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Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ Ц - 31 от 19.09.2011 г. 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 19.09.2011 г., като разгледа заявление за 

утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги, подадено 

от „Водоснабдяване и канализация - Варна” ООД, събраните данни от проведените 

на 30.08.2011 г. открито заседание и обществено обсъждане, доклад с вх. № В-ДК-

105/07.07.2011 г., установи следното: 

 

„Водоснабдяване и канализация - Варна” ООД, гр. Варна е внесло в Държавната 

комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР, комисията) заявление с вх. № В-17-

30-04 от 01.04.2011 г., допълнено и изменено с писма със същия входящ номер от: 

27.04.2011 г.; 16.05.2011 г.; 30.05.2011 г.; 31.05.2011 г.; 16.06.2011 г.; 20.06.2011 г. и 

20.07.2011 г. 

Внесеното заявление е във връзка с одобрен петгодишен бизнес план за периода 

2009 – 2013 г. на „В и К - Варна” ООД с решение № БП-046 / 17.12.2008 г. на ДКЕВР.  

От прегледа на заявлението за утвърждаване на цени на водоснабдителните и 

канализационните услуги, предоставяни на потребителите от „В и К - Варна” ООД за 

първия регулаторен период при прилагане на метода „горна граница на цени” и 

приложенията към него, работната група е установила съответствие с принципите и 

разпоредбите на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги 

(ЗРВКУ) и на Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и 

канализационните услуги (НРЦВКУ). 

С Решение № Ц-30 / 30.07.2008 г. на ДКЕВР са утвърдени цени и ценообразуващи 

елементи, по които се предлагат водоснабдителните и канализационните услуги на 

потребителите, считано съответно от 01.08.2008 г. Тези действащи цени, са утвърдени 

при регулиране чрез метода “норма на възвръщаемост на капитала”, съгласно § 2 от 

Преходните и заключителни разпоредби на НРЦВКУ.  

 С внесеното заявление В и К операторът е предложил за утвърждаване цени за 

услугите доставяне на вода на потребителите, отвеждане на отпадъчните води и 

пречистване на отпадъчните води. За услугата отвеждане на отпадъчните води цената е 

единна за всички потребители. Предложените цени на В и К услуги са както следва: 

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите             -  1,33 лв./м
3
 

Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води                    -  0,24 лв./м
3
 

Цена за услугата пречистване на отпадъчните води  

- за битови потребители и приравнени към тях  

обществени, търговски и др.                                   -  0,41 лв./м
3
 

 - за промишлени и други стопански потребители                                                                  

           степен на замърсяване 1                -            0,41 лв./м
3
 

                                              степен на замърсяване 2                -            0,59 лв./м
3
 

                                              степен на замърсяване 3                -            0,98 лв./м
3
 

Цена за услугата доставяне на вода с непитейни качества       -  0,19 лв./м
3
 

 В цените не е включен ДДС. 

Към подаденото заявление за цени с вх. № В-17-30-04 / 01.04.2011 г., 

„Водоснабдяване и канализация - Варна” ООД, гр. Варна е внесло допълнителна 

информация с вх. № В-17-30-4 / 30.05.2011 г. относно предстоящото въвеждане в 

експлоатация на нов обект „Отвеждащ колектор за битови отпадъчни води за 

премахване на заустванията в зоната на съществуващото яхтено пристанище в к.к. „Св. 
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Св. Константин и Елена”. В тази връзка за експлоатацията на обекта, за услугата 

отвеждане на отпадъчните води са предвидени допълнителни разходи за електроенергия 

за технологични нужди, за работни заплати и за социални осигуровки общо в размер на 

522 хил. лв. В резултат на прогнозираните допълнителни разходи В и К операторът е 

изменил предложението си за цена на услугата отвеждане на отпадъчните води, като е 

предложил цена в размер на 0,27 лв./м
3.

. 

 

I. „В и К - Варна” ООД, гр. Варна е предложило следните прогнозни разходи и 

ценообразуващи елементи, с които са образувани цените на водоснабдителните и 

канализационните услуги: 

1.1. Разходи за услугата доставяне на вода на потребителите – 29 247 хил. лв., 

в т.ч.: 

1.1.1. Разходите за материали са в размер на 5 669 хил. лв.  

Разходите за електроенергия за технологични нужди в размер на 3 721 хил. лв. 

са увеличени с 1,72 % спрямо отчетените през базовата 2010 г. (3 658 хил. лв.). В и К 

операторът е прогнозирал тези разходи в съответствие с изразходваното количество през 

2010 г., преизчислено по действащите цени към месец Декември 2010 г.  

Размерът на останалите разходи от групата съответства на размера им за базовата 

2010 г. 

 1.1.2. Разходите за външни услуги са в размер на 2 629 хил. лв.  

Разходи за доставяне на вода на входа на ВС от друг доставчик са в размер на 

571 хил. лв. и са намалени с 38 % спрямо отчетените за базовата 2010 г. (921 хил. лв.) в 

резултат на прогнозирани намалени количества за доставяне на вода от „В и К” ЕАД, гр. 

Бургас. 

Разходите за ползване на водни обекти са в размер на 880 хил. лв. и са намалени 

с 14,23 % спрямо отчетените през базовата 2010 г. (1 026 хил. лв.), като са изчислени на 

базата на прогнозираните количества вода по действащите тарифи на таксите за 

собствените водоизточници (І-ва категория).  

