
 

 

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 - 11 от 28.03.2012 г. 

 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ    

 

на закрито заседание, проведено на 28.03.2012 г., като разгледа заявление за 

утвърждаване на цените на водоснабдителните и канализационните услуги с  

вх. № В-17-17-5/30.01.2012 г., подадено от “Водоснабдяване и канализация” ЕООД,  

гр. Пловдив събраните данни от проведените на 06.03.2012 г. открито заседание и  

обществено обсъждане, доклад с вх. № В-Дк-44/23.02.2012 г., установи следното:  

 

“Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив е внесло в Държавната 

комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР, комисията) заявление за 

утвърждаване/изменение на цени на водоснабдителните и канализационните услуги с вх. 

№ В-17-17-5/30.01.2012 г. 

Съгласно Ваша Заповед № 3-B-6/10.02.2012 г., сформираната работна група 

разгледа и анализира постъпилото заявление за утвърждаване/изменение на цени на 

водоснабдителните и канализационните услуги, предоставяни на потребителите от  

„В и К” ЕООД, гр. Пловдив.  

С Решение № Ц-05/31.01.2011 г. на ДКЕВР, считано от 01.02.2011 г. на „В и К” 

ЕООД, гр. Пловдив са утвърдени цени и ценообразуващи елементи за втори ценови 

период от регулаторния период образувани по метода „горна граница на цени”, както 

следва:  
 

Доставяне на  вода на потребителите – ВС „Помпена” 0,99 лв./куб.м  

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

Пречистване на отпадъчните води  

- за битови и приравнени към тях обществени,   

търговски и др. потребители –     0,14 лв./куб.м  

- за промишлени и др. стопански потребители:  

степен на замърсяване 1 –      0,32 лв./куб.м  

степен на замърсяване 2 –      0,86 лв./куб.м  

степен на замърсяване 3 –      1,15 лв./куб.м  

(Цените са без включен ДДС)  

 

С внесеното Заявление с вх. № В-17-17-5/30.01.2012 г. „В и К” EООД, гр. Пловдив 

предлага за утвърждаване следните цени на В и К услуги:   

Доставяне на  вода на потребителите – ВС „Помпена” 1,15 лв./куб.м  

Доставяне на  вода на потребителите – ВС „Гравитачна” 0,81 лв./куб.м  

Отвеждане на отпадъчните води      0,10 лв./куб.м  

Пречистване на отпадъчните води  

- за битови и приравнени към тях обществени,   

търговски и др. потребители –     0,31 лв./куб.м  

- за промишлени и др. стопански потребители:  

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

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

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

(Цените са без включен ДДС)  
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 Съгласно чл. 4, ал. 1, т. 2, б „а” от Наредбата за регулиране на цените на 

водоснабдителните и канализационните услуги (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, намален с коефициент за подобряване на 

ефективността на В и К оператора.  

 На основание чл. 6, ал. 1, т. 4 от Закона за регулиране на водоснабдителните и 

канализационните услуги (ЗРВКУ) и чл. 5, ал. 8 от НРЦВКУ са разработени Указания 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), които са задължителни за В и К операторите 

при подготовка на заявленията за утвърждаване/изменение на цените (чл. 16 от ЗРВКУ). 

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. 

От прегледа на заявлението за утвърждаване на цени на водоснабдителните и 

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

гр. Пловдив при прилагане на метода „горна граница на цени” и приложенията към него, 

е установено следното:  

В и К операторът е изпълнил изискването на чл. 18 от Наредбата за регулиране на 

цените на водоснабдителните и канализационните услуги (НРЦВКУ) за предварително 

оповестяване в средствата за масово осведомяване на предложението си за нови цени 

или за изменение на действащите цени на В и К услуги. 

Предложените цени на В и К услуги със заявление вх. № В-17-17-5/30.01.2012 г. 

са образувани на базата на отчетни данни за 2010 г., а не съгласно 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 на ДКЕВР по 

т. 5 от протокол № 17/31.01.2011 г. (Указанията). 

С внесеното заявление за утвърждаване на цени на В и К услуги, В и К 

операторът е предложил следното изменение на ценообразуващите елементи и 

разходите:  

1. Предложените от В и К оператора прогнозни разходи и ценообразуващи 

елементи, образувани на базата на отчетни данни за 2010 г. са, както следва:  

Доставяне на вода на потребителите от ВС Помпена   – 33 772 хил. лв. 

Доставяне на вода на потребителите от ВС Гравитачна  –      717 хил. лв. 

Отвеждане на отпадъчните води      –   2 104 хил. лв. 

Пречистване на отпадъчните води     –   8 469 хил. лв. 

2. Необходим оборотен капитал (НОК) за В и К услугите е, както следва:  

Доставяне на вода на потребителите от ВС Помпена   –   6 880 хил. лв. 

