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

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ Ц – 6 

 от 23.02.2015 г. 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

на закрито заседание, проведено на 23.02.2015 г., като разгледа заявление за 

утвърждаване/изменение на цени на водоснабдителните и канализационните 

услуги с вх. № В-17-37-5/28.02.2014 г., подадено от „Водоснабдяване и канализация” 

ООД - гр. Перник, събраните данни от проведените на 04.02.2015 г. открито 

заседание и обществено обсъждане и Доклад с вх. № В-Дк-20/18.02.2015 г., установи 

следното: 

 

 „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник  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-17-37-5/28.02.2014 г.  

Съгласно Заповед № 3-B-43/10.03.2014 г. на председателя на ДКЕВР, сформираната 

работна група разгледа и анализира постъпилото заявление за утвърждаване на цени на 

водоснабдителните и канализационните услуги, предоставяни от „В и К“ ООД,                     

гр. Перник на територията на общините Перник, Радомир, Брезник, Земен, Трън и 

Ковачевци.  

Действащите цени на В и К услуги на „В и К“ ООД, гр. Перник утвърдени с 

решение № Ц–54/31.10.2012 г. на ДКЕВР, в сила от 01.11.2012 г. са образувани по 

метода „горна граница на цените”, както и предложените за утвърждаване нови цени със 

заявление с вх. № В-17-06-8/17.03.2014 г. са както следва: 

Данни за цени по услуги 

Решение № 

Ц–54/ 

31.10.2012 г. 

Заявление с вх. № В-17-

06-8/ 17.03.2014 г 

лв./куб.м лв./куб.м 
Изменение  

% 
Цена за услугата доставяне на вода на потребителите от 

ВС Перник 
1,06 1,11 4,72 

Цена за услугата доставяне на вода от ВС Студена-непитейна  0,07 0,07 0,00 

Цена за услугата доставяне на вода от ВС Пчелина-непитейна  0,10 0,10 0,00 

Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води 
   

Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. 0,19 0,19 0,00 

Промишлени и други стопански потребители 
   

степен на замърсеност 1 - 0,19 0,19 0,00 

степен на замърсеност 2 - 0,31 0,31 0,00 

Цена за услугата пречистване на отпадъчните води 
   

Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. 0,25 0,29 16,00 

Промишлени и други стопански потребители 
   

степен на замърсеност 1 0,25 0,29 16,00 

степен на замърсеност 2 0,40 0,47 17,50 
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От обособената водоснабдителна система ВС Студена – сурова вода се образуват 

пропорционално на количествата, две цени по себестойност за доставяне на вода на 

другите две обособени водоснабдителни системи (ВС Перник и ВС Студена – непитейна 

вода). Така определените цени по себестойност по съответните количества се включват 

като разходи за доставяне на вода от ВС Студена – сурова вода за образуване на цените 

на двете системи. 

Себестойността за доставяне на вода от ВС Студена – сурова вода е равна на 

утвърдената за двете системи в действащите цени, а именно: 

ВС Студена – непитейна вода                        0,031 лв./куб.м 

ВС Перник                         0,051 лв./куб.м 

Възвръщаемостта от обособената ВС Студена – сурова вода се разпределя 

пропорционално на количествата за двете системи и се включва при определяне на 

цените на В и К услуги на ВС Перник и ВС Студена – непитейна вода. 

 

От прегледа на внесеното заявление беше 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 приложените копия на 

вестник „Новинар” от 31 януари 2014 г., брой 18 и в. „Съперник“ от 31 януари 2014 г., 

брой 9. 

 

1. Предложени от В и К оператора разходи и ценообразуващи елементи 

във внесеното заявление за цени на В и К услуги 
Предложените за утвърждаване на цени на В и К услуги са образувани съгласно  

Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги 

(Наредбата) 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 (Указанията). 

Предложените цени на В и К услуги във внесеното заявление са формирани по 

реда на глава четвърта от Указанията, като някои видове условно-постоянните разходи 

са индексирани със средногодишна инфлация 0,9% за 2013 г., променливите разходи и 

регулаторната база на активите на база отчетни данни за 2012 г., каквито са били налице 

към момента на внасяне на предложението, а количествата са равни на утвърдените с 

изключение на леко повишение за услугата доставяне на вода от основната ВС Перник. 

Всички останали ценообразуващи елементи са равни на утвърдените с решение № Ц–

54/31.10.2012 г. на ДКЕВР. 

 

Предложените цени на В и К услуги от „В и К“ ООД, гр. Перник във внесеното 

заявление са образувани с ценообразуващите елементи, както следва:  

 

1.1. Дълготрайни активи  

Предложената стойност на дълготрайните активи е определена на база отчетната 

стойност на дълготрайните активи към края на 2012 г. в съответствие с амортизационния 

план за регулаторни цели към внесения бизнес план и съобразно годишния финансов 

отчет на дружеството към 31.12.2012 г., както следва: 

 за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС Перник – 9 963 хил. лв.  

(утвърдени в действащите цени 8 461 хил. лв.)  

 за услугата доставяне на вода от ВС Студена-непитейна – 2 хил. лв.   

(утвърдени в действащите цени 2 хил. лв.)  

 за услугата доставяне на вода от ВС Пчелина-непитейна – 608 хил. лв.  

(утвърдени в действащите цени 642 хил. лв.)  
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 за услугата отвеждане на отпадъчните води – 4 546 хил. лв.  

(утвърдени в действащите цени 4 930 хил. лв.)  

 за услугата пречистване на отпадъчните води – 1 996 хил. лв. 

(утвърдени в действащите цени 1 863 хил. лв.)  

 

Утвърдените стойности на ценообразуващите елементи в действащите цени са 

съгласно решение № Ц–54/31.10.2012 г. на ДКЕВР. 

 

1.2. Среден размер на инвестициите  

 Предложеният среден размер на инвестициите, включен в регулаторната база на 

активите е определен е определен с инвестициите за оставащите три години от 

регулаторния период (2013 г., 2014 и 2015  г.) от бизнес плана, както следва: 

 за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС Перник – 400 хил. лв.  

(утвърдени в действащите цени 450 хил. лв.)  

 за услугата доставяне на вода от ВС Студена-непитейна – 0 лв.  

за услугата доставяне на вода от ВС Пчелина-непитейна – 0 лв.  

 за услугата отвеждане на отпадъчните води – 28 хил. лв. 

(утвърдени в действащите цени 30 хил. лв.)  

 за услугата пречистване на отпадъчните води – 20 хил. лв. 

(утвърдени в действащите цени 20 хил. лв.)  

 

1.3. Необходим оборотен капитал 

Предложеният необходим оборотен капитал включен в регулаторната база на 

активите е определен на база нетен цикъл на оборотния капитал от 125 дни съгласно 

решение № Ц–54/31.10.2012 г. на ДКЕВР, както следва: 

 за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС Перник – 2 232 хил. лв. 

(утвърдени в действащите цени 2 127 хил. лв.)  

 за услугата доставяне на вода от ВС Студена-непитейна – 95  хил. лв. 

(утвърдени в действащите цени 94 хил. лв.)  

 за услугата доставяне на вода от ВС Пчелина-непитейна – 109 хил. лв. 

(утвърдени в действащите цени 99 хил. лв.)  

 за услугата отвеждане на отпадъчните води - 226 хил. лв. 

