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ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
София – 1000, бул.”Княз Дондуков“ № 8 - 10; тел.: 02 988 24 98; 02 935 96 13; факс: 02 988 87 82 

        
Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ Ц – 32 от 19.08.2013 г. 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 19.08.2013 г., като разгледа заявление за 

утвърждаване/изменение на цени на водоснабдителните и канализационните услуги 

с вх. № В-17-18-8/18.12.2012 г., подадено от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, 

гр. Благоевград, събраните данни от проведените на 19.02.2013 г. открито заседание 

и обществено обсъждане, и доклад с вх. № В-Дк-20/06.02.2013 г. и доклад с вх. № В-

Дк-102/25.07.2013 г., установи следното:  
 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград е внесло в Държавната 

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

утвърждаване/изменение на цените на водоснабдителните и канализационните услуги с 

вх. № В-17-18-8/18.12.2012 г.  

Съгласно Заповед № 3-B-124/28.12.2012 г. на председателя на ДКЕВР, сформираната 

работна група е разгледала и анализирала постъпилото заявление за 

утвърждаване/изменение на цени на водоснабдителните и канализационните услуги, 

предоставяни от „В и К” ЕООД, гр. Благоевград. 

С решение № Ц–60/17.12.2009 г. на ДКЕВР, считано от 01.01.2010 г. на 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград са утвърдени цени и 

ценообразуващи елементи образувани по метода „горна граница на цени” за първия 

ценови период от регулаторния период, по които се предлагат на потребителите услугите 

„доставяне на вода на потребителите“ и „отвеждане на отпадъчните води“, както следва: 

Цена за услугата „Доставяне на вода на потребителите“ 

ВС „Гравитачна" -             0,80 лв./куб.м  

ВС "Смесена" -               1,00 лв./куб.м  

Цена за услугата „Отвеждане на отпадъчните води“ -      0,13 лв./куб.м   

 

С решение № Ц-010/27.04.2009 г. на ДКЕВР, считано от 01.05.2009 г. на „В и К” 

ЕООД, гр. Благоевград са утвърдени цени и ценообразуващи елементи по метода „горна 

граница на цени” за първия ценови период от регулаторния период, по които се предлага 

на потребителите, услугата „пречистване на отпадъчните води“, както следва: 

Цена за услугата „Пречистване на отпадъчните води“ 

 - за битови и приравнени към тях обществени, търговски и др.  0,22 лв./куб.м   

- за промишлени и други стопански потребители:  

степен на замърсяване 1                                               –    0,33 лв./куб.м 

степен на замърсяване 2                                               –    0,43 лв./куб.м 

степен на замърсяване 3                                               –    0.65 лв./куб.м 

(В цените не е включен ДДС).  

 

С внесеното заявление с вх. № В-17-18-8/18.12.2012 г. „Водоснабдяване и 

канализация” ЕООД, гр. Благоевград е предложило за утвърждаване следните цени на  

В и К услуги:  

Цена за услугата „Доставяне на вода на потребителите“ 

ВС „Гравитачна" -             0,86 лв./куб.м  

ВС "Смесена" -               1,08 лв./куб.м  

Цена за услугата „Отвеждане на отпадъчните води“ -      0,14 лв./куб.м   

Цена за услугата „Пречистване на отпадъчните води“ 
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 - за битови и приравнени към тях обществени, търговски и др.  0,26 лв./куб.м   

- за промишлени и други стопански потребители:  

степен на замърсяване 1                                               –    0,40 лв./куб.м 

степен на замърсяване 2                                               –    0,53 лв./куб.м 

степен на замърсяване 3                                               –    0,79 лв./куб.м 

(В цените не е включен ДДС.)  

 

От прегледа на внесеното заявление 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, видно от приложеното копие на 

вестник „Струма” от 29 ноември 2012 г., брой 277. 
 

І. ПРЕДЛОЖЕНИ ОТ В и К ОПЕРАТОРА РАЗХОДИ И ЦЕНООБРАЗУВАЩИ 

ЕЛЕМЕНТИ 
 

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

предложил изменение на ценообразуващите елементи и разходите, както следва: 

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

предложил изменение на ценообразуващите елементи и разходите съобразно глава Четвърта 

„Годишни корекции на цените по време на регулаторния период“ 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), както следва: 

А) Регулаторната база на активите е определена с отчетната стойност на 

дълготрайните активи към края на 2011 г. и със среден размер на инвестициите за 

оставащите две години от регулаторния период. 

Б) Разходите, с които са образувани предложените за утвърждаване цени на В и К 

услуги са както следва: 

1. За услугата „Доставяне на вода на потребителите“ 

1.1. ВС „Гравитачна”. 

Предложените общи разходи в размер на 3 336 хил. лв. са с 319 хил. лв. повече от 

утвърдените в цената на услугата (3 017хил. лв.) с решение № Ц–60/17.12.2009 г. на 

ДКЕВР.  

Изменението на отделните видове предложени разходи спрямо утвърдените, е 

както следва: 

 Разходи за материали от утвърдени 310 хил. лв. са увеличени на 361 хил. лв., в 

т.ч.: 

 разходи за материали от 8 хил. лв. са увеличени на 17 хил. лв.; 

 разходите за обеззаразяване от 6 хил. лв. са увеличени на 15 хил. лв.; 

разходи за електроенергия за технологични нужди от 59 хил. лв. са увеличени на 

91 хил. лв. Прогнозните разходи за електроенергия за технологични нужди са образувани 

с отчетените количества електроенергия за 2011 г. и действащите цени на електрическата 

енергия по решение № Ц-17/28.06.2012 г. на ДКЕВР; 

 разходи за горива и смазочни материали от 121 хил. лв. са увеличени на 126 хил. 

лв.; 

 разходите за транспортни средства и механизация от 113 хил. лв. са увеличени 

на 118 хил. лв.; 

 разходи за работно облекло от 22 хил. лв. са увеличени на 23 хил. лв.; 

 други разходи за материали от 94 хил. лв. са увеличени на 98 хил. лв.; 

 Разходи за външни услуги от утвърдени 440 хил. лв. са увеличени на 490 хил. лв., в 

т.ч.: 

 разходи за застраховки от 18 хил. лв. са увеличени на 19 хил. лв.; 

 разходи за данъци и такси от 262 хил. лв. са намалени на 257 хил.лв.; в т.ч. 
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 разходи за местни данъци и такси от 34 хил. лв. са увеличени на 35 хил.лв.; 

 разходи за регулиране от 23 хил. лв. са намалени на 16 хил.лв.; 

 разходи за наеми в т.ч. и оперативен лизинг от 3 хил. лв. са увеличени на 5 хил. 

лв.; 

 разходи за съобщителни услуги от 31 хил. лв. са увеличени на 32 хил. лв.; 

 разходи за вода, осветление и отопление от 15 хил. лв. са увеличени на 16 хил. лв.; 

разходи за въоръжена и противопожарна охрана от 50 хил.лв. са увеличени на 98 

хил.лв.; 

други разходи от 32 хил. лв. са увеличени на 33 хил.лв.; 

Разходи за амортизации са в размер на 396 хил. лв., в т.ч.  

разходи за амортизации в размер на 346 хил. лв.; 

разходи за амортизации от инвестиции са в размер на 50 хил. лв. изчислени за 

оставащите две години от регулаторния период; 

Разходи за възнаграждения от утвърдени 874 хил. лв. са увеличени на 986 хил. 

лв.; 

разходи за трудови възнаграждения от 869 хил. лв. са увеличени на 981 хил. лв.;  

суми по граждански договори и хонорари са равни на утвърдените в размер на 5 

хил. лв.  

 Разходи за осигуровки от утвърдени 515 лв. са увеличени на 616хил. лв., в т.ч.: 

 социални осигуровки от 195 хил. лв. са увеличени на 217 хил. лв.; 

 социални разходи от 320 хил. лв. са увеличени на 399 хил. лв.;  

 Други разходи от утвърдени 31 хил. лв. са увеличени на 38 хил. лв., в т.ч.; 

разходи за служебни карти и пътувания от 3 хил. лв. са увеличени на 9 хил.лв.; 

 Разходи за текущ и авариен ремонт от утвърдени 430 хил. лв. са увеличени на 

448 хил. лв.; 

Всички останали разходи не са променени и са равни на утвърдените с Решение № Ц–

60/17.12.2009 г. на ДКЕВР. 

 

1.2. ВС „Смесена”. 

Предложените общи разходи в размер на 6 676 хил. лв. са с 478 хил. лв. повече от 

утвърдените в цената на услугата (6 198 хил. лв.) с решение № Ц–60/17.12.2009 г. на 

ДКЕВР.  