Доставяне на вода на потребителите от ВС Гравитачна  –      150 хил. лв. 

Отвеждане на отпадъчните води      –      336 хил. лв. 

Пречистване на отпадъчните води     –   1 615 хил. лв. 

Необходимият оборотен капитал е определен при нетен цикъл 79 дни.   

3. Норма на възвръщаемост на капитала:  

Нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане е 4,38 %, 

определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 5,11 % при данъчна 

ставка 10,00 % и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 2,64 % .  

4. Регулаторна база на активите:   
Доставяне на вода на потребителите от ВС Помпена      –  43 778 хил. лв.  

Доставяне на вода на потребителите от ВС Гравитачна  –       877 хил. лв.  

Отвеждане на отпадъчните води          –    7 348 хил. лв.  
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Пречистване на отпадъчните води         –    3 166 хил. лв. 

 

5. Необходими годишни приходи 

Доставяне на вода на потребителите от ВС Помпена –  35 688 хил. лв. 

Доставяне на вода на потребителите от ВС Гравитачна –       755 хил. лв. 

Отвеждане на отпадъчните води         –    2 426 хил. лв. 

Пречистване на отпадъчните води         –    8 608 хил. лв. 

6. Количествата вода за съответната В и К услуга са, както следва: 

Доставяне на вода на потребителите от ВС Помпена   – 31 055 хил. м
3
. 

Доставяне на вода на потребителите от ВС Гравитачна  –      928 хил. м
3
. 

Отвеждане на отпадъчните води      – 24 645 хил. м
3
. 

Пречистване на отпадъчните води     – 18 671 хил. м
3
,  

които са разпределени по групи потребители, както следва: 

- битови и приравнени към тях обществени,  

търговски и др. потребители                               – 13 433 хил. м
3
 

- промишлени и др. стопански потребители: 

степен на замърсяване 1                                     –    1 924 хил. м
3
 

степен на замърсяване 2                                      –    2 900 хил. м
3
 

степен на замърсяване 3                                         –       414 хил. м
3
 

Предложените от В и К оператора количества за доставяне на вода, отвеждане и 

пречистване на отпадъчните води до края на регулаторния период (2013 г.) са 

обосновани  с направен анализ и отчитане на тенденциите в изменението им в периода 

2007 - 2010 г., който показва, че количествата доставена вода намаляват с 6,6 %, а 

количествата отведени отпадъчни води намаляват с 10,6 %, спрямо 2007 г. За същия 

период количествата пречистени отпадъчни води нарастват с 26,3%.  

На тази база предложените за утвърждаване цени са образувани със следните 

количества:  

за услугата доставяне на вода от ВС Помпена – 31 055 хил. куб. м;  

за услугата доставяне на вода от ВС Гравитачна –  928 хил. куб. м;  

за услугата отвеждане на отпадъчни води – 24 645 хил. куб. м;  

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

т.ч.:  

Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. – от 11 854 хил. куб. 

м на 13 433 хил. куб. м (повишени с 11,7 %).  

Промишлени и други стопански потребители – от 6 012 хил.куб.м на 5 238 

хил.куб.м (понижени с 12,9 %);  

степен на замърсяване 1 – от 3 311 хил. куб. м на 1 924 хил. куб. м (понижени с 41,9 %);  

степен на замърсяване 2 – от 2 065 хил. куб. м на 2 900 хил. куб. м (повишени с 28,8 %);  

степен на замърсяване 3 – от 636 хил. куб. м на 414 хил. куб. м (понижени с 34,9 %).  

Значителните разлики между предложените за утвърждаване и утвърдените в 

действащия ценови модел количества по степени на замърсяване се дължат на преоценка 

на водните количества, на база реални замервания за приноса на заустваните отпадъчни 

води от стопанските предприятия в канализационната мрежа и постъпващи за 

пречистване на ПСОВ към общия битов поток. Промяната в количествата е в резултат  

на проведен актуализиран мониторинг, вследствие на което е направено 

преразпределението им по степени на замърсяване. 

Малки стопански предприятия, които са отнасяни към групата със степен на 

замърсяване 1 са прехвърлени към групата на битови и приравнените към тях 

обществени, търговски и др. Част от големите промишлени потребители, таксувани по 

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

Постигната е значителна редукция на коефициентите за съответните групи. 

В изпълнение на Заповед № З-В-19/17.02.2011 г. на Председателя на ДКЕВР е 

извършена планова проверка на дейността на „В и К” ЕООД, гр. Пловдив за 2010 г. След 
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приключване на същата е съставен Констативен протокол № 11 - Ю от 20.04.2011 г., 

който е разгледан на закрито заседание на ДКЕВР и е приет за сведение с решение по  

т. 14 от Протокол № 91 от 06.06.2011 г. 