(утвърдени в действащите цени 225 хил. лв.)  

 за услугата пречистване на отпадъчните води – 442 хил. лв. 

(утвърдени в действащите цени 378 хил. лв.)  

 

1.4. Регулаторна база на активите (РБА) 

Предложената регулаторна база на активите е образувана на база отчетни данни 

за 2012 г. по т. 1.1, 1.2, 1.3 и натрупаните амортизации в съответствие с 

амортизационния план за регулаторни цели към внесения бизнес план, както следва:  

 за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС Перник – 10 583 хил. лв. 

(утвърдени в действащите цени 4 998 хил. лв.)  

 за услугата доставяне на вода от ВС Студена-непитейна – 96  хил. лв. 

(утвърдени в действащите цени 95 хил. лв.)  

 за услугата доставяне на вода от ВС Пчелина-непитейна – 421 хил. лв. 

(утвърдени в действащите цени 370 хил. лв.)   

 за услугата отвеждане на отпадъчните води – 2 649 хил. лв. 

(утвърдени в действащите цени 2 541 хил. лв.)  

 за услугата пречистване на отпадъчните води – 2 148 хил. лв.  

(утвърдени в действащите цени 1 161 хил. лв.) 
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1.5. Норма на възвръщаемост на капитала  

Нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане е 6,47%, 

определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 5,71% с данъчна ставка 

10,00% и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 7,84%, равна на утвърдената 

с решение № Ц–54/31.10.2012 г. на ДКЕВР. 

 

1.6. Годишни разходи 

Предложените от В и К оператора прогнозни годишни разходи са определени на 

база утвърдени разходи в действащите цени, както следва: 

условно-постоянните разходи са индексирани с инфлационен индекс 0,9% за 

2013 г.; 

променливите разходи на база отчетни натурални показатели за 2012 г. 

допълнителни разходи (условно-постоянни и променливи) за водоснабдителната 

система на територията на община Ковачевци, която е отнесена към основната ВС 

Перник, а именно:  

 

За услугата доставяне на вода на потребителите от ВС Перник 

1.1.1. Разходи за материали, в т.ч.: 

 разходите за материали (обеззаразяване) са в размер на 97 хил. лв. спрямо 

утвърдени 87 хил. лв., а разходите за коагуланти са в размер на 20 хил. лв., равни на 

утвърдените; 

 разходите за електрическа енергия са в размер на 1 143 хил. лв. спрямо 

утвърдени 1 021 хил. лв. В и К операторът е обосновал разликата от 122 хил. лв., като 

формирана от: 85 хил. лв. за съоръженията, експлоатирани от община Ковачевци            

(7 помпени станции), определени на базата на отчетените разходи за периода от 

01.01.2012 до 31.12.2012 г. от дружеството осъществявало водоснабдителни услуги на 

територията на община Ковачевци и останалите 36 х. лв. са прогнозирани за нови 

помпени станции като ПС Люлин, ПС Лесковец и ПС Опашиница. 

 разходите за горива и смазочни материали за транспортни средства и 

механизация са в размер 262 хил. лв. спрямо утвърдените 256 хил. лв., като 

увеличението от 6 хил. лв. се дължи на включени допълнителни разходи свързани с 

обслужването на Община Ковачевци. 

1.1.2.  Разходи за външни услуги, в т.ч.: 

разходите за ползване на водни обекти са в размер на 160 хил. лв. при утвърдени 

150 хил. лв., изчислена и с подадената вода за Община Ковачевци, която за 2012 г. е в 

размер на 10 хил. лв.; 

разходите за въоръжена и противопожарна охрана и други разходи са 

индексирани с инфлационен индекс от 0,9%. 

разходите за доставяне на вода от друг оператор („Водоснабдяване“ ЕООД, гр. 

Брезник) в размер на 290 хил. лв. са равни на утвърдените. 

разходите за доставяне на вода от обособена ВС (ВС Студена – сурова вода)  в 

размер на 467 хил. лв. са равни на утвърдените.  

1.1.3. Разходите за амортизации са в размер на 459 хил. лв. при утвърдени 354 хил. лв. 

са изчислени с амортизационни норми за регулаторни цели. 

1.1.4. Разходите за възнаграждения са в размер на 1 880 хил. лв. при 1 863 хил. лв., 

като разликата от 17 хил. лв. е обоснована с възнаграждения допълнително за 3 

работници (двама инкасатори и водопроводчик) със средна месечна заплата 470 лв., 

които ще обслужват територията на Община Ковачевци.  

1.1.5. Разходите за социални осигуровки са в размер на 723 хил. лв., индексирани с 

инфлационен индекс от 0,9%. 

1.1.6. Други разходи са в размер на 166 хил. лв. са равни на утвърдените. 
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1.1.7. Разходи за текущ и авариен ремонт са в размер на 426 хил. лв. при утвърдени 

401 хил. лв., като увеличението от 25 хил. лв. е обосновано с необходимостта от 

допълнителни средства за ремонт на помени агрегати и ремонти по водопроводната 

мрежа, в т.ч. ремонт на ел. двигатели, помпени агрегати, рехабилитация на силови и ел. 

табла за управление и обслужване на трансформаторни постове – 20 хил. лв. и за 

измервателни устройства на 7 водоизточника на територията на Община Ковачевци  – 5 

хил. лв.  

 Всички останали видове разходи, са равни на утвърдените в действащата цена на 

услугата. 

 

За услугата отвеждане на отпадъчните води: 

1.1.8. Разходите за материали са в размер на 124 хил. лв. и равни на утвърдените в 

действащата цена на услугата. 

1.1.9. Разходите за външни услуги са в размер на 91 хил. лв. при утвърдени 90 хил. 

лв.  

1.1.10. Разходите за амортизации са в размер на 175 хил. лв. при 191 хил. лв., 

изчислени с амортизационни норми за регулаторни цели. 

1.1.11. Разходите за възнаграждения са в размер на 247 хил. лв., индексирани с 

инфлационен индекс от 0,9%. 

1.1.12. Разходите за социални осигуровки са в размер на 87 хил. лв., равни на 

утвърдените. 

1.1.13. Други разходи са в размер на 55 хил. лв. и са равни на утвърдените. 

1.1.14. Разходи за текущ и авариен ремонт са в размер на 48 хил. лв. и са равни на 

утвърдените. 

 

За услугата пречистване на отпадъчните води: 

1.1.15. Разходите за материали са в размер на 271 хил. лв. и равни на утвърдените в 

действащата цена на услугата, с изключение на разходите за електрическа енергия в 

размер на 134 хил. лв. при утвърдени 129 хил. лв. 

1.1.16. Разходите за външни услуги са в размер на 426 хил. лв. при утвърдени 258 хил. 

лв., в т.ч.: 

разходи за такса заустване в размер на 68 хил. лв. при утвърдени 26 хил. лв., 

изчислени на база разрешено водно количество за заустване (13 560 000 куб.м) по 

разрешително за заустване № 43110027 от 23.07.2010 г. и такса заустване 0,005 лв./куб.м 

съгласно Тарифата за таксите за водоползване, заустване и замърсяване. Изчислението 

на база разрешено водно количество за заустване по разрешително за заустване на 

основание Закона за водите /ЗВ/ е поради това, че на ПСОВ Батановци няма монтирано 

лицензирано измервателно устройство; 

други разходи в размер на 169 хил. лв. при утвърдени 44 хил. лв., в резултат на 

добавени допълнителни разходи за почистване на работещите съоръжения/решетки, 

биобасейн, първични и вторични утаители/ за освобождаване на площадката на ПСОВ 

Батановци от наличните количества отпадъци /утайки/ съгласно предписание на 

Регионалната инспекция  по околната среда и водите – гр. Перник от извършена 

проверка на обект ПСОВ Батановци.  