Изменението на отделните видове предложени разходи спрямо утвърдените, е 

както следва: 

 Разходи за материали от утвърдени 997 хил. лв. са увеличени на 1 094 хил. лв., в 

т.ч.: 

 разходи за материали от 64 хил. лв. са увеличени на 67 хил. лв.; 

 разходите за обеззаразяване от 46 хил. лв. са увеличени на 48 хил. лв.; 

разходи за електроенергия за технологични нужди от 279 хил. лв. са увеличени на 

344 хил. лв. Прогнозните разходи за електроенергия за технологични нужди са 

образувани с отчетените количества електроенергия за 2011 г. и действащите цени на 

електрическата енергия по решение № Ц-17/28.06.2012 г. на ДКЕВР; 

 разходи за горива и смазочни материали от 452 хил. лв. са увеличени на 471 хил. 

лв.; 

 разходи за технологични нужди от 43 хил. лв. са увеличени на 45 хил. лв.; 

разходите за транспортни средства и механизация от 409 хил. лв. са увеличени 

на 426 хил. лв.; 

 разходи за работно облекло от 42 хил. лв. са увеличени на 46 хил. лв.; 

 други разходи за материали от 152 хил. лв. са увеличени на 158 хил. лв.; 

 Разходи за външни услуги от утвърдени 926 хил. лв. са увеличени на 1009 хил. лв., 

в т.ч.: 

 разходи за застраховки от 32 хил. лв. са увеличени на 33 хил. лв.; 

разходи за доставяне на вода на входа на ВС от 16 хил. лв. са увеличени на 17 хил. 

лв., в т.ч.: 
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- от друг доставчик от 16 хил. лв. са увеличени на 17 хил. лв.; 

 разходи за данъци и такси от 427 хил. лв. са увеличени на 429 хил.лв.; в т.ч. 

 разходи за местни данъци и такси от 63 хил. лв. са увеличени на 66 хил.лв.; 

 разходи за регулиране от 34 хил. лв. са намалени на 33 хил.лв.; 

 разходи за наеми в т.ч. и оперативен лизинг от 23 хил. лв. са увеличени на 27 хил. 

лв.; 

 разходи за съобщителни услуги от 64 хил. лв. са увеличени на 67 хил. лв.; 

 разходи за транспортни услуги от 27 хил. лв. са увеличени на 28 хил. лв.; 

 разходи за вода, осветление и отопление от 42 хил. лв. са увеличени на 44 хил. лв.; 

 разходи за публикации от 21 хил. лв. са увеличени на 22 хил. лв.; 

 разходи за консултантски дейности от 12 хил. лв. са увеличени на 13 хил. лв.; 

разходи за въоръжена и противопожарна охрана от 168 хил.лв. са увеличени на 

232 хил.лв.; 

разходи за суми по договори за инкасиране от 8 хил. лв. са увеличени на 9 хил. лв.; 

други разходи от 86 хил. лв. са увеличени на 90 хил. лв. в т.ч.; 

други разни разходи от 71 хил. лв. са увеличени на 74 хил. лв.; 

разходи за подновяване акредитацията на лаборатория от 15хил. лв. са увеличени 

на 16 хил. лв.; 

Разходи за амортизации са в размер на 755 хил. лв., в т.ч.  

разходи за амортизации в размер на 699 хил. лв.; 

разходи за амортизации от инвестиции са в размер на 56 хил. лв. изчислени за 

оставащите две години от регулаторния период; 

Разходи за възнаграждения от утвърдени 1 787 хил. лв. са увеличени на 1 964 хил. 

лв.; 

разходи за трудови възнаграждения от 1 779 хил. лв. са увеличени на 1 956 хил. 

лв.;  

суми по граждански договори и хонорари са равни на утвърдените в размер на 8 

хил. лв.  

 Разходи за осигуровки от утвърдени 955 хил. лв. са увеличени на 1 053 хил. лв., в 

т.ч.: 

 социални разходи от 577 хил. лв. са увеличени на 635 хил. лв.;  

 Други разходи от утвърдени 50 хил. лв. са увеличени на 64 хил. лв., в т.ч.; 

разходи за служебни карти и пътувания от 7 хил. лв. са увеличени на 19 хил.лв.; 

разходи за командировки от 18 хил. лв. са увеличени на 19 хил.лв.; 

разходи за квалификация и стипендии от 17 хил. лв. са увеличени на 18 хил.лв.; 

 Разходи за текущ и авариен ремонт от утвърдени 707 хил. лв. са увеличени на 

737 хил. лв.; 

С писма вх. № В-17-18-8/21.01.2013 г. и вх. № В-17-18-8/28.01.2013 г., 

Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград предлага към цените да бъдат 

включени допълнителни разходи в размер на 26 285 лв. към разходите за ползване на 

водни обекти. Предложението е мотивирано с това, че за 2013 г. и следващите години 

такса водовземане от минерални води, находище „Огняново-Гърмен” ще се заплаща от 

дружеството по измерени подадени водни количества при единична цена 0,80 лв./куб.м. 

При формиране на цената на услугата за ВС Смесена, в т.ч. водоснабдяване с минерална 

вода за питейно-битови цели за с. Марчево (изцяло на минерална вода) и с. Огняново 

(частично), В и К операторът е заложил такса водовземане от минерални води при 

единична цена 0,03 лв./куб.м. 

Всички останали разходи не са променени и са равни на утвърдените с Решение № Ц–

60/17.12.2009 г. на ДКЕВР. 

 

1.3. За услугата „Отвеждане на отпадъчните води”. 

Предложените общи разходи в размер на 1 084 хил. лв. са с 148 хил. лв. повече от 

утвърдените в цената на услугата (936 хил. лв.) с решение № Ц–60/17.12.2009 г. на 

ДКЕВР.  
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Изменението на отделните видове предложени разходи спрямо утвърдените, е 

както следва: 

 Разходи за материали от утвърдени 53 хил. лв. са увеличени на 75 хил. лв., в т.ч.: 

 разходи за електроенергия за технологични нужди от 7 хил. лв. са увеличени на 25 

хил. лв. Прогнозните разходи за електроенергия за технологични нужди са образувани с 

отчетените количества електроенергия за 2011 г. и действащите цени на електрическата 

енергия по решение № Ц-17/28.06.2012 г. на ДКЕВР; 

 разходи за горива и смазочни материали от 33 хил. лв. са увеличени на 34 хил. лв.; 

разходите за транспортни средства и механизация от 31 хил. лв. са увеличени на 

32 хил. лв.; 

 разходи за работно облекло от 5 хил. лв. са увеличени на 7 хил. лв.; 

 Разходи за външни услуги от утвърдени 119 хил. лв. са увеличени на 230 хил. лв., в 

т.ч.: 

 разходи за данъци и такси от 20 хил. лв. са намалени на 97 хил.лв.; в т.ч. 

 разходи за местни данъци и такси от 1000 лв. са увеличени на 11 хил.лв.; 

 разходи за регулиране са в размер на 5 хил. лв.; 

 разходи за заустване от 19 хил. лв. са увеличени на 81 хил. лв.; 

 разходи за наеми в т.ч. и оперативен лизинг от 2 хил. лв. са увеличени на 3 хил. 

лв.; 

 разходи за въоръжена и противопожарна охрана от 7 хил.лв. са увеличени на 21 

хил.лв.; 

други разходи от 61 хил. лв. са увеличени на 78 хил.лв. в т.ч.; 

разходи за дератизация от 26 хил. лв. са увеличени на 27 хил.лв.; 

разходи за подновяване акредитацията на лаборатория от 25 хил. лв. са 

увеличени на 26 хил. лв.; 

разходи за анализ на лабораторни проби от 10 хил. лв. са увеличени на 25 хил. лв.; 

Разходи за амортизации са в размер на 280 хил. лв., в т.ч.  

разходи за амортизации в размер на 268 хил. лв.; 

разходи за амортизации от инвестиции са в размер на 12 хил. лв. изчислени за 

оставащите две години от регулаторния период; 

Разходи за възнаграждения от утвърдени 235 хил. лв. са увеличени на 245 хил. 

лв.; 

разходи за трудови възнаграждения от 235 хил. лв. са увеличени на 245 хил. лв.;  

 Разходи за осигуровки от утвърдени 138 хил. лв. са увеличени на 158 хил. лв., в 

т.ч.: 

 социални разходи от 70 хил. лв. са увеличени на 90 хил. лв.;  

 Други разходи от утвърдени 9 хил. лв. са увеличени на 10 хил. лв., в т.ч.; 

разходи за служебни карти и пътувания от 2 хил. лв. са увеличени на 3 хил.лв.; 

 Разходи за текущ и авариен ремонт от утвърдени 83 хил. лв. са увеличени на 86 

хил. лв.; 

Всички останали разходи не са променени и са равни на утвърдените с Решение № Ц–

60/17.12.2009 г. на ДКЕВР. 

1.4. За услугата „Пречистване на отпадъчните води”. 

Предложените общи разходи в размер на 1 425 хил. лв. са с 254 хил. лв. по-малко 

от утвърдените в цената на услугата (1 171 хил. лв.) с решение № Ц–010/27.04.2009 г. на 

ДКЕВР.  

