/08.02.2016 г., „ВиК” ЕООД, гр. Плевен 

предлага за утвърждаване следните цени за водоснабдителните и канализационните услуги:  

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите     -  1,57 лв./куб.м  

Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води              -  0,16 лв./куб.м  

Цена за услугата пречистване на отпадъчните води 

Битови и приравнените към тях общ., търг. и др.   -  0,38 лв./куб.м 
       Промишлени и други стопански потребители 

 степен на замърсяване 1 -  0,38 лв./куб.м 

степен на замърсяване 2 - 0,64 лв./куб.м 

степен на замърсяване 3 - 1,55 лв./куб.м 
 (В цените не е включен ДДС). 
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 От прегледа на внесеното заявление беше установено, че ВиК 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 изменение на действащите цени на ВиК услуги, видно от 

приложените копия.  
 

1. Предложени от ВиК оператора разходи и ценообразуващи елементи във внесеното 

заявление за цени на ВиК услуги 

Предложените за утвърждаване цени на водоснабдителните и канализационните услуги 

са образувани съгласно 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. 

Предложените цени на водоснабдителните и канализационните услуги във внесеното 

заявление са формирани на база отчетни данни за 2014 г., а не на основата на ценовия 

изчислителен модел за утвърдените цени на водоснабдителните и канализационните услуги за 

предходния ценови период от регулаторния период с Решение № Ц-64/17.12.2012 г. на ДКЕВР, 

както е изискването на глава четвърта от Указанията. 

Ценообразуващите елементи и разходите във внесеното заявление за цени на ВиК услуги 

от „ВиК” ЕООД, гр. Плевен са, както следва:  

 

1.1. Дълготрайни активи  

Призната стойност на дълготрайните активи е образувана на база отчетните стойности на 

нетекущите активи за 2014 г., както следва: 

за услугата доставяне на вода  на потребителите    -    29 932 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води            -      5 397 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води         -      2 065 хил. лв. 

Отчетна стойност на дълготрайните активи, свързани с регулираната дейност 

съответства на отчетната стойност на нетекущите активи в годишния финансов отчет на 

дружеството към 31.12.2014 г., но не съответства на представените отчетни данни в Единната 

система за счетоводно отчитане за регулаторни цели (ЕССО).  

   

1.2. Среден размер на инвестициите  

 В регулаторната база на активите (РБА) са включени единствено прогнозираните 

инвестиции за 2016 г., както следва: 

 за услугата доставяне на вода на потребителите     -  1 400 хил. лв.  

за услугата отвеждане на отпадъчните води            -           270 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води         -           100 хил. лв. 

Включеният размер инвестиции в РБА не съответства на изискванията на т. 52 за 

средногодишен размер инвестиции, образуван за последните две години до края на 

регулаторния период (2015 г. и 2016 г.) от Указанията. 

 

1.3. Необходим оборотен капитал 

Необходимият оборотен капитал е определен на база отчетни данни за 2014 г. при нетен 

цикъл 59 дни и 6 бр. цикли в годината, както следва: 

за услугата доставяне на вода  на потребителите    -     2 411 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води            -    138 хил. лв.  

   за услугата пречистване на отпадъчните води         -    454 хил. лв.  

Предложеният необходим оборотен капитал не е определен в съответствие с 

изискванията на глава четвърта от Указанията. 

 

1.4. Регулаторна база на активите  
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Предложената регулаторната база на активите е образувана на база отчетни стойности на 

нетекущите активи и съответните натрупани амортизации за 2014 г., както следва:  

за услугата доставяне на вода  на потребителите    -     18 722 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води             -  1 832 хил. лв.  

  за услугата пречистване на отпадъчните води          -  1 130 хил. лв.  

Предложената РБА не е определена в съответствие с изискванията на глава четвърта от 

Указанията по отношение на признатата стойност на активите, средногодишния размер на 

инвестициите и стойността на необходимия оборотния капитал. 

 

1.5. Норма на възвръщаемост на капитала  

Нормата на възвръщаемост на капитала, преди данъчно облагане е 5,76%, определена 

при норма на възвръщаемост на собствения капитал 5,11% с данъчна ставка 10,00% и норма на 

възвръщаемост на привлечения капитал 9,76%. 

Нормата на възвръщаемост на капитала не е равна на утвърдената с Решение № Ц-

64/17.12.2012 г. на ДКЕВР и не съответства на изискванията на глава четвърта от Указанията.  

 

1.6. Годишни разходи 

Предложените от ВиК оператора прогнозни разходи са определени на база отчетните 

разходи за 2014 г., като в текстовата обосновка към заявлението за цени е посочено, че условно-

постоянните разходи (без разходите за амортизации) са прогнозирани със средногодишна 

инфлация от 1,2%  за периода 2014 г. – 2016 г. В заявлението е посочено, че прогнозния размер 

на някои видове условно-постоянни и променливи разходи е базиран на анализ на 

потреблението, свързано със сезонен характер на дейността и зависимост от природо-

климатични условия, изисквания на нормативни актове, изменение на МРЗ в рамките на 

ценовия период, утвърдени количества и програми в одобрения бизнес план и др. 

 

1.6.1. За услугата доставяне на вода на потребителите 

Предложените общи годишни разходи за услугата са в размер на 15 942 хил. лв. и са 

намалени с 5,4% спрямо утвърдените 16 846 хил. лв. с решение № Ц-64/17.12.2012 г. на ДКЕВР, 

в резултат на намаление на разходите за материали, основно за електрическа енергия, 

разходите за външни услуги, разходите за амортизации, социалните разходи, други разходи и 

разходите за текущ и авариен ремонт. Разходите за възнаграждения и социални осигуровки са 

по-високи спрямо утвърдените в цената на услугата. 