Съгласно изготвена количествено стойностна сметка за почистване на четвърта 

секция на биобасейн от активна кал и извозване на активна кал стойността на услугата е 

определена за почистване на биобасейн – 130 338 лв. и извозване на активна кал 37 990 

лв. или общо – 168 328 лв. В и К операторът е посочил, че почистването и извозването 

трябва да се извършва най-малко веднъж всяка година, като в момента дружеството е в 

процедура по ЗОП за избор на изпълнител за извършване на услугата. 

1.1.17. Разходите за амортизации са в размер на 45 хил. лв. при 69, изчислени с 

амортизационни норми за регулаторни цели. 
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1.1.18. Разходите за възнаграждения са в размер на 309 хил. лв., индексирани с 

инфлационен индекс от 0,9%. 

1.1.19. Разходите за социални осигуровки са в размер на 104 хил. лв., равни на 

утвърдените. 

1.1.20. Други разходи са в размер на 65 хил. лв. и са равни на утвърдените. 

1.1.21. Разходи за текущ и авариен ремонт са в размер на 98 хил. лв. и са равни на 

утвърдените.  

 

За услугата доставяне на вода на потребителите от ВС Студена сурова: 

1.1.22. Разходите за материали са в размер на 14 хил. лв. и равни на утвърдените в 

действащата цена на услугата. 

1.1.23. Разходите за външни услуги са в размер на 208 хил. лв. при утвърдени 243 хил. 

лв.  

1.1.24. Разходите за амортизации са в размер на 119 хил. лв. при 114 хил. лв., 

изчислени с амортизационни норми за регулаторни цели. 

1.1.25. Разходите за възнаграждения са в размер на 116 хил. лв., индексирани с 

инфлационен индекс от 0,9%. 

1.1.26. Разходите за социални осигуровки са в размер на 49 хил. лв., индексирани с 

инфлационен индекс от 0,9%. 

1.1.27. Други разходи са в размер на 18 хил. лв. и са равни на утвърдените. 

1.1.28. Разходи за текущ и авариен ремонт са в размер на 74 хил. лв.,  индексирани с 

инфлационен индекс от 0,9%. 

 

За услугата доставяне на вода на потребителите от ВС Студена непитейна: 

 Предложените разходи в общ размер от 275 хил. лв. са равни на утвърдените в 

действащата цена на услугата, с изключение на 3 хил. лв. разходи за транспортни услуги 

включени към разходите за външни услуги (138 хил. лв. при утвърдени 135 хил. лв.), 

каквито не са утвърдени в действащата цена. 

 

За услугата доставяне на вода на потребителите от ВС Пчелина непитейна: 

1.1.29. Разходите за материали са в размер на 172 хил. лв. и равни на утвърдените в 

действащата цена на услугата. 

1.1.30. Разходите за външни услуги са в размер на 4 хил. лв. и равни на утвърдените.  

1.1.31. Разходите за амортизации са в размер на 19 хил. лв. при 31 хил. лв., изчислени с 

амортизационни норми за регулаторни цели. 

1.1.32. Разходите за възнаграждения са в размер на 24 хил. лв., равни на утвърдените. 

1.1.33. Разходите за социални осигуровки са в размер на 22 хил. лв., при утвърдени 23 

хил. лв. 

1.1.34. Други разходи са в размер на 4 хил. лв. и са равни на утвърдените. 

1.1.35. Разходи за текущ и авариен ремонт са в размер на 57 хил. лв. и са равни на 

утвърдените. 
1.1.36. Разходи за разполагаеми мощности в размер на 32 хил. лв., които 

представляват присъщи разходи за поддръжка на съоръженията за доставяне на вода за 

„Стомана индъстри” АД от ВС „Студена – непитейна вода”. С оглед спецификата на 

технологичния режим на работа на клиента и задължението за осигуряване на 24 часово 

непрекъсваемо подаване на вода се поддържа паралелна независима водопроводна 

система за доставяне на вода от яз. Пчелина до водопроводните съоръжения на „Стомана 

индъстри” АД с цел обезпечаване на непрекъсваемост на подаването на вода, в случай на 

профилактични и/или аварийни ремонти на основната водопроводна система от яз. 

Студена, както и в периоди, в които е невъзможно да се доставя вода от яз. Студена за 

непитейни нужди.  
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Разходите за поддръжка в работно състояние на ВС „Пчелина – непитейна вода” се 

включват като разходи за разполагаеми мощности (без експлоатационните разходи за ВС 

„Пчелина – непитейна вода”) към условно-постоянните разходи на ВС „Студена – 

непитейна вода”.  
  

Прогнозирани годишни разходи за В и К услуги и системи: 

 за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС Перник – 6 886 хил. лв. 

(утвърдени в действащите цени 6 524 хил. лв.)  

 за услугата доставяне на вода от ВС Студена-непитейна – 275 хил. лв. 

(утвърдени в действащите цени 273 хил. лв.)  

 за услугата доставяне на вода от ВС Пчелина-непитейна – 334 хил. лв. 

(утвърдени в действащите цени 315 хил. лв.)  

 за услугата отвеждане на отпадъчните води – 827 хил. лв. 

(утвърдени в действащите цени 841 хил. лв.)  

 за услугата пречистване на отпадъчните води – 1 318 хил. лв.  

(утвърдени в действащите цени 1 160 хил. лв.)  

 

1.7. Количества вода  

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

 за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС Перник – 6 561 хил.куб.м 

(утвърдени в действащите цени 6 521 хил.куб.м)  

 за услугата доставяне на вода от ВС Студена-непитейна – 4 200 хил.куб.м 

(утвърдени в действащите цени 4 200 хил.куб.м)  

 за услугата доставяне на вода от ВС Пчелина-непитейна – 3 525 хил.куб.м  

(утвърдени в действащите цени 3 525 хил.куб.м)  

 за услугата отвеждане на отпадъчните води – 4 533 хил.куб.м  

(утвърдени в действащите цени 4 533 хил.куб.м)  

 за услугата пречистване на отпадъчните води – 4 262 хил.куб.м 

(утвърдени в действащите цени 4 262 хил.куб.м)  

 

1.8. Необходими годишни приходи 

Необходимите годишни приходи, предложени в заявлението са, както следва: 

 за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС Перник – 7 293 хил. лв. 

(утвърдени в действащите цени 6 904 хил. лв.)  

 за услугата доставяне на вода от ВС Студена-непитейна – 282 хил. лв. 

(утвърдени в действащите цени 305 хил. лв.)   

 за услугата доставяне на вода от ВС Пчелина-непитейна – 361 хил. лв. 

(утвърдени в действащите цени 339 хил. лв.)   

 за услугата отвеждане на отпадъчните води – 998 хил. лв. 

(утвърдени в действащите цени 1 006 хил. лв.)  

 за услугата пречистване на отпадъчните води – 1 457 хил. лв. 

(утвърдени в действащите цени 1 235 хил. лв.)  