Размерът на останалите разходи от групата съответства на размера им за базовата 

2010 г. 

1.1.3. Разходите за амортизации са в размер на 2 661 хил. лв. 

Разходите за амортизации са в размер на 2 427 хил. лв. и са равни на отчетените 

за базовата 2010 г.  

Разходите за амортизации от инвестициите са в размер на 234 хил. лв., 

определени като среден размер за регулаторния период в съответствие с метода на 

ценообразуване чрез „горна граница на цени”.  

 1.1.4. Разходите за възнаграждения са в размер на 10 381 хил. лв. 

Разходите за трудови възнаграждения са в размер на 10 358 хил. лв. и са 

запазени на нивото на отчетените през базовата година. 

Суми по граждански договори и хонорари са в размер на 23 хил. лв. и са равни на  

отчетените през базовата 2010 г.  

  1.1.5. Разходите за осигуровки са в размер на 3 175 хил. лв. 

Социалните осигуровки са в размер на 1 928 хил. лв. и са по-високи с 3,99 % 

спрямо отчетените през базовата 2010 г.  

Социалните разходи са в размер на 1 247 хил. лв. и са по-високи с 185,35 % 

спрямо отчетените през базовата 2010 г. (437 хил.лв.).  

1.1.6. Други разходи са в размер на 324 хил. лв. и са равни на отчетените през 

базовата 2010 г.  

1.1.7. Разходите за текущ и авариен ремонт са в размер на 4 408 хил. лв. и са 

равни на отчетените през базовата 2010 г.  

Общите прогнозни разходи за услугата доставяне на вода на потребителите в 

размер на 29 247 хил. лв. са по-високи с 2,40 % спрямо отчетените за базовата 2010 г. 

(28 562 хил. лв.).  

Променливите разходи са в размер на 5 337 хил. лв. и са по-ниски с 7,50 % 
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спрямо отчетените за базовата 2010 г. (5 770 хил. лв.). Това намаление се дължи на 

предвидени по-ниски разходи за доставяне на вода на входа на ВС от „В и К” ЕАД, гр. 

Бургас и такси за ползване на водни обекти.  

 

1.2. Разходи за услугата отвеждане на отпадъчните води – 4 598 хил. лв., в 

т.ч.: 

1.2.1. Разходи за материали в размер на 1 438 хил. лв. 

Разходите за електроенергия за технологични нужди в размер на 1 235 хил. лв. 

са увеличени с 81,35 % спрямо отчетените през базовата 2010 г. (681 хил. лв.).  

Размерът на останалите разходи от групата съответства на размера им за базовата 

2010 г. 

1.2.2. Разходите за външни услуги в размер на 137 хил. лв. и са равни на 

отчетените през базовата 2010 г.  

1.2.3. Разходи за амортизации в размер на 727 хил. лв.  

Разходите за амортизации са в размер на 693 хил. лв. и са равни на отчетените за 

2010 г. 

Разходите за амортизации от инвестициите са в размер на 34 хил. лв., 

определени като среден размер за регулаторния период в съответствие с метода на 

ценообразуване чрез „горна граница на цени”.  

1.2.4. Разходи за възнаграждения в размер на 1 479 хил. лв. 

Разходите за трудови възнаграждения са в размер на 1 476 хил. лв. и са 

увеличени с 12,16 % спрямо отчетените през базовата година (1 316 хил. лв.).   

Суми по граждански договори и хонорари са в размер на 3 хил.лв. и са равни на  

отчетените през базовата 2010 г.  

1.2.5. Разходи за осигуровки в размер на 453 хил. лв. 

Социални осигуровки в размер на 308 хил. лв. и са увеличени с 14,93 % спрямо 

базовата 2010 г. (268 хил. лв.) 

Социални разходи в размер на 145 хил. лв. и са увеличени с 184,31 % спрямо 

базовата 2010 г. (51 хил. лв.) 

1.2.6. Други разходи в размер на 37 хил. лв. и са равни на отчетените през 

базовата 2010 г.  

1.2.7. Разходи за текущ и авариен ремонт в размер на 327 хил. лв. и са равни на 

отчетените през базовата 2010 г.  

 

Във връзка с въвеждане на обект Трансформиране на ПСОВ „Аспарухово” в КПС 

и конструиране на тласкател под дъното на Варненското езеро, част от ИСПА мярка 

2002/BG/16/P/PE/016 „Интегрирано управление на водите на гр. Варна” в услугата 

отвеждане на отпадъчните води са предвидени допълнителни разходи за: 

- електроенергия за технологични нужди  в размер на 137 хил. лв. 

- възнаграждения в размер на 68 хил. лв. 

- социални осигуровки в размер на 12 хил. лв. 

Във връзка с внесена допълнителна информация относно въвеждане в 

експлоатация на нов обект „Отвеждащ колектор за битови отпадъчни води за 

премахване на заустванията в зоната на съществуващото яхтено пристанище в к.к. „Св. 

Св. Константин и Елена”, са предвидени следните разходи за експлоатация на обекта: 

- за електроенергия за технологични нужди  в размер на 409 хил. лв. 

- за възнаграждения в размер на 96 хил. лв. 

- за социални осигуровки в размер на 17 хил. лв. 