ВиК операторът е обосновал предложените разходи за електрическа енергия в размер на 

3 416 хил. лв. (при утвърдени в действащата цена на услугата в размер на 3 842 хил. лв.), като 

формирани на база средно потребените количества за периода от 2009 г. – 2014 г., с оглед 

отчитане пряката и непосредствена зависимост на дейността на дружеството от 

природоклиматичните условия. Посочено е, че засушаванията водят до значително намаляване 

на водните количества от ВС „Черни Осъм“ и до съществено увеличение на разходите за 

електрическа енергия в резултат от необходимостта от работа на помпените агрегати на 4 

подема от местни водоизточници, с оглед осигуряване на нормално водоснабдяване в условия 

на воден режим. Освен това, е посочено че през анализирания период, три от годините /2010 г. – 

2012 г./ се характеризират с висок разход на електрическа енергия /26 641хил. кВтч - 28 414 

хил. квтч/ по горепосочените причини. Отбелязано е, че на тази база е определен и прогнозния  

разход в ценовия модел, възлизащ  на 20 500 хил.квтч, по тарифи и скали за ниско напрежение, 

както и за обекти ниско и средно напрежение едноскално от свободен пазар. Заложеният разход 

е редуциран спрямо прогнознираните количества в одобреният бизнес  план за 2015 г. с 2,9 %. 

Стойностният разход е изчислен на база цени по договори  с доставчици на електрическа 

енергия СН и НН на свободния пазар, а за обекти НН извън либерализирания пазар по 

действащи към момента цени за снабдяване и по компонентни цени утвърдени от КЕВР за 

доставка на ел.енергия, като е предвидено за 2016 г. увеличение на цените за доставка и 

добавки средно с 4%. 
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ВиК операторът е мотивирал предложените разходи за доставка на вода от друг ВиК 

оператор в размер на 1 638 хил. лв., като формирани на база планираните количества от 

одобрения бизнес план за 2016 г. и действащите цени.  

Прогнозните разходи за такса водовземане в размер на 232 хил. лв. са определени в 

съответствие с Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване 

(обн. в ДВ, бр. 50 от 1 юли 2011 г., изм. ДВ. бр. 3 от 10 януари 2012 г.), в сила от 01.01.2012 г. и 

на база годишни количества за доставяне на вода за 2016 г. от одобрения бизнес план.  

ВиК операторът е обосновал предложените разходи за такса регулиране в размер на 11 

хил. лв., изчислени съгласно Тарифа за таксите, които се събират от Държавната комисия за 

енергийно и водно регулиране по закона за регулиране на водоснабдителните и 

канализационните услуги, обн. ДВ. бр.23 от 17 март 2006г., попр. ДВ. бр.26 от 28 март 2006 г. и 

разпределени към трите услуги пропорционално на база фактурирани количества в 

съответствие с т. 30 от Указанията. 

Предвидените разходи за възнаграждения и осигуровки са мотивирани от дружеството 

със стойността им от 2008 г. и заложеното увеличение на средствата за заплати спрямо 2014 г. с 

11.8 % до размера на ръста от 23.5% на МРЗ за страната, която за 2016 г. с  ПМС № 

375/28.12.2015 г. е определена на 420 лв. /за 2014г. МРЗ е 340лв/.  

 

1.6.2. За услугата отвеждане на отпадъчните води 

Предложените общи годишни разходи за услугата са в размер на 1 120 хил. лв. и са 

увеличени с 45,1% спрямо утвърдените 772 хил. лв. с решение № Ц-64/17.12.2012 г. на ДКЕВР, 

в резултат на увеличение на повечето видове разходи по икономически елементи.  

Предложените разходи за възнаграждения са в размер на 458 хил. лв. и са увеличени с 

92,0% спрямо утвърдените 239 хил. лв., разходите  за осигуровки са в размер на 152 хил. лв. и 

са увеличени с 20,4% спрямо утвърдените 108 хил. лв., разходите за текущ и авариен ремонт 

са в размер на 74 хил. лв. и са увеличени с 62,2% спрямо утвърдените 46 хил. лв., разходите за 

амортизации са в размер на 275 хил. лв. и са увеличени с 41,0% спрямо утвърдените 228 хил. 

лв., разходите за материали са в размер на 77 хил. лв. и са увеличени с 13,6% спрямо 

утвърдените 68 хил. лв., разходите за външни услуги са в размер на 81 хил. лв. и са увеличени с 

2,8% спрямо утвърдените 79 хил. лв. С намаление от 42,1% са прогнозирани единствено други 

разходи в размер на 3 хил. лв. спрямо утвърдените 5 хил. лв.    

Предложените разходи за електрическа енергия в размер на 17 хил. лв. са формирани на 

база средно потребените  количества за периода от 2009 г. – 2014 г., с оглед отчитане на пряката 

и непосредствена зависимост на дейността на дружеството от природоклиматичните условия. 

ВиК операторът е посочил, че на тази база е планирано потребление от 74 хил. квтч ел. енергия 

за обекти НН, остойностени по тарифи и скали с действащите към момента цени утвърдени от 

КЕВР, като за 2016 г. е предвидено увеличение на цените за доставка и добавки  средно с 4%. 

Прогнозните разходи за такса заустване в размер на 37 хил. лв. са определени в 

съответствие с Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване 

(обн. в ДВ, бр. 50 от 1 юли 2011 г., изм. ДВ. бр. 3 от 10 януари 2012 г.), в сила от 01.01.2012 г. и 

на база количества за отвеждане на отпадъчни води за 2016 г. от одобрения бизнес план.  

ВиК операторът е обосновал предложените разходи за такса регулиране в размер на 14 

хил. лв., като изчислени съгласно Тарифа за таксите, които се събират от Държавната комисия 

за енергийно и водно регулиране по закона за регулиране на водоснабдителните и 

канализационните услуги, обн. ДВ. бр.23 от 17 март 2006г., попр. ДВ. бр.26 от 28 март 2006 г. и 

разпределени към трите услуги пропорционално на база фактурирани количества в 

съответствие с т. 30 от Указанията. 

Прогнозираните разходи за възнаграждения и социални осигуровки са мотивирани от 

ВиК оператора с увеличението на МРЗ.  