Изменението на отделните видове предложени разходи спрямо утвърдените, е 

както следва: 

Разходи за материали от утвърдени 465 хил. лв. са намалени на 443 хил. лв., в 

т.ч.: 

 разходи за материали от утвърдени 105 хил. лв. са увеличени на 109 хил. лв.; 

 разходи за флокуланти от утвърдени 72 хил. лв. са увеличени на 75 хил. лв.; 

разходи за ЛТК (лабораторно-технологични комплекси) от утвърдени 30 хил. лв. са 

увеличени на 31 хил. лв.; 
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разходи за електроенергия за технологични нужди от 278 хил. лв. са намалени на 

248 хил. лв. Прогнозните разходи за електроенергия за технологични нужди са 

образувани с отчетените количества електроенергия за 2011 г. и действащите цени на 

електрическата енергия по решение № Ц-17/28.06.2012 г. на ДКЕВР; 

 разходи за горива и смазочни материали от утвърдени 52 хил. лв. са увеличени на 

54 хил. лв.; 

 разходи за технологични нужди от утвърдени 15 хил. лв. са увеличени на 16 хил. 

лв.; 

 разходи за транспортни средства и механизация от утвърдени 37 хил. лв. са 

увеличени на 39 хил. лв.; 

 разходи за работно облекло от утвърдени 16 хил. лв. са увеличени на 17 хил. лв.; 

Разходите за външни услуги от утвърдени 161 хил. лв. са увеличени на 390 

хил.лв., в т.ч.: 

 разходи за застраховки от утвърдени 40 хил. лв. са увеличени на 42 хил. лв.; 

 разходи за данъци и такси от 8 хил. лв. са увеличени на 26 хил. лв. в т.ч.; 

разходи за местни данъци и такси от 5 хил. лв. са увеличени на 20 хил.лв.; 

разходи за регулиране от 3 хил. лв. са увеличени на 6 хил. лв.; 

разходи за наеми, в т.ч. и оперативен лизинг са в размер на 3 хил. лв.; 

разходи за вода, осветление и отопление от утвърдени 37 хил. лв. са увеличени на 

39 хил. лв.; 

разходи за въоръжена и противопожарна охрана от утвърдени 28 хил. лв. са 

увеличени на 39 хил. лв.; 

други разходи от утвърдени 22 хил. лв. са увеличени на 215 хил. лв. в т.ч. 

разни разходи от утвърдени 20 хил. лв. са увеличени на 21 хил. лв.; 

разходи за транспорт извозване и депониране на утайки нов разход в размер на 

192 хил.лв. 

Разходи за амортизации са в размер на 10 хил. лв., в т.ч.: 

разходи за амортизации са в размер на 10 хил. лв.; 

Разходи за възнаграждения от 281 хил. лв. са увеличени на 293 хил. лв.; 

разходи за трудови възнаграждения от 281 хил. лв. са увеличени на 293 хил. лв.; 

Разходи за осигуровки от 117 хил. лв. са увеличени на 146 хил. лв.; 

 социални разходи от 56 хил. лв. са увеличени на 85 хил. лв.; 

Други разходи от 18 хил. лв. са увеличени на 19 хил. лв.; 

Разходите за текущ и авариен ремонт от утвърдени 120 хил. лв. са увеличени на 

125 хил. лв.; 

Всички останали разходи не са променени и са равни на утвърдените с Решение  

№ Ц–010/27.04.2009 г. на ДКЕВР.  

 
ІІ. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ОТЧЕТЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ПО ВРЕМЕ НА ТЕКУЩИЯ 

ЦЕНОВИ ПЕРИОД 

 Във връзка с подаденото заявление от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. 

Благоевград и в съответствие с чл. 20 от НРЦВКУ е представена информация, на базата 

на която са извършени анализ и оценка за отчетните резултати за 2011 г., като изводите от 

анализа са отразени в доклад с вх. № В-Дк-20/06.02.2013 г. 

  
ІІІ. КОНСТАТАЦИИ И ПРАВНА РАМКА 

Въз основа на извършения анализ на подаденото заявление са направени следните 

констатации: 

1. С Решение № Ц-010/27.04.2009 г., считано от 01.05.2009 г. и Решение № Ц-

60/17.12.2009 г., считано от 01.01.2010 г., ДКЕВР е приела прилагането на метод на 

регулиране чрез стимули „горна граница на цени” за “В и К” ЕООД, гр. Благоевград, 

определила е регулаторен период с продължителност до 31.12.2013 г. и е утвърдила на В 

и К оператора цени на водоснабдителните и канализационните услуги за първия ценови 

период от регулаторния период, като за базова година е използвана 2008 г.  
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2. Правната рамка на метода на регулиране чрез стимули “горна граница на цени” 

на цените на В и К услуги се съдържа в Закона за регулиране на водоснабдителните и 

канализационните услуги (ЗРВКУ) и НРЦВКУ. НРЦВКУ определя правилата за 

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

 
ІV. ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РАБОТНАТА ГРУПА ЗА РАЗХОДИ И 

ЦЕНООБРАЗУВАЩИ ЕЛЕМЕНТИ.  

 

Във връзка с гореизложеното и при прилагане на Указанията, работната група е 

предложила цените на В и К услугите, предоставяни от „В и К” ЕООД, гр. Благоевград 

за новия ценови период от регулаторния период да се изчислят при прилагане на следния 

подход.  

 

1. Признати годишни разходи 

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

В и К услуги и системи 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; 

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

В и К услуги и системи след корекцията по т. 1.1 са коригирани с коефициент за 

подобряване на ефективността Х=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 за В и К услугите предоставяни от “В и К” ЕООД, гр. 

Благоевград се признават, както следва: 

 

 2.1. Доставяне на вода на потребителите “ВС Гравитачна” 

- разходи за материали (обеззаразяване) - предложените от В и К оператора 

разходи са икономически обосновани и се приемат в размер 15 хил. лв.;  

- разходи за ЛТК (лабораторно-технологични комплекси) - предложените от В и К 

оператора разходи са икономически обосновани и се приемат в размер 2 хил. лв.; 

- разходите за електрическа енергия предложени от В и К оператора не се 

приемат в размер на 91 хил. лв. и се коригират на 84 хил. лв., които са изчислени на база 

отчетените количества електроенергия за 2011 г. и действащите цени на електрическата 

енергия, утвърдени с Решение № Ц-17/28.06.2012 г. на ДКЕВР. Не се признават 

предложените разходи в размер на 7 хил. лв. за експлоатация на UV системата за 

дезинфекция на питейна вода на гр. Банско. 

- разходите за такса водовземане предложени от В и К оператора не се приемат в 

размер на 205 хил. лв. и се коригират на 198 хил. лв. изчислени, съгласно Тарифата за 

таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, приета с 

Постановление № 177/24.06.2011 г. на МС (обн. в ДВ, бр. 50 от 1 юли 2011 г.), изменена с 

Постановление № 377/30.12.2011 г. на МС (обн. ДВ. бр. 3 от 10 януари 2012 г.), в сила от 

01.01.2012 г.;  

- разходите за такса регулиране от 16 хил. лв. предложени от В и К оператора се 

коригират на 15 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 и разпределени между В и К услугите, в 

съответствие с изискванията на т. 30 от Указанията. 
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 2.2. Доставяне на вода на потребителите “ВС Смесена” 

- разходи за материали (обеззаразяване) предложените от В и К оператора не се 

приемат в размер 48 хил. лв. и се коригират на 44 хил. лв. равни на отчетените за 2012 г., 

съгласно изискванията на т. 26.1 от Указанията на база представени фактури и 

оправдателни документи; 

- разходи за коагуланти предложените от В и К оператора са икономически 

обосновани и се приемат в размер 8 хил. лв.; 

-  разходи за ЛТК (лабораторно-технологични комплекси) предложените от В и К 

оператора разходи са икономически обосновани и се приемат в размер 10 хил. лв.; 

- разходите за електрическа енергия предложени от В и К оператора не се 

приемат в размер на 344 хил. лв. и се коригират на 296 хил. лв., от които 285 хил. лв. са 

изчислени на база отчетени фактурирани водни количества през 2011 г., 

средноаритметична стойност на специфичния разход на електрическа енергия по отчети за 

2009 г., 2010 г. и 2011 г., и разход на електрическата енергия за ПСПВ „Кочан“ в размер 

на 11 хил. лв., изчислен на база работна мощност на обекта 8 кВт (съгласно 

технологичната част на проекта на ПСПВ „Кочан“), както и действащите цени на 

електрическата енергия, съгласно Решение № Ц-17/28.06.2012 г. на ДКЕВР; 

- разходите за доставяне на вода на входа на ВС от друг доставчик предложени 

от В и К оператора в размер на 17 хил. лв. не се приемат и се коригират на 10 хил. лв., 

съгласно представени копия на фактури за доставена вода за с. Сатовча и к.к. „Семково“ 

от НЕК ЕАД "Язовири и каскади" за 2012 г. и 2011 г. 