Общите прогнозни разходи за услугата отвеждане на отпадъчните води в размер 

на 4 598 хил. лв. са по-високи с 23,74 % спрямо отчетените за базовата 2010 г. (3 716 

хил. лв.).  

Променливите разходи са в размер на 1 246 хил.лв. и са по-високи с 80,06 % 

спрямо отчетените за базовата 2010 г. (692 хил. лв.).  
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1.3.Разходи за услугата пречистване на отпадъчните води – 8 042 хил. лв., в 

т.ч.: 

1.3.1. Разходи за материали в размер на 2 322 хил. лв. 

Разходите за флокуланти са в размер на 153 хил. лв. и са увеличени с 178,18 % 

спрямо отчетените за базовата 2010 г. (55 хил. лв.), което се дължи на предвидени 14 

тона флокуланти повече от отчетените за базовата година, във връзка с изпълнението на 

обект „Реконструкция и модернизация на ПСОВ Варна” част от ИСПА мярка 

2002/BG/16/P/PE/016 „Интегрирано управление на водите на гр. Варна” и предстоящото 

въвеждане в експлоатация на инсталация за сгъстяване на сурови утайки. 

Разходите за електроенергия за технологични нужди в размер на 1 170 хил. лв. 

са увеличени с 2,54 % спрямо отчетените през базовата 2010 г. (1 141 хил. лв.). В и К 

операторът е прогнозирал тези разходи в съответствие с изразходваното количество през 

2010 г., преизчислено по действащите цени към месец Декември 2010 г.   

Размерът на останалите разходи от групата съответства на размера им за базовата 

2010 г. 

1.3.2. Разходи за външни услуги в размер на 1 000 хил. лв. са равни на 

отчетените през базовата 2010 г.  

1.3.3. Разходи за амортизации в размер на 445 хил. лв.  

Разходите за амортизации са в размер на 402 хил.лв. и са равни на отчетените 

през 2010 г. 

Разходите за амортизации от инвестициите са в размер на 43 хил. лв., 

определени като среден размер за регулаторния период в съответствие с метода на 

ценообразуване чрез „горна граница на цени”.  

1.3.4. Разходи за възнаграждения в размер на 2 990 хил. лв. 

Разходите за трудови възнаграждения са в размер на 2 984 хил. лв. и са равни на  

отчетените през базовата 2010 г.  

Суми по граждански договори и хонорари са в размер на 6 хил. лв. и са равни на  

отчетените през базовата 2010 г.  

1.3.5. Разходи за осигуровки в размер на 835 хил. лв. 

Социални осигуровки в размер на 556 хил. лв. и са увеличени с 3,92 % спрямо 

базовата 2010 г. (535 хил. лв.). 

Социални разходи в размер на 279 хил. лв. и са увеличени с 173,53 % спрямо 

базовата 2010 г. (102 хил. лв.). 

1.3.6. Други разходи в размер на 104 хил. лв. и са равни на отчетените през 

базовата 2010 г.  

1.3.7. Разходи за текущ и авариен ремонт в размер на 346 хил. лв. и са равни на 

отчетените през базовата 2010 г.  

 

Общите прогнозни разходи за услугата пречистване на отпадъчните води в 

размер на 8 042 хил. лв. са по-високи с 4,79 % спрямо отчетените за базовата 2010 г. (7 

674 хил. лв.).  

Променливите разходи са в размер на 1 453 хил.лв. и са по-високи с 9,58 % 

спрямо отчетените за базовата 2010 г. (1 326 хил. лв.).  

 

1.4. Разходи за услугата доставяне на вода с непитейни качества – 85 хил. 

лв., в т.ч.: 

1.4.1. Разходи за материали в размер на 17 хил. лв., равни на отчетените през 

базовата 2010 г.  

1.4.2. Разходи за външни услуги в размер на 9 хил. лв., равни на отчетените 

през базовата 2010 г.  

1.4.3. Разходи за амортизации не са предвидени. 

1.4.4. Разходи за възнаграждения в размер на 45 хил. лв., равни на отчетените 

през базовата 2010 г.  

1.4.5. Разходи за осигуровки в размер на 13 хил. лв. 
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Социалните осигуровки в размер на 7 хил. лв. са равни на отчетените през 

базовата 2010 г.  

Социалните разходи в размер на 6 хил. лв. са увеличени два пъти спрямо базовата 

2010 г. (3 хил. лв.) 

1.4.6. Други разходи в размер на 1 000 лева равни на отчетените през базовата 

2010г.  

1.4.7. Разходи за текущ и авариен ремонт не са предвидени. 

Планираните стойности на социалните разходи и за трите В и К услуги са по-

високи от отчетените за базовата година във връзка с Колективния трудов договор на 

дружеството, според който ежемесечно работодателя осигурява на всеки работник или 

служител ваучери за храна в размер на 60 лв. Прогнозният размер на тези разходи по 

услуги е: 

- доставяне на вода на потребителите  в размер на 810 хил. лв. 

- отвеждане на отпадъчните води в размер на 94 хил. лв. 

- пречистване на отпадъчните води в размер на 177 хил. лв. 

 

1.5. Ценообразуващи елементи 

Регулаторна база на активите  

 Доставяне на вода на потребителите   - 51 144 хил. лв. 

  Отвеждане на отпадъчните води               -    7 151 хил. лв. 

Пречистване на отпадъчните води   -    5 192 хил. лв. 