 

1.6.3. За услугата пречистване на отпадъчните води 

Предложените общи годишни разходи за услугата са в размер на 2 842 хил. лв. и са 

увеличени със 17,2% спрямо утвърдените 2 425 хил. лв. с решение № Ц-64/17.12.2012 г. на 

http://www.dker.bg/files/DOWNLOAD/tarifi-dkevr-vod-28mar2006.pdf
http://www.dker.bg/files/DOWNLOAD/tarifi-dkevr-vod-28mar2006.pdf
http://www.dker.bg/files/DOWNLOAD/tarifi-dkevr-vod-28mar2006.pdf
http://www.dker.bg/files/DOWNLOAD/tarifi-dkevr-vod-28mar2006.pdf
http://www.dker.bg/files/DOWNLOAD/tarifi-dkevr-vod-28mar2006.pdf
http://www.dker.bg/files/DOWNLOAD/tarifi-dkevr-vod-28mar2006.pdf
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ДКЕВР, в резултат основно на увеличение на разходите за възнаграждения и разходите за 

електрическа енергия.  

 ВиК операторът е посочил, че към признатите годишни разходи са предвидени 

допълнително 611 хил. лв., свързани с предстоящото въвеждане в експлоатация през 2016 г. на 

ПСОВ - гр. Червен бряг и ПСОВ - гр. Белене, финансирани от ОПОС. Пречиствателните 

станции за отпадъчни води са обвързани с инвестиционните проекти и предвиденото 

увеличение на потреблението със 760 хил.куб.м, произтичащо от увеличаване на населението, 

ползващо услугата по отвеждане и пречистване на отпадъчни води с 3 200 броя. Приложена е 

справка с детайлна разбивка на допълнително включените разходи за двете пречиствателни 

станции за отпадъчни води. 

Предложените разходи за флокуланти в размер на 76 хил. лв., в т.ч. 7 хил. лв. за ПСОВ - 

с. Божурица и 69 хил. лв. за ПСОВ - Червен бряг и ПСОВ - Белене са определени на база 

предвидените количества и цени в инвестиционните проекти. 

Предложените разходи за електрическа енергия в размер на 841 хил. лв. за 

съществуващата ПСОВ - с. Божурица са в рамките на отчетеното  потребление през 2014 г. от 3 

825 хил. кВтч. За въвеждането в експлоатация на ПСОВ гр.Червен бряг и ПСОВ гр. Белене е 

разчетено увеличение на потреблението на ел. енергия на база предвидения по проект 

едногодишен разход, съответно НН с 1 158 хил. квт. – 220 хил. лв. и СН - 941 хил. квтч – 131 

хил. лв.  Стойностният разход е изчислен по ценови компоненти одобрени от КЕВР и на база 

договорите за доставка и прогнозни цени за снабдяване от свободен пазар за ВН и СН, 

индексирани с 4% увеличение. 

Прогнозните разходи за такса заустване размер на 37 хил. лв. са определени в 

съответствие с Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване 

(обн. в ДВ, бр. 50 от 1 юли 2011 г., изм. ДВ. бр. 3 от 10 януари 2012 г.), в сила от 01.01.2012 г. и 

на база количествата за пречистване на отпадъчните води за 2016 г. от одобрения бизнес план.  

ВиК операторът е обосновал предложените разходи за такса регулиране в размер на 14 

хил. лв., изчислена съгласно Тарифа за таксите, които се събират от Държавната комисия за 

енергийно и водно регулиране по закона за регулиране на водоснабдителните и 

канализационните услуги, обн. ДВ. бр.23 от 17 март 2006г., попр. ДВ. бр. 26 от 28 март 2006 г. и 

разпределени към трите услуги пропорционално на база фактурирани количества в 

съответствие с т. 30 от Указанията. 

Предвидените разходи за възнаграждения и социални осигуровки са обосновани от 

дружеството с това, че възнагражденията на персонала не са изменяни от 2008 г. и в настоящия 

ценови модел е заложено увеличение на средствата за заплати спрямо 2014 г. за текущия 

персонал на ПСОВ - с. Божурица с 15,2 %, т.е. до размера на отчетения ръст на МРЗ за страната 

спрямо приетата с ПМС № 375/28.12.2015 г. за 2016 г.от 420 лв. – увеличение от 23.5% на база 

МРЗ за 2014 г. от 340 лв. Освен това, към разходите за възнаграждения и осигуровки са 

разчетени допълнително 135 хил. лв. за необходимия персонал по категории за предстоящото 

въвеждане в експлоатация на ПСОВ „Червен бряг“ и ПСОВ „Белене“. 

Предложените от ВиК оператора прогнозни годишни разходи за регулираните услуги са 

определени на база отчетните разходи за 2014 г., което не съответства на изискванията за 

годишни корекции на цените по време на регулаторния период по глава четвърта от Указанията. 

 

1.7. Количествата  

Предложените от ВиК оператора количества за доставяне на вода, отвеждане и 

пречистване на отпадъчни води са определени на база прогнозни количества за 2016 г., 

съобразно одобрения бизнес план с решение № БП-70/16.12.2015 г. на КЕВР, както следва: 

Количества за услугата доставяне на вода на потребителите –  10 800 хил. м3 

Количества за услугата отвеждане на отпадъчните води –     7 400 хил. м3 

Количества за услугата пречистване на отпадъчните води 

Битови  приравнени към тях обществени, търговски и др. –        5 650 хил. м3 

  Промишлени и други стопански потребители 

степен на замърсяване 1 –       1 250 хил. м3 

http://www.dker.bg/files/DOWNLOAD/tarifi-dkevr-vod-28mar2006.pdf
http://www.dker.bg/files/DOWNLOAD/tarifi-dkevr-vod-28mar2006.pdf
http://www.dker.bg/files/DOWNLOAD/tarifi-dkevr-vod-28mar2006.pdf
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степен на замърсяване 2 –                 30 хил. м3 

степен на замърсяване 3 –             160 хил. м3 

 

ВиК операторът е обосновал в заявлението за цени, че количествата за пречистване на 

отпадъчни води са в размер на 7 090 хил. куб. м, в т. ч. 760 хил.куб.м увеличение на 

потреблението при въвеждането в експлоатация на ПСОВ - Червен бряг и ПСОВ – Белене, 

съгласно одобрения бизнес план за 2016 г. по групи потребители и степени на замърсяване. 