 

2. Анализ и оценка на отчетените резултати за 2013 г. 
 

Във връзка с подаденото заявление от „В и К“ ООД, гр. Перник и в съответствие с 

чл. 20 от НРЦВКУ е представена информация, на базата на която е извършен анализ и 

оценка за резултатите от дейността на В и К оператора за отчетния ценови период. 

 

2.1. Анализ на приходите и разходите за 2013 г. 
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Отчетените приходи и разходи за регулираните услуги по представената 

информация от В и К оператора за 2013 г. са отразени в таблицата. 

   

(хил. лв.) 

В и К услуга 

ПРИХОДИ РАЗХОДИ Финансов резултат 

от В и К услуги от В и К услуги (от регулираните 

за отчетната 2013 г. за отчетната 2013 г.  услуги) 

Доставяне на вода на потребителите от ВС 

Перник 
6 337 6 640 -303 

Доставяне на вода от ВС Студена непитейна 131 130 1 

Доставяне на вода от ВС Пчелина непитейна 0 0 0 

Отвеждане на отпадъчните води 817 781 36 

Пречистване на отпадъчните води 1 009 909 100 

ОБЩО: 8 294 8 460 -166 

 

Видно от данните в таблица, общият финансов резултат, формиран от отчетените 

приходи и разходи от регулираните услуги – доставяне на вода на потребителите, 

отвеждане и пречистване на отпадъчните води е в размер на (-166) хил. лв., в резултат на 

отчетената загуба при услугата доставяне на вода на потребителите.  

Съгласно одитирания годишен финансов отчет за 2013 г., дружеството формира 

общо приходи от цялостната дейност в размер на 10 992 хил. лв. и общо разходи 10 973 

хил. лв., при което финансовия резултат е печалба в размер на 19 хил. лв.  

Отчетените разходи от цялостната дейност на дружеството за 2013 г. (10 973 хил. 

лв.) са по-високи от отчетените разходи за регулираните услуги – доставяне на вода, 

отвеждане и пречистване на отпадъчните води (8 460 хил. лв.) с 2 513 хил. лв., в т.ч. 

отписани вземания от продажби 1 368 хил. лв., провизирани вземания 392 хил. лв., 

финансови разходи и др. 

 Отчетените приходи от дейността за 2013 г. (10 992 хил. лв.) са по-високи от 

отчетените за регулираните услуги (8 294 хил. лв.) с 2 698 хил. лв., в т.ч. приходи от 

отписани задължения 1 908 хил. лв., приходи от лихви от просрочени вземания  от 

клиенти 296 хил. лв., приходи от присъединяване и др. 

Отчетените разходи за 2013 г., съпоставени с утвърдените в действащите цени на   

В и К услуги с решение № Ц–54/31.10.2012 г. на ДКЕВР са отразени в таблицата. 

 

№ 

по 

ред 

Разходи по икономически елементи 

В и К услуги 

Доставяне на вода на 

потребителите 

Отвеждане на отпадъчните 

води 

Пречистване на отпадъчните 

води 

Утвърде

ни в 

действа

щите 

цени 

Отчет   
Утвърде

ни в 

действа

щите 

цени 

Отчет   Утвърдени 

в 

действащи

те цени 

Отчет   

ЕССО Ръст     ЕССО Ръст     ЕССО Ръст     

 2013 г.    2013 г.    2013 г.   

(хил. лв.) (хил. лв.) (%)                   (хил. лв.) (хил. лв.) (%)                   (хил. лв.) (хил. лв.) (%)                   

1. Разходи за материали, в т.ч. 1 495 1 620 8 123 119 -4 265 291 10 

1.1. 
електроенергия за технологични 

нужди 
1 021 

1 021 
0       129 

159 
23 

2. Разходи за външни услуги, в т.ч. 1 496 1 837 23 90 23 -74 252 155 -38 

2.1. доставяне на вода от обособената ВС  467 467               

2.1. такса за водовземане и заустване 150 412 175 2 3 50 26 68 162 

3. Разходи за амортизации 399 326 -18 194 283 46 71 76 7 

4. Разходи за възнаграждения 1 854 1 863 0 244 251 3 305 262 -14 

5. Разходи за осигуровки 713 662 -7 87 64 -27 104 71 -32 

6. Други разходи 166 19 -89 55 7 -87 65 12 -82 

7. Разходи за текущ и авариен ремонт 401 590 47 48 34 -29 98 42 -57 

  Общо: 6 524 6 917 6 841 781 -7 1 160 909 -22 

  в т.ч. променливи разходи 2 048 1 808 -12 5 3 -40 180 229 27 

           № Разходи по икономически елементи В и К услуги 
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по 

ред 
Доставяне на вода от ВС 

Студена -сурова 

Доставяне на вода от ВС 

Студена -непитейна 

Доставяне на вода от ВС 

Пчелинна -непитейна 

Утвърде

ни в 

действа

щите 

цени 

Отчет   
Утвърде

ни в 

действа

щите 

цени 

Отчет   
Утвърдени в 

действащите 

цени 

Отчет   

ЕССО Ръст     ЕССО Ръст     ЕССО Ръст     

 2013 г.    2013 г.    2013 г.   

(хил. лв.) (хил. лв.) (%)                   (хил. лв.) (хил. лв.) (%)                   (хил. лв.) (хил. лв.) (%)                   

1. Разходи за материали, в т.ч. 15 27 86 10 10 -4 172 0 -100 

1.1. 
електроенергия за технологични 

нужди 
  

17 
        167 

  
-100 

2. Разходи за външни услуги, в т.ч. 209 8 -96 135 135 0 4 0 -100 

2.1. доставяне на вода от обособената ВС   0   130 130 0   0   

2.2. такса водоползване 180   -100             

3. Разходи за амортизации 119 90 -24 1 0 -100 31 0 -100 

4. Разходи за възнаграждения 115 96 -17 16 15 -4 24 0 -100 

5. Разходи за осигуровки 49 53 9 5 7 35 23 0 -100 

6. Други разходи 19 2 -89 4 3 -28 4 0 -100 

7. Разходи за текущ и авариен ремонт 73 4 -94 10 10 0 57 0 -100 

8. Разходи за разполагаеми мощности       91   -100       

  Общо: 598 280 -226 273 180 -100 315 0 -100 

  в т.ч. променливи разходи 180 17 -192 130 0 -96 167 0 -100 

 

От така представените данни може да се направи извода, че отчетната стойност на 

разходите за 2013 г. общо от регулираните услуги е по-ниска спрямо стойността на 

утвърдените разходи в действащите цени от 2012 г. в резултат на отчетени по-ниски 

разходи при услугите отвеждане и пречистване на отпадъчните води, и при обособените 

водоснабдителни системи, без основната ВС Перник.   

 

2.2. Изпълнение на инвестиционната програма за 2013 г. 

От извършения преглед на отчетната информация относно изпълнението на 

инвестиционната е видно, че В и К операторът е реализирал в стойностно изражение 

планираните инвестиции за 2013 г. от одобрения бизнес план, а именно:  

   

(хил. лв.) 

В и К услуги 

Одобрени 

инвестиции                     

2013 г. 

Реализирани 

инвестиции                 

2013 г. 