Доставяне на вода с непитейни качества   -        14 хил. лв.  

 

Необходим оборотен капитал  

Доставяне на вода на потребителите   -  4 357 хил. лв. 

  Отвеждане на отпадъчните води               -      634 хил. лв. 

Пречистване на отпадъчните води   -   1 245 хил. лв. 

Доставяне на вода с непитейни качества   -       14 хил. лв. 

Необходимият оборотен капитал е определен при нетен цикъл 59 дни. 

 

Норма на възвръщаемост на капитала 

Нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане, предложена от 

В и К оператора е 4,75 %, определена при норма на възвръщаемост на собствения 

капитал след данъчно облагане 5,11 % и норма на възвръщаемост на привлечения 

капитал 3,35 % с данъчна ставка 10,00 %. 

 

Необходими годишни приходи 

Доставяне на вода на потребителите   - 31 678 хил. лв. 

  Отвеждане на отпадъчните води               -     4 938 хил. лв. 

Пречистване на отпадъчните води   -     8 288 хил. лв. 

Доставяне на вода с непитейни качества   -         86 хил. лв. 

 

Фактурирани водни количества и общи загуби вода  

 Доставяне на вода на потребителите  

Количества вода на входа на ВС, общо                  -       55 866 хил. м
3 

 -вода от подземни водоизточници              -       32 094 хил. м
3
 

 - вода от „В и К”ЕАД, гр. Бургас                -       23 772 хил. м
3
 

Количества вода за доставяне на потребителите  -       23 877 хил. м
3   

Общи загуби на вода                                                -       57,26 % 

Отвеждане на отпадъчните води  

Количествата на отведените отпадъчни води       -       18 131 хил. м
3  

 

Пречистване на отпадъчните води  

Количествата на пречистените отпадъчни води, в т.ч.: 

- за битови потребители и приравнени  към тях 



 6 

обществени, търговски и др.                        -       11 895 хил. м
3  

 

- за промишлени и други стопански потребители                                                                  

  степен на замърсяване 1                     -         7 287 хил. м
3
 

  степен на замърсяване 2                     -            474 хил. м
3
 

  степен на замърсяване 3                     -              48 хил. м
3
 

Доставяне на вода с непитейни качества  

Количества вода на входа на ВС                             -          450 хил. м
3 

Количества вода за доставяне на потребителите  -          450 хил. м
3   

Общи загуби на вода                                                -              0% 

 

Прогнозираните общи количества вода на входа на водоснабдителната система са 

намалени с 20,73 % (14 607 хил. м
3
) спрямо отчетените количества през базовата 2010 г. 

(70 473 хил. м
3
). Това се дължи на прогнозираното намаление с 38,06 % на количествата 

закупувана вода от „В и К” ЕАД, гр. Бургас, спрямо отчетените през базовата 2010 г. - 

38 379 хил. м
3
. Количествата вода добита от собствените подземни водоизточници е 

равна на добитата през базовата 2010 г. – 32 094 хил. м
3
.  

Фактурираните количества доставена вода на потребителите се запазват равни на 

базовата 2010 г.  

Съобразно тези количества, предложените общи загуби на вода са намалени на 

57,26 % от 66,12 % за базовата 2010 г., в съответствие с одобрените за 2010 г. в бизнес 

плана на дружеството годишни целеви нива. 

Прогнозираните количества отведени и пречистени отпадъчни води са равни на 

отчетените през 2010 г. в съответствие с т. 40 от Указанията. 

Анализ на социалната поносимост на цените на В и К услуги 

Социалната поносимост на цената на В и К услуги е 4,40 лв./куб.м, изчислена 

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

за област Варна за 2010 г. Предложените за утвърждаване цени на В и К услуги от В и К 

оператора са значително под нивото на социалната поносимост на цената на В и К 

услуги. 

II. На основание чл. 3 от НРЦВКУ е извършен регулаторен преглед върху 

дейността на „В и К - Варна” ООД, който включва: 

1. Анализ и оценка на отчетната и прогнозна информация. 

2. Съответствие между параметрите на бизнес плана на В и К оператора и 

предлаганите цени. 

3. Изготвяне на предложение за одобряване на прогнозни необходими приходи, 

включително икономически обосновани разходи и норма на възвръщаемост на капитала, 

както и за утвърждаване на цени въз основа на прогнозни годишни количества вода за 

съответните водоснабдителни и канализационни услуги за първия регулаторен период 

по метода „горна граница на цени”. 

След извършения регулаторен преглед и анализ на предложените 

ценообразуващи елементи, ценообразуващите елементи на цените за услугите 

доставяне на вода на потребителите, отвеждане на отпадъчните води и пречистване 

на отпадъчните води от „В и К – Варна” ООД са коригирани в съответствие с 

Указанията за образуване на цени на водоснабдителните и канализационните 

услуги при ценово регулиране чрез метода „горна граница на цени”, приети от 

ДКЕВР с Решение по т.5 от протокол № 17 / 31.01.2011 г. (Указанията), както 

следва: 

1. Регулаторна база на активите  

- Регулаторната база на активите за всяка В и К услуга е изчислена от отчетни 

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

прогнозен среден годишен нетен размер на инвестициите за оставащите три години от 

регулаторния период. Средният размер на инвестициите, включени в РБА съгласно т. 