Във връзка с подаденото заявление от „В и К” ЕООД, гр. Пловдив и в 

съответствие с чл. 20 от НРЦВКУ е представена информация, на базата на която е 

извършен анализ и оценка за отчетените резултати по време на текущия ценови период, 

като са взети предвид и резултатите от извършената планова проверка на дейността на  

В и К оператора. 

Анализът на приходите и разходите за 2010 г. показва, че от предоставянето на 

водоснабдителни и канализационни услуги на потребителите, В и К операторът е 

реализирал през 2010 г. печалба в размер на 1 130 хил. лв., като от услугата предоставяне 

вода на потребителите е реализирана загуба от 333 хил. лв.  

Съгласно представения одитиран годишен финансов отчет за 2010 г., „В и К” 

ЕООД, гр. Пловдив формира приходи от цялостната дейност в размер на 42 515 хил. лв. 

и общо разходи 41 742 хил. лв., в резултат на което финансовият резултат е положителен 

- печалба преди данъчно облагане в размер на 773 хил. лв., а след преобразуване за 

данъчни цели е в размер на 692 хил. лв. Общите приходи са формирани от приходи от 

продажби на В и К услуги - 39 079 хил. лв., приходи от правителствени дарения – 1 532 

хил. лв., приходи от предоставени услуги - 987 хил. лв., в т.ч. и присъединяване на 

потребители към В и К мрежи, други приходи - 180 хил. лв. и от финансови приходи –  

737 хил. лв. 

Изпълнението на инвестиционната програма през 2010 г. е със собствени 

средства и е съответно: за услугата доставяне на вода на потребителите - 68 %, за 

услугата отвеждане на отпадъчните води – 21,21% и за услугата пречистване на 

отпадъчните води – 17,65 % или общо 69,05 %.  

  Фактурираните количества доставена вода на потребителите и количества 

отведени и пречистени отпадъчни води за 2010 г. възлизат на, както следва:  

Доставяне на вода на потребителите: 31 055 хил. куб. м. при 34 203 хил. куб. м. 

съгласно утвърдените количества с Решение № Ц-05/31.01.2011 г., Отвеждане на 

отпадъчните води– 24 645 хил. куб. м. при утвърдени 27 681хил. куб. м. и Пречистване  

на  отпадъчните  води за битовите и приравнени към тях обществени, търговски и 

други потребители – 12 232 хил. куб.м. при утвърдени с Решение № Ц-05/31.01.2011 г. - 

11 854 хил. куб. м., за промишлени и други стопански потребители – степен на 

замърсяване 1 – 677 хил. куб. м. при утвърдени 3 311 хил. куб. м., степен на замърсяване 

2 - 5 084 хил. куб.м. при утвърдени 2 065 хил. куб. м., а за степен на замърсяване 3 –  

414 хил. куб. м. при утвърдени с Решение № Ц-05/31.01.2011 г. – 636 хил. куб. м.  

Отчетените фактурирани количества за 2010 г. за услугите доставяне на вода на 

потребителите и отвеждане на отпадъчните води са по-ниски от утвърдените в 

действащите цени, а за услугата пречистване на отпадъчните води са по-високи в 

резултат на ново въведени пречиствателни съоръжения. 

Въз основа на извършения анализ на внесеното заявление за утвърждаване/ 

изменение на цени се констатира следното:  

1. С Решение № Ц-05/31.01.2011 г., ДКЕВР е утвърдила цени за В и К услуги, 

предоставяни от „В и К” ЕООД, гр. Пловдив, за втория ценови период от петгодишния 

регулаторен период, образувани при прилагането на метод на регулиране чрез стимули 

„горна граница на цени”. Със същото решение на “Водоснабдяване и канализация” 

ЕООД, гр. Пловдив е указано да внесе в ДКЕВР актуализиран бизнес план с обособени 

водоснабдителни системи в зависимост от технологията на добиване и доставяне на 

водата, както и с отразени мероприятия и средства във връзка с предоставянето за 

ползване на пречиствателни станции за отпадъчни води. 

2. Правната рамка на метода на регулиране чрез стимули “горна граница на 

цени” на цените на В и К услуги се съдържа в ЗРВКУ и НРЦВКУ. НРЦВКУ определя 

правилата за образуване на цените и тяхното изменение, както и редът за внасянето на 
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заявленията за утвърждаване и изменение на цените.  

3. Съгласно чл. 4, ал. 1, т. 2, б „а” от НРЦВКУ при прилагане на метода „горна 

граница на цени” комисията утвърждава цени на В и К оператора за първата година от 

определения регулаторен период и ги изменя в края на всяка година от регулаторния 

период с инфлационен индекс, коригиран с коефициент за подобряване на 

ефективността на В и К оператора. 

Във връзка с гореизложеното и при прилагане на 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, с Доклад вх. № В-Дк-44/23.02.2012 г. е предложено цените на В и К услугите, 

предоставяни от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив за новия ценови 

период от регулаторния период да се изчислят при прилагане на следния подход:  

1. Условно-постоянни разходи.  