ВиК операторът е аргументирал, че коефициентите за разпределение на необходимите 

приходи по степени на замърсяване на заустените отпадъчни води в канализационната мрежа 

са определени на база протоколи от сертифицирана лаборатория за извършен мониторинг за 

изследване на отпадъчните води на дружеството на промишлените предприятия по показател 

ХПК, осреднени стойности за деветмесечието на 2015 г., като е отчетен приносът към битовия 

поток, включително при оценка и на новите ПСОВ.  

Предложените от дружеството коефициенти за разпределение на необходимите приходи 

по степени на замърсяване са, както следва: 

степен на замърсяване 1 – 1,00 

степен на замърсяване 2 – 1,68 

степен на замърсяване 3 – 4,05 

 

1.8. Необходими годишни приходи 

Необходимите годишни приходи, формирани на база горепосочените ценообразуващи 

елементи и предложени в заявлението за цени на ВиК услуги са, както следва: 

за услугата доставяне на вода на потребителите –           17 020 хил. лв. 

за услугата отвеждане на отпадъчните води –    1 225 хил. лв. 

за услугата пречистване на отпадъчните води –    2 908 хил. лв. 

 

1.9. Състояние на ПСОВ „Червен бряг“ и ПСОВ „Белене“ 

 Съгласно представената информация от дружеството, към момента ПСОВ „Червен бряг“ 

е технологично действаща, извършени са четиринадесетдневните проби и предстои предаване 

за експлоатация на дружеството от Община „Червен бряг“. 

 ВиК операторът е посочил за ПСОВ „Белене“, че поради строителни и технологични 

проблеми, пречиствателната станцията не е действаща и не може да се определи срок за 

предаването ѝ за експлоатация. Съгласно представената информация от Община Белене в 

дружеството, предвиденото въвеждане в експлоатация на ПСОВ „Белене“ е през 2016 г.  

 

2. Констатации и правна рамка 

Въз основа на извършения анализ на внесеното заявление за цени са направени следните 

констатации: 

1. С решение № БП-021/27.11.2008 г. ДКЕВР е одобрен бизнес план на “Водоснабдяване и 

канализация” EООД, гр. Плевен за периода 2009 - 2013 г. 

2. С Решение № Ц-61/17.12.2009 г. на ДКЕВР, считано от 01.01.2010 г. на „ВиК” ЕООД, гр. 

Плевен са утвърдени ценообразуващи елементи и цени на водоснабдителните и 

канализационните услуги за първия ценови период от регулаторния период, образувани по 

метода „горна граница на цени”. С решение № Ц-08 от 28.03.2012 г. на ДКЕВР са изменени 

утвърдените цени на ВиК услуги за първата година от регулаторния период. 

3. 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.  

4. 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 ВиК оператора. 
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5. 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.  

6. С решение № БП-17/21.03.2015 г. на КЕВР е одобрен внесения с вх. № В-17-23-

5/28.02.2014 г.  бизнес план за периода 2009-2013 г., удължен до 31.12.2015 г. С решение № БП-

70/16.12.2015 г. на КЕВР е одобрен внесеният с вх. № В-17-23-9/02.11.2015  г.  бизнес план за 

периода 2009-2015 г., удължен до 31.12.2016 г. 

7. 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. 

 

3. Приети от Комисията разходи и ценообразуващи елементи 

След извършения преглед на заявлението за цени на ВиК услуги от „Водоснабдяване и 

канализация” EООД, гр. Плевен, Комисията приема разходите и ценообразуващите елементи да 

се коригират в съответствие с изискванията на глава четвърта от Указанията при прилагане на 

следния подход: 

 Регулаторната база на активите се коригира със стойността на нетекущите активи в 

съответствие с годишния финансов отчет на дружеството към 31.12.2014 г. и ЕССО за 2014 г.;  

 Условно-постоянните разходи (без разходите за амортизации) се индексират със 

средногодишен инфлационен индекс за 2015 г., намален с коефициент за подобряване на 

ефективността Х; 

 Разходите за амортизации се изчисляват с амортизационни норми за регулаторни цели в 

съответствие с отчетните данни от ЕССО за 2014 г.; 

 Променливите разходи се определят на база натурални показатели по отчетни данни за 

2014 г.; 

 Средният размер на инвестициите се определя с инвестиционните разходи за 2015 г. 

съгласно одобрения бизнес план на ВиК оператора с решение № БП-17/21.03.2015 г. на КЕВР и 

инвестиционните разходи за 2016 г. съгласно одобрения бизнес план с решение № БП-

70/16.12.2015 г. на КЕВР; 

 С оглед на двукратното удължаване на регулаторния период и установената тенденция за 

намаляване на потреблението през него, се прилагат корекции на количествата за доставяне на 

вода на потребителите, количествата за отвеждане на отпадъчни води и количествата за 

пречистване на отпадъчни води. Количествата за 2016 г. се определят на базата на отчетни 

данни от началото на регулаторния период 2009 - 2014 г., в съответствие с т. 38 и т. 41 от 

Указанията; 

 Всички останали ценообразуващи елементи, в т.ч. нормата на възвръщаемост на 

капитала и необходимият оборотен капитал са равни на утвърдените с решение Ц-64/17.12.2012 

г. на ДКЕВР. 

При прилагане на посочения подход, коригираните разходи и ценообразуващи елементи 

са, както следва:  

 

3.1. Дълготрайни активи  

 Призната стойност на дълготрайните активи е образувана на база отчетните стойности на 

дълготрайните активи в съответствие с годишния финансов отчет на дружеството към 

31.12.2014 г. и е разпределена между регулираните услуги в съответствие с отчетните данни от 

ЕССО за 2014 г., както следва: 

за услугата доставяне на вода – от предложени 29 932 хил.лв. на 30 308 хил. лв.  