13.3 от Указанията за В и К услуги е както следва: 

- доставяне на вода на потребителите - 2 888 хил. лв.  
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- отвеждане на отпадъчните води        -    438 хил. лв. 

         - пречистване на отпадъчните води     -    346 хил. лв. 

Регулаторната база на активите за услугата доставяне на вода на потребителите е 

намалена с отчетната стойност на лек автомобил Ауди-А8Л - 122,17 хил. лв., като 

дълготраен актив неприсъщ за регулираната дейност и съответната натрупана 

амортизация.  

- Нормата на възвръщаемост на привлечения капитал 3,35 % не се приема и е 

коригирана на 1,52 % съобразно едномесечния „EURIBOR” към 31.12.2010 г. - 0,782 

плюс надбавка 0,74 % на годишна база в съответствие с договора за заем. 

2. Признати годишни разходи. 

Коригирани са следните видове разходи по услуги: 

2.1. Доставяне на вода на потребителите 

- предложените разходи за електроенергия за технологични нужди в размер на 

3 721 хил. лв. не се приемат и са коригирани на 3 173 хил. лв., изчислени на база 

намалени прогнозни количества добита вода от подземни водоизточници и количествата 

доставена пречистена вода от друг В и К оператор – „В и К” ЕАД, гр. Бургас (яз. 

„Камчия”)  по цени съгласно Решение № Ц – 22 от 29.06.2011 г. на ДКЕВР. 

- предложените разходи за материали за обеззаразяване  в размер на 40 хил. лв. не 

се приемат и са коригирани на 32 хил. лв. в съответствие с намалените количества 

добита вода от подземни водоизточници. 

- предложените разходи за ползване на водни обекти в размер на 880 хил. лв. не се 

приемат и са коригирани на 813 хил. лв., изчислени на база намалените прогнозни 

количества добита вода от подземни водоизточници по действащите тарифи на таксите 

за I - ва категория и прогнозни количества за доставяне на вода от „В и К” ЕАД, гр. 

Бургас за базовата 2010 г. 

- предложените разходи за доставяне на вода на входа на ВС от друг В и К 

оператор в размер на 571 хил. лв. са преизчислени на 730 хил. лв. в съответствие с 

предвидените за закупуване количества вода от „В и К” ЕАД, гр. Бургас.  

- предложените разходи за амортизации са намалени с 7 хил. лв., представляващи 

начислената за 2010 г. амортизация на лек автомобил Ауди-А8Л, чиято стойност не се 

признава в РБА.  

- предложените разходи за амортизации от инвестиции са коригирани съгласно 

изискванията на т. 33 от Указанията и се приемат като среден размер за оставащите три 

години от бизнес плана и са на стойност 328 хил. лв.  

- предложените разходи за възнаграждения в размер на 10 358 хил. лв. не се 

приемат и са коригирани на 9 475 хил. лв., като са преизчислени на база посочения 

числен състав на персонала за тази услуга в одобрения бизнес план за 2010 г. и 

отчетената средна работна заплата на дружеството за 2010 г. 

- предложените разходи за социални осигуровки в размер на 1 928 хил. лв. не се 

приемат и са коригирани на 1 764 хил. лв., като са преизчислени в съответствие с 

намалените разходи за възнаграждения. 

- предложените социални разходи в размер на 1 247 хил. лв. са коригирани на 437 

хил. лв., съгласно т. 28 от Указанията.  

- предложените разходи за данъци удържани при източника в размер на 2 хил. лв. 

не се приемат съгласно т. 28 от Указанията. 

 

2.2. Отвеждане на отпадъчните води. 

С внесеното заявление за цени „В и К – Варна” ООД не е представило документи 

относно въвеждането в експлоатация на обект „Трансформиране на ПСОВ „Аспарухово” 

в КПС и конструиране на тласкател под дъното на Варненското езеро, част от ИСПА 

мярка 2002/BG/16/P/PE/016 „Интегрирано управление на водите на гр. Варна”, поради 

което не се признават предвидените допълнителни разходи за: 

- електроенергия за технологични нужди в размер на 137 хил. лв. 

- възнаграждения в размер на 64 хил. лв. 
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-    социални осигуровки в размер на 13 хил. лв. 

В резултат на това, коригираните разходи за услугата отвеждане на отпадъчните 

води, са както следва: 

- предложените разходи за електрическа енергия за технологични нужди в размер 

на 1 235 хил. лв. се коригират на 813 хил. лв., изчислени на база количества 

електроенергия за 2010 г. по цени съгласно Решение № Ц – 22 от 29.06.2011 г. на 

ДКЕВР. 

- предложените разходи за възнаграждения в размер на 1 476 хил. лв. се коригират 

на 1 316 хил. лв., съгласно т. 29 от Указанията; 

- предложените разходи за социални осигуровки в размер на 308 хил.лв. се 

коригират на 268 хил.лв., съгласно т. 28 от Указанията; 

Извън посочените корекции са направени корекции и на следните видове разходи:  

- предложените социални разходи в размер на 145 хил. лв. са коригирани на 51 хил. 

лв., съгласно т. 28 от Указанията; 

- предложените разходи за амортизации от инвестиции са коригирани, съгласно 

изискванията на т. 33 от Указанията и се приемат като среден размер за оставащите три 

години от бизнес плана на стойност 50 хил. лв.  

 

2.3. Пречистване на отпадъчните води. 