1.1. Утвърдените условно-постоянни разходи с Решение № Ц-05/31.01.2011 г. на 

ДКЕВР за услугата доставяне на вода на потребителите са разпределени между двете 

системи - ВС помпена и ВС гравитачна, пропорционално на отчетените количества за 

2010 г.   

1.2. Разпределените условно-постоянни разходи (без разходите за амортизации) 

по водоснабдителни и канализационни системи и по услуги са коригирани със 

средногодишната инфлация за периода януари - декември 2011 г. спрямо периода януари 

- декември 2010 г., която е 4,2 % по данни на НСИ за индекса на потребителските цени;  

1.3. Преизчислените условно-постоянни разходи (без разходите за амортизации) 

по водоснабдителни и канализационни услуги и системи след корекцията по т. 1.2 са 

коригирани с коефициент за подобряване на ефективността Х = 2,1. Коефициентът за 

подобряване на ефективността Х се изчислява според нивото на утвърдените разходи в 

цените за първата година от регулаторния период, спрямо разходите за базовата година, 

по метода „горна граница на цени“.  

2. Променливи разходи.  

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

доставяне на вода на потребителите от ВС Помпена в размер на 120 хил. лв. и за услугата 

доставяне на вода на потребителите от ВС Гравитачна в размер на 3 хил. лв. се приемат;   

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

услугата пречистване на отпадъчните води в размер на 703 хил. лв. не се приемат. За 

ново възникнали разходи следва да се представят удостоверяващи документи и 

обосновка за потвърждаване на необходимостта им. Приемат се разходите за 

бактериален иноколант за услугата пречистване на отпадъчните води в размер на  

180 хил. лв., утвърдени с решение № Ц-05/31.01.2011 г.;  

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

пречистване на отпадъчните води в размер на 350 хил. лв. се приемат;  

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

нужди за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „Помпена” в размер на 

6 835 хил. лв. не се приемат, като се коригират на 6 553 хил. лв., изчислени с отчетените 

количества електроенергия за 2010 г. и действащите цени на електрическата енергия, 

утвърдени с решение № Ц-22/29.06.2011 г. на ДКЕВР.  

Предложените от В и К оператора разходи за електроенергия за технологични 

нужди за услугата пречистване на отпадъчни води в размер на 2 160 хил. лв. се приемат. 

В тях са включени и разходите за електроенергия, необходими на ПСОВ - гр. Сопот;   

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

170 хил. лв. не се приемат, като коригират на 164 хил. лв., разпределени между В и К 

услуги и системи, както следва:  

- за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „Помпена”      - 132 хил. лв. 

- за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „Гравитачна”  -     4 хил. лв. 

- за услугата отвеждане на отпадъчните води                                            -     8 хил. лв. 
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- за услугата пречистване на отпадъчните води                                         -   20 хил. лв. 

     2.6. Предложените от В и К оператора разходи за такса за  водовземане и за 

такса замърсяване се приемат, 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.; 

 3. Регулаторната база на активите за всяка В и К услуга е изчислена по отчетни 

данни за дълготрайните активи (ДА), съобразно годишния финансов отчет за 2010 г. в 

съответствие с т. 52.1 от Указанията, след което допълнително е коригирана и за трите  

В и К услуги, като е намалена с 1 024  хил. лв., представляваща прехвърлена стойност от 

отчетната стойност на общите дълготрайни активи към нерегулирана дейност, както и 

приспадащата им се натрупана амортизация, както следва: 

- за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС Помпена, признатата 

стойност на дълготрайните активи е намалена от 57 819 хил. лв. на 57 025 хил. лв., т.е. 

намалена с 794  хил. лв. и съответно приспадащата се амортизация в размер на 502 хил. 

лв.; 

- за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС Гравитачна, признатата 

стойност на дълготрайните активи е намалена от 985 хил. лв. на 970 хил. лв., т.е. 

намалена с 15  хил. лв. и съответно приспадащата се амортизация в размер на 9 хил. лв.; 

- за услугата отвеждане на отпадъчните води признатата стойност на 

дълготрайните активи е намалена от 14 320 хил. лв. на 14 274 хил. лв., т.е. намалена с 46 

хил. лв. и съответно приспадащата се амортизация в размер на 29 хил. лв.; 

- за услугата пречистване на отпадъчните води признатата стойност на 

дълготрайните активи е намалена от 7 377 хил. лв. на 7 222 хил. лв., т.е. намалена с 155 

хил. лв. и съответно приспадащата се амортизация в размер на 97 хил. лв. 

  3.1. Средният размер на инвестициите, финансирани от дружеството със 

собствени и привлечени средства и амортизациите върху тях се приемат и са 

преизчислени от В и К оператора за оставащите години от регулаторния период 

съобразно т. 52 от Указанията. 