- разходите за такса водовземане предложени от В и К оператора не се приемат в 

размер на 330 хил. лв. и се коригират на 302 хил. лв. изчислени съгласно Тарифата за 

таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, приета с 

Постановление № 177/24.06.2011 г. на МС (обн. в ДВ, бр. 50 от 1 юли 2011 г.), изменена с  

Постановление № 377/30.12.2011 г. на МС (обн. ДВ. бр. 3 от 10 януари 2012 г.), в сила от 

01.01.2012 г.  

- допълнително предложените от В и К оператора разходи в размер на 25 хил. лв. 

за такса водовземане не се приемат. Този разход е за заплащане на такса водовземане и е 

определен на база разрешения обем вода, температура на минералната вода и целите на 

водовземането, посочени в разрешително за водовземане от сондаж 1ВКП за минерална 

вода № 4/20.06.2012 г. с титуляр „В и К“ ЕООД, гр. Благоевград за 22 000 куб. м./г. С 

Решение № 95/09.03.2011 г. на МОСВ находището на минерална вода „Огняново - 

Гърмен” е предоставено за безвъзмездно ползване на община Гърмен. Водата за питейно-

битови нужди трябва да отговаря на изискванията на Наредба № 9/2001 г. за качеството 

на водата, предназначена за питейно-битови цели, издадена от МЗ, МРРБ и МОСВ. 

Минералната вода от двата сондажа не отговаря на изискванията на Наредба № 9 / 2001 г., 

следователно не може да се ползва за питейно-битови цели. (съгласно цитирани 

протоколи № № 2007/163 и 2007/164 от 01.08.2007 г., издадени от ИЛ „Еколаб“ към 

„Диал“ ООД, гр. София и протоколи № 33 и 34 от 01.08.2007 г., издадени от „Национална 

специализирана болница за физикална терапия и рехалибитация“ ЕАД в писмо, с изх. № 

РД-09-41/25.01.2013 г. на „В и К“ ЕООД, гр. Благоевград и вх. № В-17-18-8 / 28.01.2013 г. 

на ДКЕВР). 

- разходите за такса регулиране в размер на 33 хил. лв., предложени от В и К 

оператора се коригират на 30 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 и разпределени между В и 

К услугите, в съответствие с изискванията на т. 30 от Указанията. 

- разходите за подновяване на акредитация на лаборатория в размер на 16 хил. 

лв., предложени от В и К оператора не се приемат и се коригират на 5 хил. лв., изчислени 

на база представени документи за преиздаване на сертификат, поддържане на 

акредитация и обучение на персонала през 2012 г. 
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 2.3. Отвеждане на отпадъчните води 

- разходите за електрическа енергия предложени от В и К оператора не се 

приемат в размер на 25 хил. лв. и се коригират на 14 хил. лв., които са изчислени на база 

отчетени фактурирани водни количества през 2011 г., средноаритметичната стойност на 

специфичния разход на електрическа енергия по отчети за 2009 г., 2010 г. и 2011 г. и 

действащите цени на електрическата енергия, утвърдени с Решение № Ц-17/28.06.2012 г. 

на ДКЕВР; 

- разходите за такса заустване предложени от В и К оператора не се приемат в 

размер на 81 хил. лв. и се коригират на 54 хил. лв., като се разпределят между услугите 

отвеждане на отпадъчните води и пречистване на отпадъчните води. Разходите за такса 

заустване за услугата отвеждане на отпадъчните води се признават в размер на 30 хил. лв., 

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

замърсяване, приета с Постановление № 177/24.06.2011 г. на МС (обн. в ДВ, бр. 50 от 1 

юли 2011 г.), изменена с Постановление № 377/30.12.2011 г. на МС (обн. ДВ. бр. 3 от 10 

януари 2012 г.), в сила от 01.01.2012 г.;  

- разходите за такса регулиране в размер на 5 хил. лв., предложени от В и К 

оператора не се приемат и се коригират на 4 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 и разпределени 

между В и К услугите, в съответствие с изискванията на т. 30 от Указанията. 

- разходите за подновяване на акредитация на лаборатория предложените от В и 

К оператора в размер 26 хил. лв. са икономически необосновани и не се приемат;  

  

2.4. Пречистване на отпадъчните води 

- разходи за материали (обеззаразяване) предложени от В и К оператора са 

икономически обосновани се приемат в размер 3 хил. лв.; 

- разходи за флокуланти предложени от В и К оператора в размер на 75 хил. лв. 

не се приемат и се коригират в размер на 30 хил. лв., равни на отчетените за 2011 г., 

съгласно изискванията на т. 54 от Указанията; 

- разходи за ЛТК (лабораторно-технологични комплекси) предложени от В и К 

оператора са икономически обосновани и се приемат в размер на 31 хил. лв.; 

- разходите за електрическа енергия предложени от В и К оператора не се 

приемат в размер на 248 хил. лв. и се коригират на 214 хил. лв., които са изчислени на база 

отчетени фактурирани водни количества през 2011 г., средноаритметичната стойност на 

специфичния разход на електрическа енергия по отчети за 2009 г., 2010 г. и 2011 г. и 

действащите цени на електрическата енергия, утвърдени с Решение № Ц-17/28.06.2012 г. 

на ДКЕВР; 

- разходите за такса заустване – се приемат в размер на 24 хил. лв., изчислени 

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

замърсяване, приета с Постановление № 177/24.06.2011 г. на МС (обн. в ДВ, бр. 50 от 1 

юли 2011 г.), изменена с Постановление № 377/30.12.2011 г. на МС (обн. ДВ. бр. 3 от 10 

януари 2012 г.), в сила от 01.01.2012 г.; 

- разходите за такса регулиране предложени от В и К оператора се приемат в 

размер на 6 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 и разпределени между В и К услугите, в 

съответствие с изискванията на т. 30 от Указанията. 

- разходите за извозване и депониране на утайки предложени от В и К оператора 

в размер на 192 хил. лв. не се приемат и се коригират на 164 хил. лв., равни на отчетените 

за 2011 г. съгласно изискванията на т. 54 от Указанията изчислени на база представени 

фактури за 2012 г. за транспортираните утайки. 
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3. Регулаторна база на активите по В и К услуги и системи е изчислена с отчетни 

данни за дълготрайните активи в съответствие с годишния финансов отчет на В и К 

оператора за 2011 г. Средният размер на инвестициите и амортизациите върху тях се 

приемат за оставащите години от регулаторния период, съгласно т. 52 от Указанията. 

4. Нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане е 6,39%, 

образувана с норма на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане 

5,71%  при данъчна ставка 10,00% и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 

8,00%.  

5. Необходимият оборотен капитал е определен с показатели, равни на 

утвърдените в действащите цени.  

6. Количествата вода за услугите „доставяне на вода на потребителите“, 

„отвеждане на отпадъчните води“ и „пречистване на отпадъчните води“ са равни на 

утвърдените в действащите цени.  
 

V. Предвид гореизложеното, ценообразуващите елементи за 

водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация” 

ЕООД, гр. Благоевград, са както следва: 

 

Признати годишни разходи: 

Доставяне на вода на потребителите:  

ВС „Гравитачна”        3 088 хил. лв.
 

ВС „Смесена”        6 346 хил. лв.          

Отвеждане на отпадъчните води           935 хил. лв. 

Пречистване на отпадъчните води       1 286 хил. лв. 

 

Регулаторна база на активите: 

Доставяне на вода на потребителите  

ВС „Гравитачна”       4 923 хил. лв.
 

ВС „Смесена”        7 592 хил. лв.    

Отвеждане на отпадъчните води       2 396 хил. лв. 

Пречистване на отпадъчните води          370 хил. лв. 

 

Необходим оборотен капитал: 

Доставяне на вода на потребителите  

ВС „Гравитачна”              521 хил. лв.
 

ВС „Смесена”            1 081 хил. лв.  

Отвеждане на отпадъчните води              127 хил. лв. 

Пречистване на отпадъчните води              247 хил. лв. 

 

Необходимият оборотен капитал е определен съгласно Указанията при нетен цикъл 

70 дни. 

 

Норма на възвръщаемост на капитала: 

Нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане е 6,39%, определена 

при норма на възвръщаемост на собствения капитал 5,71% при данъчна ставка 10,00% и 

норма на възвръщаемост на привлечения капитал 8,00%. 

 

Необходими годишни приходи: 

Доставяне на вода на потребителите  

ВС „Гравитачна”       3 403 хил. лв.
 

ВС „Смесена”        6 832 хил. лв.          

Отвеждане на отпадъчните води       1 088 хил. лв. 

Пречистване на отпадъчните води                            1 310 хил. лв. 