- с внесеното заявление за цени „В и К – Варна” ООД не е представило документи 

относно въвеждането в експлоатация на обект „Реконструкция и модернизация на ПСОВ 

Варна” част от ИСПА мярка 2002/BG/16/P/PE/016 „Интегрирано управление на водите 

на гр. Варна” и инсталация за сгъстяване на сурови утайки, поради което, не се 

признават допълнителните разходи за флокуланти от 98 хил. лв. и се предлага да бъдат 

равни на базовата година, в размер на 55 хил. лв. 

- предложените разходи за амортизации от инвестиции са коригирани, съгласно 

изискванията на т. 33 от Указанията и се приемат като среден размер за оставащите три 

години от бизнес плана на стойност 61 хил. лв.  

- предложените социални разходи в размер на 279 хил. лв. са коригирани на 102 

хил. лв., съгласно т. 28 от Указанията. 

3.3. Доставяне на вода с непитейни качества. 

- предложените социални разходи в размер на 6 хил. лв. са коригирани на 4 хил. 

лв., съгласно т. 28 от Указанията. 

 

Спазено е изискването на чл. 23 от НРЦВКУ и на 30.08.2011 г. са проведени 

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

присъствали представители на Национален браншов синдикат “Водоснабдител”- КНСБ, 

Федерация (Строителство, индустрия и водоснабдяване) – Подкрепа и Комисия за 

защита на потребителите.  

В законоустановения срок e постъпило възражение от заявителя с вх. № В-17-30-

4/15.09.2011 г., в което В и К операторът възразява относно предложените изменения на 

ценообразуващите елементи, както следва: 

1. Норма на възвръщаемост на привлечения капитал. 

Лихвата по сключения договор за дългосрочен инвестиционен кредит на 15 Май 

2007 г. в размер на 15 милиона евро с „Комуналкредит Аустрия” АГ, Виена, 

предназначен за реконструкция и разширяване на водоснабдителната инфраструктура на 

Варненска област е с годишна ставка равна на сумата от едномесечния „EURIBOR” 

плюс надбавка 0.74 % на годишна база. Предложената норма на възвръщаемост на 

привлечения капитал в размер на 3,35 % е изчислена  като средно претеглена величина 

от стойностите на едномесечния „EURIBOR” за периода 2006 – 2010 г. плюс надбавка 

0.74 %. В и К операторът счита, че коригираната от комисията норма на възвращаемост 

на привлечения капитал до размер на 1,52 %, определена на базата на едномесечния 

“EURIBOR” към 31.12.2010 г. с надбавката 0,74 не покрива дължимата лихва и не 

отразява тенденциите за увеличение на стойностите на индекса от началото на 2011 г.  
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2. Признати годишни разходи за услугата доставяне на вода на потребителите. 

2.1. Относно коригираните разходи за електроенергия за технологични нужди,  „В и 

К - Варна” ООД, възразява с аргумента, че това ще доведе до намаляване на 

необходимите годишни приходи за услугата и ще намали основата за следващи годишни 

корекции на цените по време на регулаторния период. 

2.2. Относно коригираните разходи за възнаграждения на персонала на базата на 

посочения числен състав на персонала за 2010 г. от одобрения бизнес план. В и К 

операторът възразява  с мотива, че броя персонал в одобрения бизнес план е без промяна 

за всяка отделна календарна година (включително и 2010 г.) и съвпада с базовата 2007 г. 

Средния списъчен брой на персонала на дружеството (съгласно статистическа справка 

“Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд”) за  2010 

г. е почти равен на този за 2007 г.: съответно 1577 бр. и 1573 бр. Разликата, между заетия 

персонал за услугата доставяне вода на потребителите през 2007 г. – 977 бр. и отчетения 

брой заети лица в същата дейност за 2010 г. – 1068 бр., на която комисията се базира за 

преизчисляване и непризнаване на предложените разходи за възнаграждения за тази 

услуга, се дължи на следното: 

 персоналът зает в изграждането на нетекущи активи по стопански начин (като 

например: сформираното през 2007 г. звено за изграждане на магистрален водопровод 

“Камчийски пясъци”), чиито разходи за работни заплати и съответно броя зает персонал 

не са включени в признатите годишни разходи за възнаграждения на базовата 2007 г. за 

услугата доставяне вода на потребителите, поради това, че са част от разходите по 

работа извършена от дружеството по капитализиране на нетекущи активи, а през 2010 г. 

част от този персонал е пренасочен за извършване на работа по отстраняване на 

възникнали аварии по В и К системата, планови и текущи ремонти; 

 персоналът зает в предходните години за извършване на нерегулирани дейности, 

който поради намаляване обема на строителните работи и с цел използване на  

натрупаните от него професионални умения и опит е пренасочен за отстраняване на 

възникнали аварии по В и К системата, планови и текущи ремонти.  

3. Предстоящо сключване на договор за поддръжка и експлоатация  на  нов обект 

„Отвеждащ колектор за битови отпадъчни води за премахване на заустванията в зоната 

на съществуващото и перспективно ползване на водите между буна 109 и яхтено 

пристанище в к.к. „Св. Св. Константин и Елена”. На 14 август 2011 г. обект “Отвеждащ 

колектор за битови отпадъчни води за премахване на заустванията в зоната на 

съществуващо и перспективно ползване на водите между буна 109 и яхтено пристанище 

в к.к. “Св. Св. Константин и Елена” е официално открит от Министър-председателя на 

Република България. За обекта са издадени Разрешение за ползване  № ДК-07-СИР-

16/21.01.2011 г. и Протокол за установяване на годността за ползване на строежа 

(Образец 16), изпратени на ДКЕВР с писмо с изх. № ИП – 455 - 1 от 26.05.2011 г. 