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

определена с норма на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане  

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

4,34 %, която е равна на утвърдената с решение № Ц-05/31.01.2011 г. на ДКЕВР. 

5. Необходимият оборотен капитал е определен в съответствие с Решение  

№ Ц-05/31.01.2011 г.  на ДКЕВР.   

6. Количествата, с които са образувани цените на В и К услуги и системи по 

групи потребители и степени на замърсяване са усреднените количества за доставяне на 

вода, отвеждане на отпадъчни води и пречистване на отпадъчни води за периода на 

бизнес плана (2009 – 2013 г.). 

 

Във връзка с изложеното, ценообразуващите елементи и цени за 

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

както следва: 

Признати годишни разходи: 

доставяне на вода на потребителите от ВС Помпена       –  30 256 хил. лв. 

доставяне на вода на потребителите от ВС Гравитачна                        –       713 хил. лв. 

отвеждане на отпадъчните води               –    2 039 хил. лв. 

пречистване на отпадъчните води               –    6 256 хил. лв. 

 

Регулаторна база на активите: 

доставяне на вода на потребителите от ВС Помпена       –  41 321 хил. лв. 

доставяне на вода на потребителите от ВС Гравитачна       –       830 хил. лв. 

отвеждане на отпадъчните води               –    7 236 хил. лв. 

пречистване на отпадъчните води               –    2 363 хил. лв. 
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Необходим оборотен капитал: 

доставяне на вода на потребителите от ВС Помпена         –  4 715 хил. лв. 

доставяне на вода на потребителите от ВС Гравитачна         –     109 хил. лв. 

отвеждане на отпадъчните води                 –     241 хил. лв. 

пречистване на отпадъчните води                 –     871 хил. лв. 

Необходимият оборотен капитал е определен съгласно Указанията при нетен 

цикъл 59 дни. 
 

Норма на възвръщаемост на капитала: 

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

определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 5,11 % при данъчна 

ставка 10,00 % и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 4,34 % . 
 

Необходими годишни приходи 

доставяне на вода на потребителите от ВС Помпена       –  32 473 хил. лв. 

доставяне на вода на потребителите от ВС Гравитачна       –       758 хил. лв. 

отвеждане на отпадъчните води               –    2 427 хил. лв. 

пречистване на отпадъчните води               –    6 383 хил. лв. 

Количествата вода за съответната В и К услуга са както следва: 

Доставяне на вода на потребителите от ВС Помпена – 31 520 хил. м
3
. 

Доставяне на вода на потребителите от ВС Гравитачна – 1 063 хил. м
3
. 

Отвеждане на отпадъчните води – 25 082 хил. м
3
. 

Пречистване на отпадъчните води – 18 928 хил. м
3
, които са разпределени по 

групи потребители, както следва: 

- битови и приравнени към тях обществени,  

търговски и др. потребители                                      – 13 166 хил. м
3
 

- промишлени и др. стопански потребители: 

степен на замърсяване 1                                           –    1 544 хил. м
3
 

степен на замърсяване 2                                            –    3 727 хил. м
3
 

степен на замърсяване 3                                           –       490 хил. м
3
 

 

Цени за В и К услуги: 

Цени за услугата доставяне на вода на потребителите: 

доставяне на вода на потребителите от ВС Помпена   –   1,03 лв./куб.м 

доставяне на вода на потребителите от ВС Гравитачна–   0,71 лв./куб.м 

Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води            –   0,09 лв./куб.м 

Цени за услугата пречистване на отпадъчните води: 

- за битови и приравнени към тях обществени,  

търговски и др. потребители                                 –    0,21 лв./куб.м 

- за промишлени и други стопански потребители: 

степен на замърсяване 1                                  –     0,43 лв./куб.м 

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

степен на замърсяване 3                                  –     1,07 лв./куб.м 

(В цените не е включен ДДС)  
 

 Спазено е изискването на чл. 23 от НРЦВКУ и на 13.03.2012 г. са проведени 

открито заседание с представители на дружеството и обществено обсъждане, на което са 

присъствали представители на Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството, Омбудсмана на Рупублика България, Национален браншов синдикат 

“Водоснабдител” – КНСБ, Федерация (Строителство, индустрия и водоснабдяване) – 

Подкрепа и на Българска асоциация на водите.  

На проведеното открито заседание представителите на „В и К” ЕООД,  

гр. Пловдив заявяват, че имат забележки по доклада, приет с решение на ДКЕВР на 

закрито заседание по т. 7 от протокол № 30/29.02.2012 г. и публикуван на интернет 

страницата на Комисията. Управителят на В и К оператора излага следните възражения:   
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По отношение услугата доставяне на вода на потребителите дружеството е 

предложило увеличение на разходите за електрическата енергия поради повишения дял 

на ел. енергията на помпените станции (ПС) Дъбене 1 и 2, ПС Катуница, ПС Кричим, 

ПС Перущица и факта, че през 2011 г. е заработила новата ПС в с. Брягово.  