за услугата отвеждане на отпадъчните води – 5 397 хил.лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води –  2 065 хил.лв.  

 

3.2. Среден размер на инвестициите  

Средният размер на инвестициите за последните две години от регулаторния период 

(2015 и 2016 г.) съответства на инвестиционната програма от одобрения бизнес план за 2015 г. с 
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решение № БП-17/21.03.2015 г. на КЕВР и одобрения бизнес план за 2016 г. с решение № БП-

70/16.12.2015 г. на КЕВР, както следва: 

за услугата доставяне на вода на потребителите - от предложени 1 400 хил. лв. на 1 403 хил. 

лв.  

 за услугата отвеждане на отпадъчните води - от предложени 270 хил. лв. на  236 хил.лв. 

за услугата пречистване на отпадъчните води - от предложени 100 хил. лв. на 85 хил. лв.  

  

3.3. Необходим оборотен капитал 

Необходимият оборотен капитал е определен съгласно утвърдените параметри от 

решение Ц-64/17.12.2012 г. на ДКЕВР, при нетен цикъл 59 дни съгласно т. 12 от Протокол № 

83/29.06.2009 г. на ДКЕВР, както следва: 

за услугата доставяне на вода на потребителите - от предложени 2 411 хил. лв. на 2 570 

хил.лв. 
 за услугата отвеждане на отпадъчните води - от предложени 138 хил. лв. на  89 хил.лв. 

 за услугата пречистване на отпадъчните води - от предложени 454 хил. лв. на 384 хил.лв.  

 

3.4. Регулаторна база на активите  

Регулаторната база на активите е определена на базата на отчетни данни за 2014 г. и 

среден размер на инвестициите за 2015 и 2016 г. в съответствие с т. 52.1 от Указанията, както 

следва: 

за услугата доставяне на вода  на потребителите - от предложени 18 722 хил. лв. на 18 844 

хил.лв. 

за услугата отвеждане на отпадъчните води -  от предложени 1 832 хил. лв. на 1 746 

хил.лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води - от предложени 1 130 хил. лв. на 1 044 

хил.лв.  

 

3.5. Норма на възвръщаемост на капитала  

Нормата на възвръщаемост на капитала, преди данъчно облагане е 5,78%, 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 8,31%, съгласно решение Ц-

64/17.12.2012 г. на комисията. 

 

3.6. Признати годишни разходи 

3.6.1. Условно-постоянните разходи (без разходите за амортизации) за услугите доставяне на 

вода на потребителите, отвеждане и пречистване на отпадъчните води, утвърдени с решение № 

Ц-64/17.12.2012 г. на ДКЕВР са коригирани със средногодишен инфлационен индекс (- 0,1%) за 

2015 г. 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 = 0,1%, 

съгласно т. 55 от Указанията.  

 

3.6.2. Променливи разходи  

За услугата доставяне на вода на потребителите 

 Предложените от ВиК оператора разходи за обеззаразяване в размер на 85 хил. лв. не 

се признават, а се приемат в размер на 83 хил. лв., определени на база отчетен специфичен 

разход за 2014 г. и прогнозни количества за 2016 г. 

 Предложените от ВиК оператора разходи за лабораторно-технологични комплекси в 

размер на 10 хил. лв. се признават. 

 Предложените от ВиК оператора разходи за електроенергия за технологични нужди в 

размер на 3 416 хил. лв. не се признават, а се коригират на 3 023 хил. лв., определени по 

следния начин: 
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- отчетените количества електроенергия ниско напрежение за 2014 г. и действащите 

цени на електрическата енергия, утвърдени с Решение  № Ц-35/01.11.2015 г. на комисията; 

- отчетените количества ниско напрежение за 71 обекта за 2014 г. и действащите цени, 

съгласно договор за доставка на активна електрическа енергия ниско напрежение, сключен на 

01.12.2015 г.; 

- отчетените количества средно напрежение за 2014 г. и действащите цени, съгласно 

договор за доставка на активна електрическа енергия средно напрежение, сключен на 

01.12.2015 г. 

 Предложените от ВиК оператора разходи за доставяне на вода от друг доставчик  в 

размер на 1 638 хил. лв. се признават. 

 Предложените от В и К оператора разходи за такса регулиране в размер на 31 хил. лв. 

се признават. 

 Предложените от ВиК оператора разходи за такса за  водоползване в размер на 232 

хил. лв. не се признават, а се коригират на 217 хил. лв., изчислени съгласно Тарифата за таксите 

за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване (обн. в ДВ, бр. 50 от 1 юли 2011 г., 

изм. ДВ. бр. 3 от 10 януари 2012 г.), в сила от 01.01.2012 г. и количествата за 2016 г. съгласно 

одобрения бизнес план. 

 

За услугата отвеждане на отпадъчни води 

 Предложените от ВиК оператора разходи за електроенергия за технологични нужди в 

размер на 17 хил. лв., не се признават, а се коригират на 13 хил. лв., определени на база 

отчетените количества електроенергия ниско напрежение за 2014 г. и действащите цени на 

електрическата енергия, утвърдени с Решение  № Ц-35/01.11.2015 г. на комисията. 

 Предложените от ВиК оператора разходи за такса регулиране в размер на 14 хил. лв. 

се признават. 

 Предложените от ВиК оператора разходи за такса заустване в размер на 37 хил. лв., 

изчислени съгласно Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за 

замърсяване (обн. в ДВ, бр. 50 от 1 юли 2011 г., изм. ДВ. бр. 3 от 10 януари 2012 г.), в сила от 

01.01.2012 г. се признават. 

 

За услугата пречистване на отпадъчни води 

 Предложените от ВиК оператора разходи за флокуланти в размер на 76 хил. лв. не се 

признават, а се приемат в размер на 8 хил. лв., определени на база отчетен специфичен разход 

за 2014 г. и прогнозни количества за 2016 г. 