Изпълнение 

(%) 

Доставяне на вода на потребителите от ВС Перник 500 41 8,2 

Доставяне на вода от ВС Студена сурова 50 0 0,0 

Доставяне на вода от ВС Студена непитейна 0 0 0,0 

Доставяне на вода от ВС Пчелина непитейна 0 0 0,0 

Отвеждане на отпадъчните води 100 33 33,0 

Пречистване на отпадъчните води 100 0 0,0 

ОБЩО: 750 74 9,9 

 

Реализираните инвестиции през 2013 г. финансирани със собствени от 

дружеството за услугата доставяне на вода на потребителите са за енергомеханично 

оборудване (подмяна на помпени агрегати), изграждане на АСУ на НВ, модернизация с 

хардуер и софтуер на централен диспечерски пункт и административно управление, 

които представляват едва 9,9% от планираните инвестиции. Отчетените инвестиции за 

услугата отвеждане на отпадъчните води са за закупена калочистачна машина. 

 

2.3. Количества за доставяне на вода на потребителите и количества за отвеждане 

на отпадъчни води 

Отчетените количества за 2013 г. съпоставени с количествата с които са образувани 

действащите цени на В и К услуги са отразени в таблицата.  
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(хил. куб. м) 

В и К услуги 

Количества, утвърдени с 

Решение № Ц–54/31.10.2012 

г. на ДКЕВР 

Отчетни количества за 

2013 г. 

Доставяне на вода на потребителите от ВС Перник 6 521  6 173 

Доставяне на вода от ВС Студена непитейна 4 200  1 873 

Доставяне на вода от ВС Пчелина непитейна 3 525  0 

Отвеждане на отпадъчните води 4 533  4 215 

Пречистване на отпадъчните води 4 262  3 959 

 

От посочените данни е видно, че отчетените фактурирани количества за 2013 г. за 

всички услуги и системи са по-ниски от утвърдените в действащите цени с Решение № 

Ц–54/31.10.2012 г. на ДКЕВР, които са от началото на регулаторния период. 

 

2.4. Общо финансовото състояние на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. 

Перник, към 31.12.2013 г.  

Съгласно представения одитиран годишен финансов отчет за 2013 г. на 

„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник текущият финансов резултат след 

данъци е печалба в размер на 8 хил. лв., при отчетената загуба в размер на 112 хил. лв. за 

2012 г., което се дължи на изпреварващото увеличение на общите приходи пред това на 

общите разходи.  

Общите приходи на дружеството към 31.12.2013 г. са увеличени с 14,6% на 10 992 

хил. лв. от 9 594 хил. лв. за 2012 г., в резултат на увеличени други приходи от дейността, 

а общите разходи са увеличени с 13,0% на 10 973 хил. лв. от 9 710 хил. лв. за 2012 г., 

преди всичко в резултат на увеличени разходи за персонала и други разходи за 

дейността. 

Приходите от оперативната дейност на дружеството към 31.12.2013 г. са 

увеличени с 14,6% на 10 992 хил. лв. от 9 594 хил. лв. за 2012 г. В състава си включват: 

приходи от регулирани услуги - доставяне на вода, отвеждане на отпадни води, 

пречистване на отпадъчни води и други приходи.  

Към края на 2013 г. приходите от регулирани услуги - доставяне на вода на 

потребителите, отвеждане и пречистване на отпадни води са в размер на 8 737 хил. лв., 

което е с 1,1% под същите приходи през предходната 2012 г., когато те са 8 837 хил. лв. 

Стойността на другите приходи от дейността за 2013 г. е 2 255 хил. лв., при 609 

хил. лв. за 2012 г., от които най-голям относителен дял заемат отписани задължения, 

след което приходи от лихви за просрочени вземания от клиенти. 

Общите оперативни разходи към 31.12.2013 г. са увеличени с 13,1% на 10 939 

хил. лв. при отчетени 9 669 хил. лв. за 2012 г., вследствие на 116,4% ръст на други 

разходи. Разходите за оперативна дейност по икономически елементи за 2013 г. 

съпоставени с предходната 2012 година са представени в таблицата: 

№ Видове разходи Мярка 2012 г. 2013 г. 

Изменение 

2012/2011 г.        

(+/-)                             

в % 

1. Разходи за материали хил.лв. 2 720 2 483 -8,7% 

2. Разходи за външни услуги хил.лв. 1 444 1 380 -4,4% 

3. Разходи за амортизации хил.лв. 961 957 -0,4% 

4. Разходи за  персонала хил.лв. 3 396 3 635 7,0% 

5. Други разходи хил.лв. 1 148 2 484 116,4% 

  Общо: хил.лв. 9 669 10 939 13,1% 
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 От извършения анализ на разходите е видно, че: 

 1. Разходите за материали, спрямо предходната година са намалени на 2 483 хил. 

лв. от 2 720 хил. лв., вследствие намаление на почти всички видове материали, в т.ч. 

разходи за електрическа енергия, материали за основна дейност, горива за автомобили и 

други материали. 

          2. Разходите за външни услуги за годината са намалени на 1 380 хил. лв., спрямо 

предходната година, когато те са 1 444 хил. лв., като намалението е предимно в 

следствие на по-ниски разходи за ремонтни дейности и за закупена вода от яз. Красава, и 

др. 

 3. Разходите за персонал (възнаграждения, осигуровки и социални) за 2013 г. са 

завишени на 3 635 хил. лв. при 3 396 хил. лв. за 2012 г. Средносписъчният брой на 

персонала на дружеството е увеличен през 2013 г. спрямо предходната година с 28 

бройки и към края на годината е 368 човека. 

 4. Други разходи за дейността са увеличени на 2 484 хил. лв. за 2013 г. от  1 148 

хил. лв. за 2012 г., като с най-голям относителен дял са отписаните вземания от 

продажби, следвани от такси по Закона за водите и провизии-вземания. 

          5. Разходите за амортизации са намалени с 4 хил. лв. през 2013 г. 

Нетекущите активи към 31.12.2013 г. са увеличени спрямо предходната година на 21 680 

хил. лв. от 20 916 хил. лв. за 2012 г., в резултат на придобити нетекущи активи през 

периода, като съоръжения, сгради, машини  и производствено оборудване, транспортни 

средства и др.  

         Активите в процес на изграждане, постъпили през 2013 г. са в размер на 573 хил. 

лв. при 619 хил. лв. за 2012 г.  

 Към 31.12.2013 г. текущите активи на дружеството са намалени на 11 023 хил. лв. 

от 12 069 хил. лв. за 2012 г., дължащо се предимно на намаление на търговските и други 

вземания на 10 299 хил. лв. от 11 390 хил. лв., други вземания и суровини и материали. 

През 2013 г. размерът на обезценката на търговските вземания е 478 хил. лв., при 106 

хил. лв. за 2012 г. 

 Общите нетекущи пасиви (задължения) са намалени към 31.12.2013 г. на 756 хил. 

лв. от 904 хил. лв. за 2012 г., както и текущите пасиви (задължения) са намалени спрямо 

предходната година на 5 381 хил. лв. от 6 523 хил. лв. 

 

Показателят обща ликвидност, изчислен като съотношение между 

краткотрайни активи /краткосрочни пасиви за 2013 г. е 2,05 спрямо 1,85 за 2012 г. и 

показва, че дружеството има свободен оборотен капитал да обслужва както текущите си 

задължения, така и задължения при евентуално използване на привлечен капитал за 

инвестиции.   