Даването на съгласие от Общински съвет на Кмета на Община Варна да сключи Договор 

за управление и експлоатация на обект “Отвеждащ колектор за битови отпадъчни води 

за премахване на заустванията в зоната на съществуващо и перспективно ползване на 

водите между буна 109 и яхтено пристанище в к.к. “Св. Св. Константин и Елена” е 

включено, като точка в дневния ред на заседание на Общински съвет Варна, което ще се 

проведе на  20 септември 2011 г.  

След преглед на горе цитираното възражение и при спазване на изискванията на чл. 

13, ал. 1, т. 3 от ЗРВКУ за прилагането на икономически обоснована норма на 

възвръщаемост на вложения капитал комисията счита, че следва да утвърди норма на 

възвръщаемост на привлечения капитал в размер на 2,80 %, изчислена на базата на 

осреднения едномесечен „EURIBOR” към 31.12.2007 г., 24.12.2008 г., 31.12.2009 г. и  

31.12.2010 г. плюс надбавка 0,74 % на годишна база в съответствие с договора за заем. 

Комисията счита за неоснователни останалите възражения, поради следните 

съображения: 

Възраженията относно коригираните разходи за електроенергия за технологични 

нужди в услугата доставяне на вода на потребителите са неоснователни, тъй като тези 
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разходи са преизчислени съобразно изменените количества вода на входа на ВС и 

Решение № Ц-22/29.06.2011 г. на ДКЕВР за определяне на цени в сектор 

„Електроенергетика”. С писмо вх. № В-17-30-4 / 20.07.2011 г., „В и К - Варна” ЕООД е 

внесло в ДКЕВР предложение за изменение на количествата вода на входа на 

водоснабдителната система от подземни водоизточници, количествата пречистена вода 

доставена от „В и К” ЕАД, гр. Бургас  и на променливите разходи за услугата доставяне 

на вода на потребителите, които са отразени в доклада на работната група, разгледан на 

открито заседание на ДКЕВР.  

Възраженията относно разходите за възнаграждения са неоснователни, тъй като са 

коригирани от комисията в съответствие с чл.13, ал.1, т.1 и чл.14, ал.1 от ЗРВКУ  и т. 29 

от Указанията. Предложените за утвърждаване цени, трябва да съответстват на 

икономическата част в одобрения бизнес план на дружеството. 

Възражението по т. 3 комисията счита за неоснователно, тъй като не е представен 

договор за експлоатация от „В и К – Варна”ООД на обект „Отвеждащ колектор за 

битови отпадъчни води за премахване на заустванията в зоната на съществуващото и 

перспективно ползване на водите между буна 109 и яхтено пристанище в к.к. „Св. Св. 

Константин и Елена”. При извършена проверка на обекта от длъжностно лице на 

ДКЕВР, за която е изготвен доклад с вх. № В-Дк-127/29.07.2011 г., е установено, че за 

подобекти II-ри етап КПС 1 и III-ти етап КПС 2 няма издадено разрешение за ползване 

от РДНСК и съответно няма изготвено предложение за предоставяне на експлоатация 

им. Предвид това, разходи за експлоатацията на обектите не могат да бъдат включени в 

цената за услугата отвеждане на отпадъчните води. 

Предвид гореизложеното, ценообразуващите елементи и цени за 

водоснабдителните и канализационните услуги на „В и К - Варна” ООД, гр. Варна са 

както следва: 

Признати годишни разходи: 

Доставяне на вода на потребителите    -    27 010 хил. лв. 

Отвеждане на отпадъчните води      -      3 898 хил. лв.  

Пречистване на отпадъчните води      -      7 860 хил. лв.  

Доставяне на вода с непитейни качества    -           83 хил. лв.  

Регулаторна база на активите (РБА): 

Доставяне на вода на потребителите     -    51 127 хил. лв. 

Отвеждане на отпадъчните води      -      7 135 хил. лв.  

Пречистване на отпадъчните води      -     5 221 хил. лв.  

Доставяне на вода с непитейни качества   -           14 хил. лв.  

Необходим оборотен капитал:  

Доставяне на вода на потребителите     -     3 976 хил. лв. 

Отвеждане на отпадъчните води      -        517 хил. лв.  

Пречистване на отпадъчните води      -     1 212 хил. лв.  

Доставяне на вода с непитейни качества   -          14 хил. лв.  

Норма на възвръщаемост на капитала 

Норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане 4,53 %, определена 

при норма на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане 5,11 % и 

норма на възвръщаемостта на привлечения капитал 2,80 % с данъчна ставка 10,00 %. 

Необходими годишни приходи  

Доставяне на вода на потребителите    -           29 328 хил. лв. 

Отвеждане на отпадъчните води     -          4 221 хил. лв.  

Пречистване на отпадъчните води     -          8 097 хил. лв.  

Доставяне на вода с непитейни качества   -                  84 хил. лв.  