 

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

Доставяне на вода на потребителите  

Количества вода на входа на ВС „Гравитачна“ -                10 267 хил. м
3 

Количества вода за доставяне на потребителите  -                             4 178 хил. м
3  

Количества вода на входа на ВС „Смесена“ -     16 482 хил. м
3 

Количества вода за доставяне на потребителите  -                             6 622 хил. м
3  

Отвеждане на отпадъчните води  

Количествата на отведените отпадъчни води        -                         8 990 хил. м
3  

 

Пречистване на отпадъчните води   

Количествата на пречистените отпадъчни води       4 344 хил. м
3
 

 
VІ. ЦЕНИ ЗА В и К УСЛУГИ НА “В и К” ЕООД, гр. Благоевград: 

 

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите  

ВС „Гравитачна”                                                                             0,81 лв./ куб.м   

ВС „Смесена”                  1,03 лв./ куб.м   
 

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

 

Цена за услугата пречистване на отпадъчните води           

-  за битови и приравнени към тях обществени, търговски и др.  0,24 лв./куб.м   

- за промишлени и други стопански потребители: 

степен на замърсяване 1                                               –          0,36 лв./куб.м 

степен на замърсяване 2                                               –          0,48 лв./куб.м 

степен на замърсяване 3                                               –              0,72 лв./куб.м 

(В цените не е включен ДДС.) 
 

VІІ. АНАЛИЗ НА СОЦИАЛНАТА ПОНОСИМОСТ НА ЦЕНИТЕ НА В и К 

УСЛУГИ 

Социалната поносимост на цената на В и К услуги е 3,80 лв./куб.м, изчислена 

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

област Благоевград за 2011 г. Предложените за утвърждаване цени на В и К услуги от В и 

К оператора  за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители 

са под нивото на социалната поносимост на цената на В и К услуги. 
 

VІІІ. ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ И ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ 

Спазено е изискването на чл. 23 от НРЦВКУ и на 19.02.2013 г. са проведени 

открито заседание и обществено обсъждане. На откритото заседание за разглеждане на 

доклада, приет с решение на ДКЕВР на закрито заседание по т. 8 от протокол № 

22/05.02.2013 г. и публикуван на интернет страницата на Комисията, са присъствали 

представители на В и К оператора, а на общественото обсъждане са присъствали 

представители на МРРБ, Национален браншов синдикат “Водоснабдител”-КНСБ и 

Федерация (Строителство, индустрия и водоснабдяване) – Подкрепа. На откритото 

заседание управителят на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград е 

заявил, че има възражения относно непризнатите и частично признатите разходи - за 

електрическа енергия, за такса заустване. 

В указания 14-дневен срок в ДКЕВР е постъпило възражение с вх. № В-17-18-

8/05.03.2013 г. от В и К оператора срещу разгледаните на откритото заседание цени за 

водоснабдителните и канализационните услуги. В и К операторът възразява относно 

коригирани и непризнати в пълен размер допълнителни разходи, посочени в заявлението 

за цени за 2013 г. Аргументите на дружеството и мотивите за приемането или 

неприемането от страна на комисията, са както следва: 

1)    Разходи за електроенергия 
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В и К операторът възразява относно непризнатите годишни разходи за 

електрическа енергия в размер на 7 хил. лв. за въведената в експлоатация UV система за 

дезинфекция на питейни води от месец юли 2012 г. в гр. Банско с мощност 4.85 kW с 

мотива, че съгласно чл. 7, т. 12 от ЗРВКУ при осъществяване на дейността си, комисията 

се ръководи от принципа за насърчаване въвеждането на съвременни технически методи 

и постижения при предоставянето на В и К услугите. 

Относно коригираните разходи за електрическа енергия за услугата доставяне на 

вода от ВС смесена от 344 хил. лв. на 296 хил. лв., за услугата отвеждане на отпадъчни 

води от 25 хил. лв. на 14 хил. лв. и за услугата пречистване на отпадъчни води от 248 

хил. лв. на 214 хил. лв. е изразено становище, че специфичния разход на електрическа 

енергия не отразява коректно изразходваните количества енергия и не отразява влиянието 

на консумацията породена от нововъведените съоръжения. Прилагайки модела за 

енергийна ефективност директно върху отчетените количества, без да се отрази 

влиянието на новите активи ще доведе до некоректно изчисление на консумацията на 

електрическа енергия за единица добита вода. При въвеждане в експлоатация на нови 

мощности, нови консуматори на електрическа енергия, специфичния разход на 

електрическа енергия расте и редно би било изчисленията да са на база отчетени 

количества електрическа енергия за 2012 г., както и ефективните разходи за енергия 

съгласно приложените справки за разходи на електрическа енергия по системи и 

дейности. 

- Комисията счита, че предложените разходи за електроенергия за ВС Смесена в 

размер на 344 хил. лв. не следва да се приемат и същите са коригирани на 296 хил. лв., от 

които 285 хил. лв., изчислени на база отчетени фактурирани водни количества през 2011 

г., средноаритметичната стойност на специфичния разход на електрическа енергия по 

отчети за 2009 г., 2010 г. и 2011 г., и разход на електрическа енергия за нововъведената 

ПСПВ „Кочан“ в размер на 11 хил. лв., и действащите цени на електрическата енергия, 

съгласно Решение № Ц-17/28.06.2012 г. на ДКЕВР. Предложените разходи на 

електрическа енергия за ПСПВ „Кочан“ в размер на 16 хил. лв. не се приемат и са 

коригирани на 11 хил. лв., изчислени на база работна мощност на обекта 8 кВт (съгласно 

технологичната част на проекта на ПСПВ „Кочан“) и представени документи - 

разрешение за ползване и договор за експлоатация между община Сатовча и „В и К“ 

ЕООД, гр. Благоевград. 

- Предложените разходи за електрическа енергия за ВС Гравитачна в размер на 91 

хил. лв. не се приемат и са коригирани на 84 хил. лв., изчислени на база отчетените 

количества електроенергия за 2011 г. и действащите цени на електрическата енергия, 

утвърдени с Решение № Ц-17/28.06.2012 г. на ДКЕВР. 

-  Не се признават предложените разходи в размер на 7 хил. лв. за експлоатация 

на UV системата за дезинфекция на питейна вода на гр. Банско, поради непредставени 

документи (разрешение за ползване, справка за консумираната електроенергия по месеци 

от UV системата за дезинфекция на питейна вода на гр. Банско), изискани с писмо с изх. 

№ В-17-18-8/09.01.2013 г.  

2) Разходи за мониторинг на питейни води  

  В и К операторът аргументира възражението си срещу непризнатите разходите за 

мониторинг на питейни води за услугата доставяне на вода на потребителите с неотчитане 

на размера на необходимите разходи за спазване на законовите изисквания за мониторинг 

на питейните води, действия които дружеството не може да извърши в цялост поради 

това, че заложените в програмата за мониторинг мерки изискват сериозни средства, които 

не могат да бъдат генерирани чрез действащата цена на услугата. Дружеството отбелязва, 

че последните одобрени от 01.01.2010 г. и действащи към момента цени са образувани при 

базови стойности на разходните елементи от 2008 г., с изключение на цената за услугата 

пречистване на отпадъчни води. 
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 В и К операторът обосновава разходите за изпълнение на програмите за 

мониторинг (2011 г. - 2012 г.) и броят на годишните проби, съгласно утвърдена програма, 

заверена от РЗИ Благоевград относно населените места и разрешителните за водовземане, 

издадени от БДЗБР за водоизточниците с извършените разходи за консумативи за 

лабораторни проби представени за период от две години предвид периодичността при 

извършване на пробите, както следва: 

 за изпълнение на мониторинга по реда на Наредба № 9 от собствената 

акредитирана лаборатория (за показателите в обхвата на акредитация-химични и 

микробиологични) – 61 хил. лв. (за ВС гравитачна) и 72 хил. лв. (за ВС Смесена); 

 за изпълнение на мониторинга по реда на Наредба №9 от външна акредитирана 

лаборатория (за показателите извън обхвата на акредитацията- радиология, органични 

показатели, пестициди и тежки метали) – 15 хил. лв. (за ВС гравитачна) и 18 хил. лв. (за 

ВС Смесена); 

 за изпълнение на мониторинга на водоизточниците, съгласно издадените 

Разрешителни за водовземане от БДЗБР (1 път в годината пълен анализ на всички 

водоизточници) от собствената акредитирана лаборатория – 35 хил. лв. (за ВС 

гравитачна) и 35 хил. лв. (за ВС Смесена). 

Посочените от В и К оператора общо разходи за ЛТК за период от две години във 

ВС Гравитачна са 111 хил. лв. и във ВС Смесена са 125 хил. лв., т.е. действителните 

разходи за ЛТК са 55,5 хил. лв. годишно, което е над 13 пъти повече спрямо утвърдените 

разходи за ВС Гравитачна и 62,5 хил. лв. годишно, или над 3 пъти повече спрямо 

утвърдените разходи за ВС Смесена. 

Освен гореописаните разходи с цел стриктно спазване на Наредба № 9 и на 

мониторинговата програма за 2013 г., В и К операторът отбелязва задължението си за 

извършване на допълнителни разходи за изпитвания на радиологични показатели, 

органични показатели, пестициди и тежки метали, неизвършвани в предходни години в 

размер на 75 хил. лв.  