 Предложените от ВиК оператора лабораторно-технологични комплекси в размер на 

23 хил. лв. се признават. 

 Предложените от ВиК оператора разходи за електроенергия за технологични нужди в 

размер на 841 хил. лв., не се признават, а се коригират на 466 хил. лв., определени по следния 

начин: 

- отчетените количества електроенергия ниско напрежение за 2014 г. и действащите 

цени на електрическата енергия, утвърдени с Решение  № Ц-35/01.11.2015 г. на комисията; 

- отчетените количества средно напрежение за 2014 г. и действащите цени, съгласно 

договор за доставка на активна електрическа енергия средно напрежение, сключен на 

01.12.2015 г. 

- отчетените количества високо напрежение за 2014 г. и действащите цени, съгласно 

договор за доставка на активна електрическа енергия високо напрежение, сключен на 

26.01.2015 г. 

 Предложените от ВиК оператора разходи за такса регулиране в размер на 11 хил. лв. 

се признават. 

 

3.6.3. Предложените от ВиК оператора разходи за амортизации за регулираните услуги не се 

признават, а са определени с амортизационни норми за регулаторни цели в съответствие ЕССО 
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за 2014 г., както следва:  

 за услугата доставяне на вода на потребителите - от 1 233 хил.лв. на 1 178 хил.лв., в 

т.ч. разходи за амортизации на съществуващите активи 1 093 хил. лв. и разходи за амортизации 

на инвестиции 85 хил. лв. 

  за услугата отвеждане на отпадъчните води - от 275 хил.лв. на 219 хил. лв., в т.ч. 

разходи за амортизации на съществуващите активи 203 хил. лв. и разходи за амортизации на 

инвестиции 16 хил. лв. 

 за услугата пречистване на отпадъчните води - от 70 хил.лв. на 71 хил. лв., в т.ч. 

разходи за амортизации на съществуващите активи 65 хил. лв. и разходи за амортизации на 

инвестиции 6 хил. лв. 

 

3.7. Количествата вода  

Предложените прогнозни количества за доставяне на вода и количества за отвеждане и 

пречистване на отпадъчни води, определени на база отчетените количества за 2014 г. са 

необосновани и не се признават. Приемат се средногодишни количества определени на база 

отчетни данни от началото на регулаторния период 2009 г. до 2014 г. в съответствие с 

правилата по т. 38 и т. 41 от Указанията, както следва: 

Количества за услугата доставяне на вода на потребителите - 

  от 12 498 хил. м3 на 11 666 хил. м3  

Количества за услугата отвеждане на отпадъчните води –  

 от 8 600 хил. м3 на 7 846 хил. м3 

Количества за услугата пречистване на отпадъчните води –  

Битови  приравнени към тях обществени, търговски и др. –  

от 4 600 хил. м3 на 4 279 хил. м3 

  Промишлени и други стопански потребители 

степен на замърсяване 1 –  от 2 290 хил. м3 на 2 185 хил. м3 

степен на замърсяване 2 –  от 150 хил. м3 на 95 хил. м3 

степен на замърсяване 3 –  от 160 хил. м3 на 111 хил. м3 

Предложените коефициенти за разпределение на необходимите приходи по степени на 

замърсяване са необосновани и не се признават. Приемат се следните коефициенти: 

степен на замърсяване 1 –  от 3,45 на 1,25 

степен на замърсяване 2 –  от 4,14 на 2,10 

степен на замърсяване 3 –  от 7,03 на 5,00 

 Посочените количества за услугите и коефициентите за степени на замърсяване, които се 

признават при ценообразуването са съпоставени с количествата и коефициентите, с които са 

образувани действащите цени. 

 

3.8. Необходими годишни приходи 

Във връзка с гореизложените корекции на ценообразуващите елементи се признават 

необходимите годишни приходи за ВиК услуги, както следва: 

за услугата доставяне на вода  на потребителите    -  от 17 020 хил. лв. на 17 214 хил.лв. 

за услугата отвеждане на отпадъчните води            -  от 1 225 хил. лв. на 857 хил.лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води         -  от 2 908 хил. лв. на 2 378 хил.лв.  

 

3.9. Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услуги 

Социалната поносимост на цената на ВиК услуги е 3,60 лв./куб.м, изчислена съгласно § 1, 

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

2014 г. Предложените за утвърждаване цени на ВиК услуги от „Водоснабдяване и канализация” 

ЕООД, гр. Плевен за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители 

са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги. 

 

Във връзка с изложеното, разходите и ценообразуващите елементи за 

водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация” 
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ЕООД, гр. Плевен са, както следва: 

 

Признати годишни разходи: 

за услугата доставяне на вода  на потребителите    -     16 124 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води            -      756 хил. лв.  

   за услугата пречистване на отпадъчните води         -       2 317 хил. лв.  

 

Регулаторна база на активите: 

за услугата доставяне на вода  на потребителите    -      18 844 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води            -   1 746 хил. лв.  

   за услугата пречистване на отпадъчните води         -   1 044 хил. лв.  

 

Необходим оборотен капитал: 

     за услугата доставяне на вода  на потребителите   -       2 570 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води           -       89 хил. лв.  

   за услугата пречистване на отпадъчните води        -      384хил. лв.  

Необходимият оборотен капитал е определен съгласно Указанията при нетен цикъл 59 дни 

съгласно т. 12 от Протокол № 83/29.06.2009 г. на ДКЕВР. 

 

Норма на възвръщаемост на капитала: 

Нормата на възвръщаемост на капитала, преди данъчно облагане е 5,78%, 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 8,31% съгласно решение Ц-

64/17.12.2012 г. на комисията. 

 

Необходими годишни приходи: 

за услугата доставяне на вода  на потребителите    -  17 214 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води            -       857 хил. лв.  

   за услугата пречистване на отпадъчните води         -    2 378 хил. лв.  