В преработения бизнес план на дружеството за периода 2009 – 2013 г. са заложени 

разходи за подмяна на неработещите общи водомери, което ще позволи намаляване 

загубите на вода. Управителят на В и К дружеството счита, че ДКЕВР следва да одобри 

предложените амортизации за трите предоставени В и К услуги, което не е направено в 

доклада - не са отразени амортизациите на направените инвестиции за този период.  

 По отношение на услугата пречистване на отпадъчните води управителят на  

„В и К” ЕООД, гр. Пловдив счита, че Комисията следва да признае разходите за 

пречиствателни станции за използване на коагуланти и други реагенти. В подкрепа на 

становището си посочва, че това са нови разходи поради необходимостта от 

отстраняване на азота и фосфора, което е заложено в проекта за Сопот, но не и в 

Пловдив, където фосфорът се отстранява химично. Нов разход е и този за калциевият 

оксид, използван в ПСОВ Сопот, която по проект е за обработването на обезводнената 

утайка. Налице е ново обстоятелство – издаване на заповед през 2009 г. от МОСВ, с 

която е затворено депото за утайки, използвано от ПС Пловдив безвъзмездно, поради 

което  оползотворяването на тези утайки и транспортирането им до площадките добавя 

допълнителни разходи в размер на 120 хил. лв. на година за транспорт и 860 хил. лв. 

годишно за обработката на утайките.   

Управителят на „В и К” ЕООД, гр. Пловдив подчертава, че събираемостта на 

дружеството възлиза на 87 %, като са предприети необходимите действия за повишаване  

контрола върху този процес. Вземат се и необходимите мерки за намаляване на 

търговските загуби чрез извършване на проверки и локализиране на местата на кражби. 

По отношение тенденцията за намаляване на фактурираните водни количества на 

доставена вода и на отведени отпадъчни води, а в същото време увеличаване на 

количествата на пречистени отпадъчни води, управителят изтъква, че това се дължи на 

пускането в експлоатация на новата пречиствателна станция.   

В хода на проведеното обществено обсъждане представителят на МРРБ обърна 

внимание, че някои от действащите цени за пречистване са намалени и не са отчетени 

новите разходи на В и К оператора за включване на нови пречиствателни станции и 

мощности. Представителят на Българска асоциация на водите счита, че коефициентът за 

подобряване на ефективността на дружеството следва да е доста по-нисък. 

Председателят на Федерация (Строителство, индустрия и водоснабдяване) - Подкрепа 

подкрепя забележките, направени от В и К оператора и от Българска асоциация на 

водите, свързани с амортизациите, реагентите и електрическата енергия. Счита, че 

следва да се вземе предвид предстоящото поскъпване на електрическата енергия и на 

горивата.   

В указания 14-дневен срок в ДКЕВР е постъпило възражение с вх. № В-17-17-5/ 

19.03.2012 г. от В и К оператора срещу разгледаните на откритото заседание цени на 

водоснабдителните и канализационните услуги и извършените корекции, като 

управителят на дружеството е структурирал възражението по В и К услуги и видове 

разходи, както следва:   

1. За услугата доставяне на вода на потребителите.  

1.1. Разходи за електрическа енергия за ВС „Помпена“.  

Комисията не приема изложените аргументи от страна на В и К оператора и не 

признава предложените разходи, тъй като утвърдените разходи за електроенергия в 

действащите цени са 6 203 хил. лв., а отчетените за 2010 г. са 5 589 хил. лв. Това 

показва, че при изпълнение на програмата за енергийна ефективност В и К операторът 

ще разполага с необходимите средства за осигуряване на нормалната работа на 

водоснабдителната система за оставащите две години от регулаторния период. 

1.2. Други разходи за материали, в т. ч. разходи за ремонт и подмяна на 
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водомери. Комисията не признава в пълен размер предложените разходи, тъй като  

В и К операторът следва да изпълнява паралелно дейностите, свързани с проверка и 

подмяна на водомерите на СВО, на база оценка на състоянието на поддържаното 

водомерно стопанство и по целесъобразност да насочва средствата към най-проблемните 

райони, като същевременно отчита и ефекта върху търговските загуби на вода.  

Дружеството има монтирани общи водомери 149 831 броя по данни за 2010 г., от 

тях 6 449 броя на сгради – етажна собственост и предлага в цената да се заложи 

подмяната им за пет години. Следователно за една година трябва да се сменят с нови  

29 966 броя на обща стойност 1 887 045 лв. За сравнение, съгласно отчетните данни за 

2010 г. броят на общите водомери, преминали последваща проверка е 1 066, от тях 350 

бр. са проверени и 716 бр. подменени. 