Размерът на разходите, определен от В и К оператора на база представени 

договори с акредитирани лаборатории Столична РЗИ и Диал Бухово за извършване на 

пълния обем анализи на питейната вода съгласно Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за 

качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели възлиза на 299 хил. лв., или 

годишно 59 хил. лв., в т.ч.: 

 изпитвания по радиологични показатели: 196 проби (62 зони по Наредба № 9 и 134 

броя водоизточници) х 250.00 лв. = 49 хил. лв.; 

 изпитвания по органични показатели, пестициди и тежки метали: 500 проби х 

500.00 лв. = 250 хил. лв.; 

Освен тях, са посочени от В и К оператора и допълнителни транспортни разходи за 

пробовземане /за изпълнение на мониторинговите програми на дружеството/ - 16 хил. лв. 

за една година. 

В и К операторът отбелязва, че до закупуване на нови технически средства с цел 

изпълнение на пълния обхват от показатели съгласно Наредба № 9 и разширяване 

акредитацията на лаборатория за изпитване на питейни води, гореописаните разходи е 

наложително да се възлагат на външни лаборатории. Дружеството декларира, че поради 

липса на средства не би могло да изпълнява задължението си за предоставяне на 

качествена услуга, както и да спазва изискванията на разпоредбите на Наредба № 9, с 

което се застрашава здравето на населението и следват имуществени санкции от 

съответните контролни органи. 

Комисията счита, че предложените разходи за мониторинг на питейни води не 

следва да се приемат, съгласно изискванията на т. 51 от Указанията. 

3) Разходи за мониторинг на отпадъчните води  
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В и К операторът обосновава разходите за мониторинг на отпадъчните води с 

необходимостта от покриване на изискванията на БДЗБР-Благоевград по издадените 

разрешителни за заустване. Разчетените разходи за други услуги са 25 хил. лв. годишни 

разходи за изпълнение на мониторинговата програма за отпадъчни води до акредитиране 

на собствена лаборатория, определени от разходи за външна лаборатория - 20 612 лв., 

транспорт - 4 185 лв. и 300 лв. командировки на пробовземача съгласно действащ договор 

с акредитирана лаборатория, при оферирана цена от 0,50 лв./км. за транспорт или 4 185 

лв./год. (изминати км за набиране на проби от целия район и занесени до лабораторията в 

гр. София). 

Посочените разходи са мотивирани с условията в издадените от БДЗБР-

Благоевград разрешителни за заустване, съгласно които В и К операторът е задължен да 

извършва мониторинг на отпадъчните води, зауствани във водни обекти по определени 

показатели и честота за година, чрез изпитване в акредитирана лаборатория. До този 

момент дружеството не е изпълнявало напълно, а само частично условията по 

разрешителните за заустване поради високите разходи и поради липсата на акредитация 

на собствената лаборатория, намираща се на територията на ПСОВ Благоевград. Също 

така е отбелязано, че до настоящия момент дружеството не е извършвало пълен анализ, 

поради високите разходи за мониторинг, които не са намерили отражение в утвърдените 

разходи. Неизпълнението на мероприятията в мониторинговата програма, носи риск от 

налагане на глоби и санкции, които допълнително биха влошили икономическите 

показатели на „В и К“ ЕООД, гр. Благоевград.  

Комисията счита, че предложените разходи за мониторинг на отпадъчните води не 

следва да се приемат, съгласно изискванията на т. 51 от Указанията. 

4)  Разходи за акредитиране на лаборатория за изследване на отпадъчните води и 

преакредитация на лаборатория за питейни води 

 В и К операторът аргументира предложените разходи с факта, че пречиствателните 

станции са в редовна експлоатация, считано от: ПСПВ с. Кочан - 13.07.2012 г., система за 

ултравиолетово пречистване на питейни води гр. Банско - 25.07.2012 г., ПСОВ 

Благоевград - 05.10.2009 г. и ПСОВ Разлог - 24.06.2009 г. Липсата на оперативни средства 

за обезпечаване на тяхното функциониране ще доведе до невъзможност на дружеството да 

изпълнява ангажиментите си по отношение на осигуряване на качествените показатели на 

пречистените питейни и отпадни води. 

В и К операторът обосновава непризнатите разходи за акредитация на 

лаборатория за отпадъчни води в размер 26 хил. лв. с описание на процеса по 

акредитация включващ етапи на подготовка за акредитация като валидиране и 

верифициране на методи за изпитване на показатели, закупуване на нови технически 

средства за изпитване, обучение на персонала, междулабораторни изпитвания за 

пригодност по всички показатели, преустройство на помещения, съгласно изискванията 

на стандарта, одит и издаване на сертификат. След получаване на акредитацията 

ежегодно се извършват дейности за подържане на сертификацията, някои от които са: 

заплащане на годишна такса на ИА БСА, участие в междулабораторни изпитвания за 

пригодност по част от показателите, обучение на персонала и калибриране на 

техническите средства на всеки две години и други.  

В и К операторът е посочил, че подготовката за акредитация на лабораторията за 

изследване на отпадъчните води и подаване на заявление за акредитация в БСА /по 

дейности и структурни звена/ е заложена в инвестиционния план на дружеството за 2013 

г. и 2014 г., и необходимите стъпки и разходи, задължителни за изпълнение са, както 

следва: 

 Валидиране и верифициране на методи за изпитване по показатели /закупуване на 

стандарти/: ХПК, БПК5, неорганични вещества, общ азот, амониев азот, нитратен азот, 

нитритен азот, общ фосфор, нефтопродукти/мазнини, фенол, ПАВ, мед, цинк, никел, 

хром, разтворен кислород, влага в утайката. Прогнозна стойност на разходите – 8 хил. лв.; 
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 Закупуване на нови технически средства /ТС/ за изпълнение обхвата на 

акредитация апарат за определяне на мазнини – 6 хил. лв.; спектрофотометър – 8 хил. лв., 

общо 14 хил. лв.; 

 калибриране на съществуващи и нови ТС – 10 хил. лв.; 

 обучение на персонала по стандарта БДС EN ISO/IEC 17025 - 3 хил. лв.; 

 участие в междулабораторни изпитвания за пригодност по показатели - 3 хил. лв.; 

 преустройство на помещения, съгласно изискванията на стандарта – 35 хил. лв.; 

 такса за издаване на сертификат /за периода от 2016 до 2020 г./ - 10 хил. лв. 

Посочените от В и К оператора общо необходими средства за подготовка за 

акредитация на лабораторията за изпитване на отпадъчни води и подаване на заявление за 

акредитация в БСА за периода от 3 години /2013 г. – 2015 г./ са 83 хил. лв., разпределени 

равномерно за период на действие на акредитацията, така както са представени в 

прогнозните годишни разходи. 

В и К операторът е посочил, че след издаване на сертификата, валиден за периода 

2016 - 2020 г. за поддържане на акредитацията ежегодно е наложително извършването на 

следните разходи: 

 разходи и таксите към ИА БСА – София са общо 4 хил. лв. (в общите условия на 

БСА и в договора с нея е записано, че всички разходи за транспорт, командировка, 

нощувки и храна на специалистите от БСА са за сметка на В и К оператора); 

 разходи за участие в междулабораторни изпитвания за пригодност на показателите 

- 700 лв.; 

 разходи за обучение на персонала – 500 лв.; 

 калибриране на ТС – по стандарт се извършва на всеки 2 г. – 2,5 хил. лв./год.  

Посочените от В и К оператора общо годишни разходи за поддържане на 

акредитацията възлизат на 7,7 хил. лв. 

В и К операторът е отбелязал, че разходите за акредитация на лаборатория за 

изпитване на отпадъчните води са наложителни и във връзка с указанията на ДКЕВР, 

относно разпределението на потребителите по степен на замърсеност, както и за 

предотвратяване на съдебни спорове с клиенти относно определената степен на 

замърсеност.   

В и К операторът обосновава непризнатите разходи в размер на 16 хил. лв. с 

представяне на подробен анализ на разходите за подновяване акредитацията на 

лабораторията за изпитване на питейни води, сертифицирана по БДС EN ISO 9001:2008. 

Планираните дейности във връзка с подновяване на акредитацията на лабораторията за 

изпитване на питейни води за 2013 г. са, както следва: 

 закупуване на нови технически средства /ТС/ с цел изпълнение на пълния обхват 

от показатели съгласно Наредба № 9 при което ще отпаднат разходите за изследвания, 

възлагани на външни лаборатории: хроматограф – 60 хил. лв., атомна абсорбция – 150 

хил. лв., апарат за определяне на живак – 15 хил. лв., рН метър/кондуктометър – 5 хил. 