 Показателят покритие на дълготрайните активи със собствен капитал, 

изчислен като съотношение между собствен капитал/дълготрайни активи е 1,60 за 

2013 г. и  1,57 за 2012 г. и означава, че дружеството разполага със свободен собствен 

капитал за инвестиране в нови дълготрайни активи. 

 Показателят за задлъжнялост, изчислен като съотношение между привлечен 

капитал (дългосрочни и краткосрочни задължения)/ собствен капитал е 0,48 за 2013 г. 

и 0,58 за 2012 г., отразява отчетеното намаление за периода и определя ниската 

задлъжнялост на дружеството спрямо възможностите, които има за покриване на 

финансовите си задължения.  

 Показателят за рентабилност на приходите от продажби, изчислен като 

съотношение между финансов резултат преди облагане/нетните приходи от 

продажби е 0,2% за 2013 г. и (-1,3%) за 2012 г. 

 Рентабилност на активите, изчислена като съотношение между нетна 

печалба/общите активи е 0,0% за 2013 г. и (-0,6)% за 2012 г., не е постигната от 

дружеството за периода. 
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 Събираемостта на вземанията, изчислена като съотношение (Нетни приходи 

от продажби – Вземания + Парични средства)/(Нетни приходи от продажби + 

Парични средства) е ниска и се влошава за 2013 г. – 55,2% спрямо 2012 г. - 58,8%.  

 Периодът на събираемост, изчислен в дни, като съотношение на краткосрочни 

вземания/нетни приходи от продажби е доста дълъг и се увеличава на 167 дни за 2013 г. 

спрямо 152 дни за 2012 г., което показва сериозни проблеми на дружеството със 

събиране на вземанията си. 

 

От направения анализ на основата на общата балансова структура към 

31.12.2013 г. е видно, че дружеството продължава да бъде в добро финансово 

състояние. Коефициентите, които отразяват начина на финансиране на текущата 

дейност се подобряват спрямо предходната година и са над минималните изискуеми 

нива. Източниците за финансиране на дейността на дружеството определят ниска 

степен на задлъжнялост и наличие на собствен капитал за обслужване на 

задълженията си. 

Същевременно, компанията не успява да постигне рентабилност на 

активите, а рентабилността на приходите от продажби е незначителна, като в най-

голяма степен причина за това е влошаващата се и ниска събираемост на 

вземанията, и дългия период на събираемост спрямо предходната година.  

 

3. Констатации и правна рамка  
 

Въз основа на извършения анализ на подаденото заявление са направени следните 

констатации: 

1. Действащите към настоящия момент на „В и К” ООД, гр. Перник са утвърдени 

с решение № Ц–54/31.10.2012 г. на ДКЕВР, съгласно което считано от 01.11.2012 г. В и 

К оператора прилага изменени цени, определени от регулатора при прилагане на метода 

на регулиране по чл.4, ал.1, т.2а от НРЦВКУ „горна граница на цени“.  

 

Показател Изчисление 2013 г. 2012 г. Забележка 

Обща ликвидност 
Краткотрайни активи / 
Краткосрочни пасиви 

2,05 1,85 

Отбелязва се повишение и компанията 

не е затруднена да обслужва текущите 

си задължения 

Покритие на 

Дълготрайните активи 
със Собствен капитал 

Собствен капитал / 

Дълготрайни активи 
1,60 1,57 

Отбелязва се повишение и компанията 

разполага със свободен капитал за 
инвестиции 

Задлъжнялост 
Привлечен капитал / Собствен 

капитал 
0,48 0,58 

Отбелязва се намаление и компанията 

продължава да има ниска задлъжнялост 

Рентабилност на 

приходи от продажби 

Финансов резултат / Нетни 

приходи от продажби 
0,2% -1,3% 

Отбелязва се подобряване, но 
рентабилността на продажбите е 

незначителна 

Рентабилност на 
активите 

Нетна печалба /           Общи 
активи 

0,0% -0,6% 

Отбелязва се подобряване, но 

компанията не успява да постигне 

рентабилност на активите 

Събираемост на 
вземанията 

(Нетни приходи от продажби –

Вземания + Парични средства) / 
(Нетни приходи от продажби + 

Парични средства) 

55,2% 58,8% 
Отбелязва се влошаване и нивото на 
събираемост на вземанията е ниско. 

Период на събираемост 
Краткосрочни вземания / Нетни 

приходи от продажби 
167 дни 152 дни 

Отбелязва се влошаване и периода на 

събираемост е доста дълъг. 
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2. Във внесеното със заявление вх. № В-17-06-8/17.03.2014 г. предложените от       

В и К оператора за утвърждаване на цени на В и К услуги са образувани при прилагането 

на метода „горна граница на цени“ съгласно чл.4, ал.1, т.2, б.“а“ от НРЦВКУ, и при 

спазване на Указанията на комисията за образуване на цени на В и К услуги при ценово 

регулиране чрез метода „горна граница на цени“, приети с решение по т. 5 от Протокол 

№ 17/31.01.2011 г. Предложените цени на В и К услуги във внесеното заявление са 

формирани на базата отчетни данни за 2012 г., каквито са били налице към момента на 

внасяне на предложението. 

3. Правната рамка на метода на регулиране чрез стимули “горна граница на цени” 

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

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

заявленията за утвърждаване и изменение на цените.  

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

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

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

период с инфлационен индекс, коригиран с коефициент за подобряване на 

ефективността на В и К оператора. 

 5. В и К операторът е внесъл за одобряване бизнес план за периода 2009-2013 г., 

удължен до 31.12.2015 г. с вх. № В-17-37-4/28.02.2014 г. С решение на комисията № БП-

6/23.06.2014 г. така внесеният бизнес план е върнат за отстраняване на несъответствията 

му с нормативните изисквания в съответствие с формулираните в 61 точки 

задължителни указания за преработването му.  

6. В и К операторът е внесъл за одобряване преработен бизнес план за периода 

2009-2013 г., удължен до 31.12.2015 г. с вх. № В-17-37-4/22.07.2014 г., допълнен с писма 

вх. № В-17-37-4/29.12.2014 г. и вх. № В-17-37-4/14.01.2015 г. Същият е разгледан от 

работната група, и е предложен за одобрение с доклад В-Дк-3/22.01.2015 г. Внесеният 

преработен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” 

ООД – гр. Перник за периода 2009 г. – 2015 г. е одобрен с решение на ДКЕВР № БП-3 от 

28.01.2015 г.  

 

4. Предложение на работната група за разходи и ценообразуващи 

елементи 
Разходите и ценообразуващите елементи на внесените за утвърждаване цени от 

„В и К” ООД, гр. Перник следва да се коригират съгласно изискванията на глава 

четвърта от Указанията при прилагане на следния подход: 

- Регулаторната база на активите се актуализира със стойността на дълготрайните 

активи към 31.12.2013 г.;  

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

инфлационен индекс за 2013 г. намален с коефициент за подобряване на ефективността 

Х; 

- Разходите за амортизации се определят в съответствие с Амортизационния план 

за регулаторни цели за 2013 г. съгласно преработен бизнес план, предложен за 

одобрение с доклад В-Дк-3/22.01.2015 г.; 

- Променливите разходи се определят на база натурални показатели по отчетни 

данни за 2013 г.; 

- Средния размер на инвестициите се определя съгласно преработен бизнес план, 

предложен за одобрение с доклад В-Дк-3/22.01.2015 г.; 

- Всички останали ценообразуващи елементи, в т.ч. норма на възвръщаемост на 

капитала, оборотен капитал, количества за доставяне на вода, отведени и пречистени 

отпадъчни води са равни на утвърдените с решение № Ц–54/31.10.2012 г. на ДКЕВР. 
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4.1. Дълготрайни активи  

Призната стойност на дълготрайните активи се образува на база отчетните 

стойности на дълготрайните активи за 2013 г. в съответствие с амортизационния план за 

регулаторни цели в преработения бизнес план, предложен за одобрение с доклад В-Дк-

3/22.01.2015 г., и годишния финансов отчет на дружеството към 31.12.2013 г., както 

следва: 

 за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС Перник – от предложени 9 963 

хил.лв. на 8 868 хил. лв. 