 

Количествата:  

Количества за услугата доставяне на вода на потребителите –   11 666 хил. м3  

Количества за услугата отвеждане на отпадъчните води –   7 846 хил. м3 

Количества за услугата пречистване на отпадъчните води –  

Битови  приравнени към тях обществени, търговски и др. –    4 279 хил. м3 

  Промишлени и други стопански потребители 

степен на замърсяване 1 –    2 185 хил. м3 

степен на замърсяване 2 –              95 хил. м3 

степен на замърсяване 3 –          111 хил. м3 

Коефициенти за разпределение на необходимите приходи по степени на замърсяване: 

степен на замърсяване 1 –      1,25 

степен на замърсяване 2 –      2,10 

степен на замърсяване 3 –      5,00 

 

Цени на ВиК услуги на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен: 

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите     -  1,48 лв./куб.м  

Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води              -  0,11 лв./куб.м  

Цена за услугата пречистване на отпадъчните води 

Битови и приравнените към тях общ., търг. и др.   -  0,31 лв./куб.м 
       Промишлени и други стопански потребители 

 степен на замърсяване 1 -  0,38 лв./куб.м 

степен на замърсяване 2 - 0,64 лв./куб.м 

степен на замърсяване 3 - 1,53 лв./куб.м 



12 

 

 (В цените не е включен ДДС). 

 
4. Открито заседание на КЕВР, обществено обсъждане и допълнително постъпили в 

законоустановения 14-дневен срок становища по проекта на решение за утвърждаване на 

цени. 

 

4.1. Открито заседание 

 С писмо на КЕВР с изх. № В-17-23-3/07.04.2016 г., „Водоснабдяване и канализация” 

ЕООД, гр. Плевен е информирано за организирано на 13.04.2016 г. открито заседание на 

Комисията, на което се явиха двама представители - г-н Митко Спасов – управител и г-жа 

Любка Костова – ръководител направление „Икономика“. Направени са следните изказвания: 

М. Спасов – управител заявява, че внесеното заявление за изменение на цените на 

дружеството е направено на база предложението на дружеството в одобрения бизнес план за 

2016 г. и изцяло се придържа към това, което е направено в бизнес плана. Отбелязва, че 

основният проблем в дружеството са намалението на потреблението и на фактурираните водни 

количества. На практика това се отразява най-силно върху финансовото състояние на 

дружеството. Посочва, че цената за канализационната услуга е първата цена от 2008 г. за 

първия регулаторен период. В предложението е увеличена с 1 ст. и не покрива разходите на 

дружеството за този вид услуга.   

Л. Костова - ръководител направление „Икономика“ заявява, че иска да направи 

допълнение към цената за отвеждане на отпадъчни води. Разходите са базирани на база 

въведената единна система за регулаторна отчетност от 01.01.2012 г. и при внесеното заявление 

за цени за първия ценови период за регулаторния период 2009 г. – 2013 г., не е имало такава 

информация. Поради това, разходите сега са конкретно и точно разпределени, с оглед 

елиминиране на субсидиране между услугите. Г-жа Костова заявява, че цената на услугата 

отвеждане на отпадъчните води която е определена от първата година на регулаторния период е 

недостатъчна да покрие тези разходи и съответно води до непостигане на качеството на тази 

услуга, и липса на възможност за извършване на инвестиции в тази дейност и т.н. Посочва, че 

приходите са източник на паричен ресурс за инвестиционните разходи на дружеството, което 

не ползва външно финансиране, както е декларирано и в одобрения бизнес план.  

 

4.2. Обществено обсъждане 

С писмо на КЕВР с изх. № В-12-00-121/07.04.2016 г. като заинтересовани лица са 

поканени Министерство на регионалното развитие и благоустройството, 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 Република България, Федерация на потребителите в България, Федерация 

„Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – „ПОДКРЕПА“, Комисия за защита на 

потребителите, Гражданско движение „ДНЕС“, община Плевен.  

На общественото обсъждане присъстваха: г-жа Треперушка Младенова – 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 

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

индустрия и водоснабдяване“ – „ПОДКРЕПА“; г-н Георги Христов – Гражданско движение 

„ДНЕС“; г-н Митко Спасов  – управител на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен 

и г-жа Любка Костова – ръководител направление „Икономика“ във „Водоснабдяване и 

канализация” ЕООД, гр. Плевен. 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Омбудсман на Република 

България, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Федерация на 

потребителите в България и Комисия за защита на потребителите не изпращат свои 

представители. 

Общественото обсъждане се отразява от представители на средствата за масова 

информация. 
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Направено е изказване на Й. Партениотис – Федерация „Строителство, индустрия и 

водоснабдяване“ – „ПОДКРЕПА“: изказва принципна позиция относно количествата, които 

ВиК операторът предлага, че са съобразени с бизнес плана, одобрен за 2016 г., докато 

експертите предлагат други нива на количествата, базирайки се на друг анализ, на друг подход, 

което се отразява на годишните необходими приходи. 

 

4.3. Постъпили писмени възражения 

 След проведеното обществено обсъждане, в регламентирания 14-дневен срок е 

постъпило възражение от „ВиК“ ЕООД, гр. Плевен с вх.№ В-17-23-3/15.04.2016 г. по 

отношение на извършените корекции на цената за услугата отвеждане на отпадъчните води.  

В тази връзка, са посочени следните аргументи от дружеството: 

1. Действащата цена на услугата отвеждане на отпадъчните води - 10 лв./куб.м, 

утвърдена с решение Ц-64/17.12.2012 г. е равна на утвърдената с решение №Ц-057/30.07.2008 

г. и на практика е в сила от 1 август 2008 г., без да е индексирана по време на регулаторния 

период с инфлационен индекс и коефициент за ефективност по реда на чл. 4, ал. 1, т. 2, б. „а“ 

от НРЦВКУ. Считано от 01.01.2009 г. към 31.12.2015 г. по данни на НСИ натрупаната 

инфлация възлиза на 11,8%, с колкото би следвало да се индексират условно-постоянните 

разходи, с оглед привеждане в съответствие с настоящите изменение в икономическата 

среда. Освен това, би следвало да се вземе предвид, че съгласно одобрения бизнес план на 

дружеството за периода 2009 – 2013 г., за първата година от регулаторния – 2009 г. е 

разчетена цена на услугата 0,12 лв./куб.м, която не е постигната. 