лв., автоклав – 20 хил. лв., термостат – 5 хил. лв., дестилатор/дейонизатор – 5 хил. лв., 

мембранна филтрация – 10 хил. лв., аналитична везна – 5 хил. лв., водна баня – 1000 лв., 

миялна машина - 1000 лв. Общо разходите за закупуване на технически средства възлизат 

на 277 хил. лв.; 

 разходи за преакредитация, разширяване обхвата на акредитация и поддържане на 

системата за управление по качество съгласно БДС EN ISO/IEC 17025, за периода 2013 -

2017 г. са: такси към ИА БСА – София – 16 хил. лв., валидиране и верифициране на 

методи – 3 хил. лв., участие в междулабораторни изпитвания – 7 хил. лв., обучение на 

персонала – 4 хил. лв., калибриране на технически средства – 20 хил. лв. (съгласно 

стандарта се извършва най-малко веднъж на три години). През 2012 г. не е извършвано 

калибриране и ремонт на пода в две помещения - полагане на специално подово покритие 

- 50 хил. лв. Общо разходи за преакредитация, разширяване на обхвата и поддържане на 

СУК възлизат на 100 хил. лв. 
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В и К операторът отбелязва,  че след акредитиране на лабораториите разходите за 

външни услуги за изпитване на проби ще бъдат сведени до минимум, което ще доведе в 

средносрочен аспект до икономия на паричен ресурс, тъй като цените на лабораториите 

са многократно по-високи от планираната себестойност на изпитванията в собствената 

лаборатория.  

Комисията счита, че предложените от В и К оператора разходи за подновяване на 

акредитация на лаборатория за изследване на отпадъчни води в размер 26 хил. лв. не 

следва да се приемат. 

- Предложените разходи за преакредитация на лабораторията за питейни води в 

размер на 16 хил. лв. не се признават и са коригирани на 5 хил. лв., изчислени на база 

представени документи.  

5) Разходите по договори за охрана на обекти 

 Разходите по договори за охрана на обекти са обосновани от В и К оператора като 

резултат на проведени обществени поръчки за избор на изпълнители през периода 2009 - 

2012 г. и актуализиране на цената с увеличението на минималната работна заплата, както 

и с увеличаване броя на охраняваните обекти и увеличаване броя на охранителите на 

обектите, следствие преминаване на денонощен режим на охрана. Като основание за тези 

разходи е посочен чл. 19 от ЗРВКУ и чл. 19, ал. 3 от НРЦВКУ, аргументирани с 

възникването на допълнителни разходи поради причини станали известни след 

одобряване на действащия бизнес план за развитие на дружеството и утвърждаването на 

ценообразуващите елементи на действащите към момента цени на В и К услугите. 

В и К операторът обосновава непризнатите разходи за въоръжена и 

противопожарна охрана на обекти с мотива, че като постоянен разход са коригирани с 

3,2% /отчитащ процента на инфлация за 2011 г. - 4,2%/, без да бъде отчетено 

увеличението от 20% на /държавно регулираната и определена с нормативен акт/ 

минималната работна заплата за страната през този период, която е основен определящ 

индекс на стойността на договора за охрана, съгласно представени договори за 

противопожарна охрана.  

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград е отчело обстоятелства в 

хипотезата на чл. 19 от ЗРВКУ и чл. 19, ал. 3 от НРЦВКУ за повишаване на цените за 

въоръжена и противопожарна охрана на обекти, водещи до възникването на 

допълнителни разходи поради причини станали известни след одобряване на действащия 

бизнес план за развитие на дружеството и утвърждаването на ценообразуващите елементи 

на действащите цени. Отчетните разходи за въоръжена и противопожарна охрана са 

завишени от В и К оператора над утвърдените от ДКЕВР нива на основание на сключен 

договор, в резултат на проведена открита процедура по реда на Закона за обществените 

поръчки през 2010 г. и актуализирането им по реда на чл. 43, ал. 2, т. 3 и 4 от Закона за 

обществените поръчки с увеличението на минималната работна заплата, която 

аналогично на цените на електрическата енергия е държавно регламентирана, определена 

с нормативен акт. 
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В и К операторът е посочил, че разходите за охрана са пряко свързани с 

минималната работна заплата и броят на ангажираните охранители, съгласно договора за 

въоръжена и противопожарна охрана.  През 2012 г. във ВС Смесена допълнителния 

разход за охрана на нови обекти е в размер на 18 хил. лв., а прогнозния разход за охрана 

за ПСПВ с. Кочан за 2013 г. е 14 хил. лв. при денонощен режим на охрана. През периода 

редица обекти са преминали в режим на денонощна охрана, което е довело до увеличение 

на заетите охранители в охраняваните обекти. Посочените разходи са обосновани и с 

ръста на минималната работна заплата за периода 2008 г. - 2013 г. от 90 лв. (от 220 лв. на 

310 лв.), или с 40,91%, като само в периода 2011 г. - 2012 г. е 20%, което представлява  

увеличение 5 пъти по-високо от отчетената инфлация за периода. Посочено е 

изменението на МРЗ, както следва: от 01.01.2008 г. – 220 лв., 01.01.2010 г. – 240 лв., 

01.05.2012 г.– 290 лв. и от 01.01.2013 г. – 310 лв. В и К операторът обосновава разходите с 

прилагане на договори за охрана и анексите, с които същите са актуализирани по реда на 

чл. 43 ал. 2 от ЗОП с увеличение на минималната работна заплата. В и К операторът 

отбелязва, че в случай на непризнаване на тези разходи, дружеството не би могло да 

осигури адекватна услуга по охрана на жизненоважни обекти или би се лиши от охраната 

им, с което би могло да бъдат застрашени както опазването на имуществото си, така и 

здравето на населението, ползващо В и К услугите. 

 Комисията счита, че предложените разходи по договори за охрана на обекти не 

следва да се приемат, съгласно изискванията на т. 51 от Указанията. 

6)  Разходи за такса заустване 

Разпределените от работната група разходи за такса заустване между услугата 

отвеждане на отпадъчни води и пречистване на отпадъчни води са определени от В и К 

оператора, като нарушение на основни принципи и цели на ЗРВКУ, а именно 

равнопоставеност между различните групи потребители и избягване кръстосано 

субсидиране между тях, съгласно чл. 4 ал. 1 т.  и чл. 13, ал. 1 т. 6 на ЗРВКУ. В и К 

операторът аргументира разпределението на разходите между услугите отвеждане на 

отпадъчните води и пречистване на отпадъчните води с натоварване на потребителите, 

чиито води се отвеждат и в последствие и пречистват, при което потребителите заплащат 

един път 0,005 лв./к.м включени в цената за пречистване и още 0,003 лв./к.м включени в 

цената за отвеждане на отпадъчни води, т.е. през цената на двете услуги се заплаща за 

едно и също количество два пъти такса заустване, като общата стойност за 1 куб.м 

отведена и пречистена вода е заплащаната 0,008 лв./к.м за такса заустване вместо 

полагащите се 0,005 лв./к.м, съгласно Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на 

воден обект и за замърсяване, приета с Постановление № 177/24.06.2011 г. на МС (обн. в 

ДВ, бр. 50 от 1 юли 2011 г.), изменена с Постановление № 377/30.12.2011 г. на МС (обн. 

ДВ. бр. 3 от 10 януари 2012 г.), в сила от 01.01.2012 г. Съответно потребителите, чиито 

отпадъчни води не се пречистват плащат такса в размер на 0,003 лв. за 1 куб.м вместо 

следващите се 0,005 лв. 

 Комисията счита, че предложените от В и К оператора разходи за такса заустване 

не следва да се признаят в размер на 81 хил. лв. и са коригирани на 54 хил. лв., 

изчислени на база фактурирани доставени водни количества за 2011 г., като се 

разпределят между услугите отвеждане на отпадъчните води и пречистване на 

отпадъчните води. Разходите за такса заустване за услугата отвеждане на отпадъчните 

води се признават в размер на 30 хил. лв. и за услугата пречистване на отпадъчните води в 

размер на 24 хил. лв., изчислени съгласно Тарифата за таксите за водовземане, за ползване 

на воден обект и за замърсяване, приета с Постановление № 177/24.06.2011 г. на МС (обн. 

в ДВ, бр. 50 от 1 юли 2011 г.), изменена с Постановление № 377/30.12.2011 г. на МС (обн. 

ДВ. бр. 3 от 10 януари 2012 г.), в сила от 01.01.2012 г. 

7) Разходи за разделно събиране и депониране на отпадъците  
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Нововъзникналите разходи за разделно събиране и депониране на отпадъците  от 

началото на 2013 г. са обосновани с измененията на Закона за управление на отпадъците 

(ЗУО) на 13.07.2012 г., при което се въведе изискване за разделно събиране на 

образуваните отпадъци от всички търговски обекти, производствени, стопански и 

административни сгради, в сила от 01 януари 2013 г.  