 за услугата доставяне на вода от ВС Студена-непитейна – от предложени 2 хил.лв. на 

1 223 хил. лв.  

 за услугата доставяне на вода от ВС Пчелина-непитейна – от предложени 608 хил.лв. 

на 683 хил. лв.  

 за услугата отвеждане на отпадъчните води – от предложени 4 546 хил.лв. на 4 824 

хил. лв. 

 за услугата пречистване на отпадъчните води – от предложени 1 996 хил.лв. на 2 851 

хил. лв. 

 

4.2. Среден размер на инвестициите  

Средният размер на инвестициите за оставащите две години от регулаторния 

период съответстват на инвестиционната програма от преработения бизнес план 

предложен за одобрение с доклад В-Дк-3/22.01.2015 г. както следва: 

 за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС Перник – от предложени 400 

хил.лв. на 498 хил. лв. 

 за услугата доставяне на вода от ВС Студена-непитейна – 0 лв.  

 за услугата доставяне на вода от ВС Пчелина-непитейна – 0 лв.  

 за услугата отвеждане на отпадъчните води – 28 хил. лв. 

 за услугата пречистване на отпадъчните води – 20 хил. лв. 

 

4.3. Необходим оборотен капитал 

Необходимият оборотен капитал е определен съгласно утвърдените параметри от 

решение № Ц–54/31.10.2012 г. на ДКЕВР и при нетен цикъл 80 дни съгласно т.12 от 

Протокол № 83/29.06.2009 г. на ДКЕВР, както следва: 

 за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС Перник – от предложени 

2 232 хил.лв. на 1 401 хил. лв. 

 за услугата доставяне на вода от ВС Студена-непитейна – от предложени 95 хил.лв. 

на 39 хил. лв.  

 за услугата доставяне на вода от ВС Пчелина-непитейна – от предложени 109 

хил.лв. на 63 хил. лв.  

 за услугата отвеждане на отпадъчните води –  от предложени 226 хил.лв. на 

144хил. лв. 

 за услугата пречистване на отпадъчните води – от предложени 442 хил.лв. на 

269хил. лв. 

 

4.4. Регулаторна база на активите  

Регулаторната база на активите се определя на базата на отчетни данни за 2013 г., 

както следва: 

 за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС Перник – от предложени 10 583 

хил.лв. на 5 588 хил. лв. 

 за услугата доставяне на вода от ВС Студена-непитейна – от предложени 96 хил.лв. на 

600 хил. лв.  
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 за услугата доставяне на вода от ВС Пчелина-непитейна – от предложени 421 хил.лв. 

на 181 хил. лв.  

 за услугата отвеждане на отпадъчните води – от предложени 2 649 хил.лв. на 1 519 

хил. лв. 

 за услугата пречистване на отпадъчните води – от предложени 2 148 хил.лв. на 2 380 

хил. лв. 

 

4.5. Норма на възвръщаемост на капитала  

Нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане е 6,47%, 

определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 5,71% с данъчна ставка 

10,00% и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 7,84%, равна на утвърдената 

с решение № Ц–54/31.10.2012 г. на ДКЕВР. 

 

4.6. Признати годишни разходи  

 

Условно-постоянните разходи (без разходите за амортизации) по водоснабдителни и 

канализационни услуги се коригират със средногодишната инфлация за периода януари - 

декември 2013 г. спрямо периода януари - декември 2012 г., която е 0,9% по данни на 

НСИ за индекса на потребителските цени. 

Преизчислените условно-постоянни разходи (без разходите за амортизации) след 

корекцията по т. 1 са коригирани с коефициент за подобряване на ефективността Х = 

0,5%, съгласно т. 55 от Указанията.  

Във връзка с обслужване на В и К мрежата на новоприсъединената територия 

(община Ковачевци) от „В и К“ ООД, гр. Перник се признават за услугата доставяне на 

вода на потребителите от ВС Перник следните допълнителни разходи: 

разходи за възнаграждения – 8 хил. лв. за 3 работници /двама инкасатори  и 

водопроводчик/; 

разходи за текущ и авариен ремонт – 5 хил. лв. предназначени за средства за 

измервателни устройства на 7- те водоизточника на територията на Община Ковачевци. 

 

Променливи разходи за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС 

Перник:  

1. Предложените от В и К оператора разходи за обеззаразяване в размер на 97 

хил. лв. не се признават, а се приемат в размер на 50 хил. лв., определени на база 

отчетни данни за 2013 г., в т.ч. и разходи за количествата за доставяне на вода на 

Община Ковачевци. 

2. Предложените от В и К оператора разходи за коагуланти в размер на 20 хил. 

лв. не се признават, а се приемат в размер на 7 хил. лв., определени на база отчетни 

данни за 2013 г. 

3. Разходи за лабораторно-технологични комплекси се признават в размер на 9 

хил. лв., на база отчетни данни за 2013 г. и обосновано разпределени между услугите. 

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

нужди в размер на 1 142 хил. лв. не се признават, а се коригират на 1 121 хил. лв., 

изчислени на база отчетените количества електроенергия ниско напрежение за 2013 г., 

към които са добавени отчетените количества за 2014 г., за седемте броя помпени 

станции (ПС) в община Кавачевци, които дружеството експлоатира от края на 2013 г., и 

действащите цени на електрическа енергия, утвърдени с Решение № Ц-16/01.10.2014 г. 

на ДКЕВР.  
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Количествата електрическа енергия, въз основа на които са начислени разходите, 

не са преизчислени на база среден специфичен разход на електроенергия за периода 

2011-2013 г., тъй като както вече беше посочено, от края на 2013 г. В и К операторът 

експлоатира още седем броя ПС, т.е. като цяло има увеличение в инсталираната 

мощност за 2014 г., спрямо периода 2011-2013 г. 

5. Предложените от В и К оператора  разходи за доставяне на вода от друг 

доставчик  в размер на 290 хил. лв. не се признават, като коригират на 267 хил. лв. на 

база отчетни данни за 2013 г. 

6. Предложените от В и К оператора  разходи за доставяне на вода от 

обособената ВС Студена сурова в размер на 467 хил. лв. не се признават, като се 

коригират на 545 хил. лв. на база дела на разходите пропорционално на количествата за 

доставяне на вода на основната система (ВС Перник). 

7. Предложените от В и К оператора разходи за такса регулиране в размер на 25 

хил. лв. не се признават, като коригират на 24 хил. лв. на база отчетни данни за 2013 г., 

разпределени между В и К услуги и системи. 