Комисията признава разходи за подмяна на водомери на СВО в размер на  

740 хил. лв. за ВС „Помпена“ и 50 хил. лв. за ВС „Гравитачна“, като счита, че тази 

стойност отговаря на реалните възможности на дружеството за подмяна на водомери, 

съпоставима с отчетените резултати от предходната година. Проверката на водомерите, 

следва да се осъществява в рамките на одобрените средства в ремонтната програма.  

1.3. Разходите за амортизации. 

Комисията признава разходите за амортизации, които са изчислени на база 

съществуващите активи по ГФО за 2010 г. при полезен живот и годишна 

амортизационна норма за регулаторни цели, съгласно т. 33 и т. 33.1 от Указанията. 

2. За услугата отвеждане на отпадъчните води. 

2.1. Разходите за амортизации. 

Комисията признава разходите за амортизации, които са изчислени на база 

съществуващите активи по ГФО за 2010 г. при полезен живот и годишна 

амортизационна норма за регулаторни цели, съгласно т. 33 и т. 33.1 от Указанията. 

3. За услугата пречистване на отпадъчните води. 

3.1. Допълнителни разходи за коагуланти и други реагенти. 

В и К операторът обосновава тези разходи с това, че в проекта на ПСОВ 

„Пловдив“, който е от 1972 г. е предвидено само биологично отстраняване на фосфор до 

концентрация - максимум 2 мг/л. След изменение на Разрешителното за заустване от 

19.01.2011 г. е въведено по-строго ограничение на нормата за концентрация на фосфор в 

пречистените води - максимум 1 мг/л. Поради това, в технологията е въведено 

допълнителното му отстраняване по химичен способ - чрез добавяне на коагулант, по  

2 315 л/ден, съответно 845 м
3
/год., на стойност 271 000 лв./год. 

Комисията признава разходи за коагулант в размер на 50 хил. лв. на база 

представен договор за доставка на коагулант за ПСОВ „Пловдив“ и ПСОВ „Сопот“ от 

13.07.2011 г. 

3.2. Разходи за транспортни услуги. 

Комисията не признава тези разходи, тъй като съгласно изискванията на  

т. 53 и т. 55 от Указанията, условно-постоянните разходи се индексират с инфлационен 

индекс, намален с коефициент за подобряване на ефективността (Х). 

3.3. Разходи за материали, в т.ч.: бактериален инокулант.   

Комисията признава разходи за бактериален инокулант, в размер на 420 000 лв., 

който се използва за премахване на миризмите и стабилизиране на утайките, складирани 

на територията на ПСОВ „Пловдив“ и на депото в с. Катуница, община Садово. 

Комисията приема разхода за икономически обоснован, поради вменено задължение на 

В и К оператора с Решение № 00-09-03-00 / 2008 г. на Министерство на околната среда и 

водите за извършване на техническа рекултивация на депото в с. Катуница, дейността на 

което е преустановена на 16.07.2009 г. Съгласно „План за привеждане на 

съществуващото депо за производствени отпадъци на ПСОВ „Пловдив“ в съответствие 

на нормативните изисквания“ изготвен през месец септември 2005 г. и актуализиран 

през месец февруари 2008 г. В и К операторът трябва да приключи дейностите по 

рекултивация на депото в срок от две години, за което са му необходими предвидените 



 

 10 

средства. 

3.4. Разходите за амортизации.  

Комисията признава разходите за амортизации, които са изчислени на база 

съществуващите активи по ГФО за 2010 г. при полезен живот и годишна 

амортизационна норма за регулаторни цели, съгласно т. 33 и т. 33.1 от Указанията. 

3.5. Количествата вода за групите потребители по степени на замърсяване.  

Комисията приема предложените от В и К оператора количествата вода за 

пречистване на отпадъчните води за групите потребители по степени на замърсяване на 

базата на представените отчетни данни за 2011 г.  

 Във връзка с изложеното, ценообразуващите елементи и цени за 

водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване и 

канализация” ЕООД, гр. Пловдив, са както следва: 
 

Признати годишни разходи: 

доставяне на вода на потребителите от ВС Помпена       –  31 985 хил. лв. 

доставяне на вода на потребителите от ВС Гравитачна                        –       760 хил. лв. 

отвеждане на отпадъчните води               –    2 035 хил. лв. 

пречистване на отпадъчните води               –    6 506 хил. лв. 
 

Регулаторна база на активите: 

доставяне на вода на потребителите от ВС Помпена       –  41 437 хил. лв. 

доставяне на вода на потребителите от ВС Гравитачна       –       838 хил. лв. 

отвеждане на отпадъчните води               –    7 236 хил. лв. 

пречистване на отпадъчните води               –    2 403 хил. лв. 
 