Фактурирани водни количества и общи загуби вода  

Доставяне на вода на потребителите  

Количества вода на входа на ВС, в т.ч.:                 -        55 866 хил. м
3 

 - от подземни водоизточници               -         25 442 хил. м
3
 

 - от „В и К” ЕАД, гр. Бургас                 -         30 424 хил. м
3
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Количества вода за доставяне на потребителите   -         23 877 хил. м
3  

Общи загуби на вода                                                 -             57,26 % 

Отвеждане на отпадъчните води  

Количествата на отведените отпадъчни води        -          18 131 хил. м
3 
 

Пречистване на отпадъчните води  

Количествата за пречистване на отпадъчни води- 19 704 хил. м
3 

, в т.ч.: 

- за битови потребители и приравнени към тях  

обществени, търговски и др.                             -           11 895 хил. м
3   

- за промишлени и други стопански потребители         7 809 хил. м
3
 

- степен на замърсяване 1          -               7 287 хил. м
3
 

- степен на замърсяване 2          -                  474 хил. м
3
 

- степен на замърсяване 3          -                    48 хил. м
3
 

Доставяне на вода с непитейни качества  

Количества вода на входа на ВС                             -        450 хил. м
3 

Количества вода за доставяне на потребителите  -                450 хил. м
3  

Общи загуби на вода                                                -                     0% 

Цени без ДДС на В и К услуги: 

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите    -         1,23 лв./м
3
 

Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води           -         0,23 лв./м
3
 

Цена за услугата пречистване на отпадъчните води                  

- за битови потребители и приравнени към тях  

обществени, търговски и др.                               -       0,41 лв./м
3
 

     - за промишлени и други стопански потребители                                        

степен на замърсяване 1     -       0,41 лв./м
3
 

                                              степен на замърсяване 2      -       0,58 лв./м
3
 

                                              степен на замърсяване 3      -       0,95 лв./м
3
 

Цена за услугата доставяне на вода с непитейни качества -  0,19 лв./м
3
 

 

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

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

1, т. 2, б. „а”, § 2, изр. второ от Наредбата за регулиране на цените на 

водоснабдителните и канализационните услуги и Указанията за образуване на цени 

на водоснабдителните и канализационните услуги при ценово регулиране чрез 

метода „горна граница на цени”, приети от ДКЕВР с Решение по т.5 от протокол № 

17 / 31.01.2011 г., 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

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

на цени” за „Водоснабдяване и канализация - Варна” ООД и определя регулаторен 

период до 31.12.2013 г. 

 

II. Утвърждава на „Водоснабдяване и канализация - Варна” ООД 

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

 

1. Необходими годишни приходи  

Доставяне на вода на потребителите    -     29 328 хил. лв. 

Отвеждане на отпадъчните води     -         4 221 хил. лв. 

Пречистване на отпадъчните води    -         8 097 хил. лв. 

Доставяне на вода с непитейни качества   -                 84 хил. лв. 

   

2. Количества вода  
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Доставяне на вода на потребителите                            23 877 хил. м
3 

при количества на вход на водоснабдителната система    55 866 хил. м
3
 в т.ч.:

 

- от подземни водоизточници               -                       25 442 хил. м
3
 

- от „В и К” ЕАД, гр. Бургас                 -                       30 424 хил. м
3
 

Отвеждане на отпадъчните води                   -                       18 131 хил. м
3
 

Пречистване на отпадъчните води,  -               19 704 хил. м
3
 в т.ч.: 

- за битови потребители и приравнени към тях  

обществени, търговски и др.                              -            11 895 хил. м
3  

- за промишлени и други стопански потребители          7 809 хил. м
3
 

- степен на замърсяване 1          -               7 287 хил. м
3
 

- степен на замърсяване 2          -                   474 хил. м
3
 

- степен на замърсяване 3          -                    48 хил. м
3
 

Количества вода с непитейни качества за доставяне на потребителите  -  450 хил. м
3 

при количества на вход на водоснабдителната система -                 450 хил. м
3 

 

3. Регулаторна база на активите  

Доставяне на вода на потребителите                 -                 51 127 хил. лв. 

Отвеждане на отпадъчните води         -                   7 135 хил. лв. 

Пречистване на отпадъчните води         -                   5 221 хил. лв. 

Доставяне на вода с непитейни качества       -                        14 хил. лв. 

  

4. Норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане - 4,53 %, 

определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане 

5,11 % и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 2,80 % с данъчна ставка 10,00 

%. 

 

  III. Утвърждава, считано от 01.10.2011 г. цени без ДДС за В и К услугите на 

„Водоснабдяване и канализация - Варна” ООД, както следва: 

 

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите    -         1,23 лв./м
3
 

Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води           -         0,23 лв./м
3
 

Цена за услугата пречистване на отпадъчните води                  

- за битови потребители и приравнени към тях  

обществени, търговски и др.                               -       0,41 лв./м
3
 

     - за промишлени и други стопански потребители                                        

степен на замърсяване 1     -       0,41 лв./м
3
 

                                               степен на замърсяване 2      -      0,58 лв./м
3
 

                                              степен на замърсяване 3      -       0,95 лв./м
3
 

Цена за услугата доставяне на вода с непитейни качества -  0,19 лв./м
3
 

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 

(четиринадесет) дневен срок. 

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                                                   (Ангел Семерджиев) 

                                             

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

                                                                                         ( Васил Лозанов)  