2. По т. 3.6.3 от доклада на работната група относно разходите за амортизации за 

услугата отвеждане на отпадъчните води не са признати разходи за амортизации в размер на 

58 хил. лв., които представляват годишната амортизация, изчислена с 10% амортизационна 

норма за регулаторни цели на закупена калочистачна машина през месец ноември 2014 г. и 

заведена с отчетна стойност 630 хил. лв. като дълготраен материален актив в сметка 2052 

„Автомобили специални“. 

 Приложено е извлечение от инвентарната книга на заведения актив с инв.№ 524410, 

отчетна стойност  629 300 лв. в сметка ДА 205, група 2052, сметка аморт. 241.  

3. По т. 3.7. от доклада относно определените прогнозни количества за отвеждане на 

отпадъчни води, съответстващи на средногодишните количества, отчетени за периода 2009 – 

2014 г. се счита, че за този период освен намаление на населението с 27 800 броя са закрити и 

редица секторни предприятия – стратегически потребители през последните години от 

регулаторния период. Усредняването на количествата от началото на регулаторния период 

елиминира цитираните фактори и се предлага осреднените количества да се определят на база 

последните три отчетни годи (2012 г. – 2014 г.), които са на-близо до фактическото състояние 

(7 485 хил.куб.м). 

 

5. Становище на Комисията 

Възражението в т. 1 за индексиране на условно-постоянните разходи с натрупана 

инфлация от 11,8% за периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2015 г.  не  се приема с мотива, че 

съгласно т. 53 от Указанията, корекцията на условно-постоянните разходи с инфлационен 

индекс се извършва на основата на данни от НСИ за дванадесетмесечен предходен период. 

Възражението в т. 2 за признаване на разходите за амортизации за услугата отвеждане на 

отпадъчните води в размер на 58 хил. лв. за калочистачна машина се приема тъй като, 

предложените разходи за амортизации за услугата отвеждане на отпадъчните води са изчислени 

за закупена калочистачна машина през месец ноември 2014 г., заведена като ДА с отчетна 

стойност 630 хил. лв. в сметка 2052 „Автомобили специални“ с амортизационна норма за 

регулаторни цели 10% съгласно т. 33 от Указанията. 

Възражението в т. 3 за признаване на прогнозни количества за отвеждане на отпадъчни 

води (7 485 хил.куб.м), съответстващи на средногодишните количества, отчетени за периода 

2012 – 2014 г. се приема, като предложението се счита за обосновано на база отчетни данни за 

последните три години съгласно т. 41 от Указанията. 



14 

 

 

Предвид изложеното и 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-17-23-

3/08.02.2016 г. за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните 

услуги, предоставяни на потребителите от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. 

Плевен 

 

  

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

Р Е Ш И:  

 

 

I. Утвърждава на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен 

ценообразуващи елементи на цените по т. II, както следва:  

 

Признати годишни разходи: 

за услугата доставяне на вода  на потребителите    -     16 124 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води            -      814 хил. лв.  

   за услугата пречистване на отпадъчните води         -       2 317 хил. лв.  

 

Регулаторна база на активите: 

за услугата доставяне на вода  на потребителите    -      18 844 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води            -   1 746 хил. лв.  

   за услугата пречистване на отпадъчните води         -   1 044 хил. лв.  

 

Необходим оборотен капитал: 

     за услугата доставяне на вода  на потребителите   -       2 570 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води           -       89 хил. лв.  

   за услугата пречистване на отпадъчните води        -     384хил. лв.  

Необходимият оборотен капитал е определен съгласно Указанията при нетен цикъл 59 дни 

съгласно т. 12 от Протокол № 83/29.06.2009 г. на ДКЕВР. 

 

Норма на възвръщаемост на капитала: 

Нормата на възвръщаемост на капитала, преди данъчно облагане е 5,78%, 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 8,31% съгласно решение Ц-

64/17.12.2012 г. на комисията. 

 

Необходими годишни приходи: 

за услугата доставяне на вода  на потребителите    -  17 214 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води            -       915 хил. лв.  

   за услугата пречистване на отпадъчните води         -    2 378 хил. лв.  

 

Количествата:  

Количества за услугата доставяне на вода на потребителите –   11 666 хил. м3  

Количества за услугата отвеждане на отпадъчните води –   7 485 хил. м3 

Количества за услугата пречистване на отпадъчните води –  

Битови  приравнени към тях обществени, търговски и др. –    4 279 хил. м3 

  Промишлени и други стопански потребители 
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степен на замърсяване 1 –    2 185 хил. м3 

степен на замърсяване 2 –              95 хил. м3 

степен на замърсяване 3 –          111 хил. м3 

Коефициенти за разпределение на необходимите приходи по степени на замърсяване: 

степен на замърсяване 1 –      1,25 

степен на замърсяване 2 –      2,10 

степен на замърсяване 3 –      5,00 

 

ІІ. Утвърждава, считано от 01.05.2016 г. цени без ДДС за водоснабдителните и 

канализационните услуги, предоставяни от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. 

Плевен, както следва: 

 

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите     -  1,48 лв./куб.м  

Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води              -  0,12 лв./куб.м  

Цена за услугата пречистване на отпадъчните води 

Битови и приравнените към тях общ., търг. и др.   -  0,31 лв./куб.м 
       Промишлени и други стопански потребители 

 степен на замърсяване 1 -  0,38 лв./куб.м 

степен на замърсяване 2 - 0,64 лв./куб.м 

степен на замърсяване 3 - 1,53 лв./куб.м 
 (В цените не е включен ДДС). 

 

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – София град в 14 

(четиринадесет) дневен срок. 
    

 

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

               ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ 

     

 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

                РОСИЦА ТОТКОВА 
 