Необходим оборотен капитал: 

доставяне на вода на потребителите от ВС Помпена        –  4 836 хил. лв. 

доставяне на вода на потребителите от ВС Гравитачна        –     117 хил. лв. 

отвеждане на отпадъчните води                –     241 хил. лв. 

пречистване на отпадъчните води                –     910 хил. лв. 

Необходимият оборотен капитал е определен съгласно Указанията при нетен 

цикъл 59 дни. 
 

Норма на възвръщаемост на капитала: 

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

определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 5,11 % при данъчна 

ставка 10,00 % и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 4,34 % . 
 

Необходими годишни приходи 

доставяне на вода на потребителите от ВС Помпена       –  34 208 хил. лв. 

доставяне на вода на потребителите от ВС Гравитачна       –       805 хил. лв. 

отвеждане на отпадъчните води               –    2 423 хил. лв. 

пречистване на отпадъчните води               –    6 635 хил. лв. 

 

Количествата вода за съответната В и К услуга са както следва: 

Доставяне на вода на потребителите от ВС Помпена        – 31 520 хил. м
3
. 

Доставяне на вода на потребителите от ВС Гравитачна       –   1 063 хил. м
3
. 

Отвеждане на отпадъчните води           – 25 082 хил. м
3
. 

Пречистване на отпадъчните води – 18 671 хил. м
3
, които са разпределени по 

групи потребители, както следва: 

- битови и приравнени към тях обществени,  

търговски и др. потребители                                      – 13 433 хил. м
3
 

- промишлени и др. стопански потребители: 

степен на замърсяване 1                                                      –    1 924 хил. м
3
 

степен на замърсяване 2                                             –   2 900 хил. м
3
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степен на замърсяване 3                                                      –       414 хил. м
3
 

 

 

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

Доставяне на вода на потребителите: 

доставяне на вода на потребителите от ВС Помпена   –   1,09 лв./куб.м 

доставяне на вода на потребителите от ВС Гравитачна–   0,76 лв./куб.м 

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

 

 

Пречистване на отпадъчните води: 

- за битови и приравнени към тях обществени,  

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

- за промишлени и други стопански потребители: 

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

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

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

(В цените не е включен ДДС)  

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 2, чл. 12 и чл. 13 от 

Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги и чл. 4,  

ал. 1, т. 2, б. „а” от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и 

канализационните услуги  

 
 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И:  

 

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

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

1. Необходими годишни приходи: 

 Доставяне на вода на потребителите от ВС Помпена –  34 208 хил. лв. 

 Доставяне на вода на потребителите от ВС Гравитачна –      805 хил. лв. 

 Отвеждане на отпадъчните води         –   2 423 хил. лв. 

 Пречистване на отпадъчните води         –   6 635 хил. лв. 

 

2. Количествата вода за съответната В и К услуга 

Доставяне на вода на потребителите от ВС Помпена  – 31 520 хил. м
3
. 

Доставяне на вода на потребителите от ВС Гравитачна – 1 063 хил. м
3
. 

Отвеждане на отпадъчните води     – 25 082 хил. м
3
. 

Пречистване на отпадъчните води     – 18 671 хил. м
3
,  

които са разпределени по групи потребители, както следва: 

- битови и приравнени към тях обществени,  

търговски и др. потребители                                          – 13 433 хил. м
3
 

- промишлени и др. стопански потребители: 

степен на замърсяване 1                                     –   1 924 хил. м
3
 

степен на замърсяване 2                                      –   2 900 хил. м
3
 

степен на замърсяване 3                                     –      414 хил. м
3
 

 

3. Регулаторна база на активите: 

 доставяне на вода на потребителите от ВС Помпена –  41 437 хил. лв. 

 доставяне на вода на потребителите от ВС Гравитачна –      838 хил. лв. 
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 отвеждане на отпадъчните води         –    7 236 хил. лв. 

 пречистване на отпадъчните води         –    2 403 хил. лв. 

 

4. Норма на възвръщаемост на капитала:  

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

определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 5,11 % при данъчна 

ставка 10,00 % и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 4,34 % . 

 

 

   

  II. Утвърждава, считано от 01.04.2012 г. цени без ДДС за водоснабдителните 

и канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД,  

гр. Пловдив, както следва: 

 

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

Доставяне на вода на потребителите: 

Доставяне на вода на потребителите от ВС Помпена        –  1,09 лв./куб.м 

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

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

Пречистване на отпадъчните води: 

- за битови и приравнени към тях обществени,  

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

- за промишлени и други стопански потребители: 

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

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

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

(В цените не е включен ДДС)  

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в  

14 (четиринадесет) дневен срок. 

 

 

     ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                                                    (Анжела Тонева) 

        Заповед № З-ОФ-13/22.03.2012 г. 

                                              

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

                                                                                          (Емилия Савева)  