Във връзка с Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки от 06.11.2012 г.,  

Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, 

след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци и Националната 

програма за управление на отпадъците, В и К операторът е посочил, че на територията на 

дружеството на първо време ще се обособят 13 площадки за разделно събиране на 

отпадъците, като в зависимост от количествата и вида на формираните отпадъци по 

обекти са прогнозирани следните системи: 

 система от 4 бр. контейнери с вместимост 1100 л., единична цена на бр. контейнер 

590 лв., или общо 2 360 лв., без ДДС и без таксата за обслужване и цялата процедура по 

сключване на договор. Системата е предвидена за обектите: административна сграда и 

управление в РП Благоевград; административна сграда и управление в РП Разлог; 

административна сграда и управление в РП Гоце Делчев; ПСОВ-Благоевград; ПСОВ-

Разлог; авторемонтна работилница и гараж; 

 система от 4 бр. контейнери с вместимост 360 л., единична цена на бр. контейнер 

190 лв., или общо 760 лв., без ДДС и без таксата за обслужване и цялата процедура по 

сключване на договор. Системата е предвидена за обектите: участък Симитли; участък 

Банско; участък Добринище; ПСПВ Благоевград; ПСПВ Гоце Делчев; ПСПВ Сатовча; 

ПСПВ Кочан. 

Общите предвидени разходи за двете системи от В и К оператора са в размер на 

19 460 лв., образувани за 6 броя площадки от първата система (2 360 лв. х 6 бр. = 14 160 

лв.) и за 7 броя площадки от втората система (760 лв. х 7 бр. = 5 320 лв.). 

 Комисията счита, че предложените разходи за разделно събиране и депониране на 

отпадъците не следва да се приемат, съгласно изискванията на т. 51 от Указанията. 

8) Предложените от В и К оператора  разходи за флокуланти в размер на 75 хил. лв. 

не се приемат и са коригирани на 25 хил. лв., определени на база представен договор за 

доставка и фактури за закупен реагент през 2012 г. 

9) Дълготрайни материални активи  
В и К операторът аргументира заведените през 2012 г. активи с инвентарен опис, 

съставен след отразяването на всички счетоводни операции по въвеждането в 

експлоатация на нови активи с обща стойност към 31.12.2012 г. - 2 115 178 лв., съгласно 

сумата на дебитните обороти по сметките от група 20 и гр. 21 за отчитане на дълготрайни 

активи от актуализирана оборотна ведомост към 31.12.2012 г. Посочената отчетна 

стойност на дълготрайните активи на „В и К” ЕООД, гр. Благоевград за 2011 г. е 52 522 

хил. лв., а за 2012 г. - 54 638 хил. лв. 

 Комисията счита, че предложената стойност на дълготрайните активи, заведени 

през 2012 г. не следва да се приеме, съгласно изискванията на т. 52 от Указанията. 

 

На закрито заседание, проведено на 25.03.2013 г., ДКЕВР разгледа проект на 

решение относно утвърждаване на цени за водоснабдителните и канализационните 

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

Благоевград  и счете, че преписката не е изяснена пълно и всестранно, поради което и на 

основание чл. 44, ал. 4, във връзка с чл. 32, ал. 5, т. 2 от Устройствения правилник на 

ДКЕВР и на нейната администрация със свое решение по т. 13 от протокол № 40 от 

25.03.2013 г. ДКЕВР върна на работната група проекта на решение за допълнително 

изясняване на обстоятелствата по преписката, относно направеното от В и К оператора 

възражение, че стойността на регулаторната база на активите, посочена в доклада на 

работната група, е формирана с активите към 31.12.2011 г., а  предложението на В и К 

оператора е да му  бъдат включени и активите, придобити през 2012 г. 

apis://NORM|10661|8|32|/
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За резултатите от допълнителното проучване по преписката, на закрито заседание 

проведено на 29.07.2013 г., ДКЕВР разгледа и прие доклад за утвърждаване на цени с вх. 

№ В-Дк-102/25.07.2013 г., който е изпратен с писмо № В-17-18-8/30.07.2012 г. на ДКЕВР 

за становище на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград.  

 С писмо вх. № В-17-18-8/09.08.2012 г. „В и К” ЕООД,  гр. Благоевград е изразил 

положително становище относно доклад с вх. № В-Дк-102/25.07.2013 г. 

 

Във връзка с изложеното, Комисията приема да бъдат утвърдени следните 

ценообразуващи елементи на цените за водоснабдителните и канализационните услуги на 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград, както следва:  

 

Признати годишни разходи: 

Доставяне на вода на потребителите:  

ВС „Гравитачна”       3 087 хил. лв.
 

ВС „Смесена”       6 268 хил. лв.          

Отвеждане на отпадъчните води          971 хил. лв. 

Пречистване на отпадъчните води      1 310 хил. лв. 

 

Регулаторна база на активите: 

Доставяне на вода на потребителите  

ВС „Гравитачна”       4 857 хил. лв.
 

ВС „Смесена”        7 545 хил. лв.    

Отвеждане на отпадъчните води       3 131 хил. лв. 

Пречистване на отпадъчните води          412 хил. лв. 

 

Необходим оборотен капитал: 

Доставяне на вода на потребителите  

ВС „Гравитачна”         512 хил. лв.
 

ВС „Смесена”                  1 075 хил. лв.  

Отвеждане на отпадъчните води          131 хил. лв. 

Пречистване на отпадъчните води          250 хил. лв. 

 

Необходимият оборотен капитал е определен съгласно Указанията при нетен цикъл 

70 дни. 

 

Норма на възвръщаемост на капитала: 

Нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане е 6,39%, определена 

при норма на възвръщаемост на собствения капитал 5,71% при данъчна ставка 10,00% и 

норма на възвръщаемост на привлечения капитал 8,00%. 

 

Необходими годишни приходи: 

Доставяне на вода на потребителите  

ВС „Гравитачна”          3 397 хил. лв.
 

ВС „Смесена”           6 751 хил. лв.          

Отвеждане на отпадъчните води          1 171  хил. лв. 

Пречистване на отпадъчните води                                1 336 хил. лв. 

 

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

Доставяне на вода на потребителите  

Количества вода на входа на ВС „Гравитачна“ -                10 267 хил. м
3 

Количества вода за доставяне на потребителите  -                               4 178 хил. м
3  

Количества вода на входа на ВС „Смесена“ -      16 482 хил. м
3 

Количества вода за доставяне на потребителите  -                               6 622 хил. м
3  

Отвеждане на отпадъчните води  
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Количества за отвеждане на отпадъчните води  -                           8 990 хил. м
3  

 

Пречистване на отпадъчните води   

Количества за пречистване на отпадъчните води -              4 344 хил. 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, 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, 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

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

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

 

1. Регулаторна база на активите:  

Доставяне на вода на потребителите  

ВС „Гравитачна”       4 857 хил. лв.
 

ВС „Смесена”        7 545 хил. лв.    

Отвеждане на отпадъчните води       3 131 хил. лв. 

Пречистване на отпадъчните води         412 хил. лв. 

 

2. Норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане - 6,39%, 

определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане 

5,71% при данъчна ставка 10,00% и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 

8,00%. 

 

3. Необходими годишни приходи:  

Доставяне на вода на потребителите  

ВС „Гравитачна”          3 397 хил. лв.
 

ВС „Смесена”           6 751 хил. лв.          

Отвеждане на отпадъчните води          1 171  хил. лв. 

Пречистване на отпадъчните води                   1 336 хил. лв. 

 

4. Количества вода: 

Доставяне на вода на потребителите  

Количества вода на входа на ВС „Гравитачна“ -              10 267 хил. м
3 

Количества вода за доставяне на потребителите  -                                 4 178 хил. м
3  

Количества вода на входа на ВС „Смесена“ -       16 482 хил. м
3 

Количества вода за доставяне на потребителите  -                                 6 622 хил. м
3  

Отвеждане на отпадъчните води  

Количества за отвеждане на отпадъчните води  -                                   8 990 хил. м
3  

 

Пречистване на отпадъчните води   

Количества за пречистване на отпадъчните води -           4 344 хил. м
3
 

 

ІІ. Утвърждава, считано от 01.09.2013 г. цени без ДДС за В и К услугите на 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград, както следва: 

 

Цени за услугата доставяне на вода на потребителите  

ВС „Гравитачна”                                                                             0,81 лв./ куб.м   
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ВС „Смесена”                  1,02 лв./ куб.м   
 

Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води              0,13 лв./куб.м 

 

Цени за услугата пречистване на отпадъчните води           

- за битови и приравнени към тях обществени, търговски и др.  0,24 лв./куб.м   

- за промишлени и други стопански потребители: 

степен на замърсяване 1                                               –          0,37 лв./куб.м 

степен на замърсяване 2                                               –          0,49 лв./куб.м 

степен на замърсяване 3                                               –               0,73 лв./куб.м 

 

Цените за В и К услугите са утвърдени при стойности на показателите за 

корекции: 

Индекс на инфлация - 4,2%; 

Коефициент за подобряване на ефективността – 1%. 
 

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в  

14 (четиринадесет) дневен срок. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Анжела Тонева 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

Емилия Савева 

 