8. Предложените от В и К оператора разходи за такса за  водоползване в размер 

на 160 хил. лв., в т.ч. и за количествата за доставяне на вода на Община Ковачевци, 

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

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

сила от 01.01.2012 г. се признават. 

 

Променливи разходи за услугата услугата доставяне на вода от ВС Студена-

непитейна: 

1. Предложените от В и К оператора  разходи за доставяне на вода от 

обособената ВС Студена сурова в размер на 130 хил. лв. не се признават, като се 

коригират на 124 хил. лв. на база дела на разходите пропорционално на количествата за 

доставяне на вода на ВС Студена-непитейна. 

 

Променливи разходи за услугата доставяне на вода от ВС Пчелина-непитейна:  

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

нужди в размер на 167 хил. лв. се признават. 

 

Променливи разходи за услугата отвеждане на отпадъчните води:  

1. Предложените от В и К оператора разходи за такса за  замърсяване в размер 

на 2 хил. лв., изчислени съгласно Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на 

воден обект и за замърсяване (обн. в ДВ, бр. 50 от 1 юли 2011 г., изм. ДВ. бр. 3 от 10 

януари 2012 г.), се признават. 

 

Променливи разходи за услугата пречистване на отпадъчните води:  

 1. Предложените от В и К оператора разходи за лабораторно-технологични 

комплекси в размер на 18 хил. лв. не се признават, а се коригират на 9 хил. лв. на база 

отчетни данни за 2013 г. и обосновано разпределени по услуги. 

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

нужди за услугата пречистване на отпадъчни води в размер на 134 хил. лв. се признават. 

Същите са изчислени по цени на електрическа енергия средно напрежение, съгласно 

Договор № ЗОП/16.09.2013 г. между „В и К“ ООД - Перник и „Енерго –Про енергийни 

услуги“ ООД, гр. Варна и цени за мрежови услуги, утвърдени с Решение № Ц-

16/01.10.2014 г. на ДКЕВР.  
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Количествата електрическа енергия, въз основа на които са начислени разходите, 

не са преизчислени на база среден специфичен разход на електроенергия за периода 

2011-2013 г., тъй като в края на 2013 г. в ПСОВ Батановци са подменени 4 бр. шнекови 

устройства (инсталирана мощност общо 37 кВт) с 4 бр. шламови помпи, (инсталирана 

мощност 83 кВт), т.е. има увеличение в инсталираната мощност за 2014 г., спрямо 

периода 2011-2013 г. За сравнение изчислените на база отчетените количества 

електроенергия средно напрежение за 2013 г. са в размер на 130 хил. лв. 

3. Предложените от В и К оператора разходи за такса за замърсяване в размер на 

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

воден обект и за замърсяване (обн. в ДВ, бр. 50 от 1 юли 2011 г., изм. ДВ. бр. 3 от 10 

януари 2012 г.), се признават.   

4. Предложените от В и К оператора разходи за инкасиране в размер на 145 хил. 

лв. отнасящи се за пречистване на отпадъчните води на територията на община Радомир 

от ПСОВ „ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир се признават. 

5. Предложените от В и К оператора други разходи, в т.ч. разходи за почистване 

на биобасейн и извозване на кал в размер на 169 хил. лв. не се признават и се коригират 

на 124 хил. лв. съгласно приложената фактура за извършената услуга и представен 

договор между „В и К“ ЕООД, гр. Перник и „Синди МДР“ ЕООД (по ЗОП). 

 

4.7. Количествата вода  

Количествата вода за съответната В и К услуга са равни на утвърдените с  

решение № Ц–54/31.10.2012 г. на ДКЕВР, а именно:   

за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС Перник – 6 521 хил.куб.м 

за услугата доставяне на вода от ВС Студена-непитейна – 4 200 хил.куб.м  

за услугата доставяне на вода от ВС Пчелина-непитейна – 3 525 хил.куб.м  

за услугата отвеждане на отпадъчните води – 4 533 хил.куб.м 

за услугата пречистване на отпадъчните води – 4 262 хил.куб.м 

 

4.7. Необходими годишни приходи 

Във връзка с гореизложените корекции на ценообразуващите елементи и 

разходите, предложените от В и К оператора необходими годишни приходи са, както 

следва: 

за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС Перник – 7 112 хил. лв. 

за услугата доставяне на вода от ВС Студена-непитейна – 274 хил. лв.  

за услугата доставяне на вода от ВС Пчелина-непитейна – 303 хил. лв.  

за услугата отвеждане на отпадъчните води – 934 хил. лв. 

за услугата пречистване на отпадъчните води – 1 439 хил. лв. 

 

4.8. Анализ на социалната поносимост на цените на В и К услуги 

Социалната поносимост на цената на В и К услуги е 6,80 лв./куб.м, определена 

съгласно § 1, ал. 1, т. 4 от ЗРВКУ съгласно следните параметри: 

 Средномесечен доход на едно лице за област Перник за 2013 г. в размер на 475 

лв. (данни от НСИ). 

 Среден брой членове в домакинство – 2,35 човека (данни от НСИ). 

 Минималното месечно потребление на вода за питейно-битови нужди от 2,8 

куб.м. 

  

  Във връзка с изложеното, разходите и ценообразуващите елементи за 

водоснабдителните и канализационните услуги на „В и К“ ООД, гр. Перник са, 

както следва: 

 

Признати годишни разходи: 
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за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС Перник – 6 714 хил. лв.  

за услугата доставяне на вода от ВС Студена-непитейна - 219  хил. лв.  

за услугата доставяне на вода от ВС Пчелина-непитейна - 291  хил. лв.  

за услугата отвеждане на отпадъчните води – 835 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води – 1 285 хил. лв.  

 

Регулаторна база на активите: 

за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС Перник – 5 588 хил. лв. 

за услугата доставяне на вода от ВС Студена-непитейна – 600 хил. лв. 

за услугата доставяне на вода от ВС Пчелина-непитейна - 181  хил. лв. 

за услугата отвеждане на отпадъчните води – 1 519 хил. лв. 

за услугата пречистване на отпадъчните води – 2 381 хил. лв. 

 

Необходим оборотен капитал: 

за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС Перник – 1 401 хил. лв. 

за услугата доставяне на вода от ВС Студена-непитейна – 39 хил. лв.  

за услугата доставяне на вода от ВС Пчелина-непитейна – 63 хил. лв.    

за услугата отвеждане на отпадъчните води – 144 хил. лв. 

за услугата пречистване на отпадъчните води – 270 хил. лв. 

Необходимият оборотен капитал е определен съгласно Указанията при нетен 

цикъл 80 дни съгласно т.12 от Протокол № 83/29.06.2009 г. на ДКЕВР. 

 

Норма на възвръщаемост на капитала: 

Нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане е 6,47%, 

определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 5,71% с данъчна ставка 

10,00% и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 7,84%, равна на утвърдената 

с решение № Ц–54/31.10.2012 г. на ДКЕВР. 

 

Необходими годишни приходи: 

за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС Перник – 7 112 хил. лв. 

за услугата доставяне на вода от ВС Студена-непитейна – 274 хил. лв.  

за услугата доставяне на вода от ВС Пчелина-непитейна – 303 хил. лв.  

за услугата отвеждане на отпадъчните води - 934 хил. лв. 

за услугата пречистване на отпадъчните води – 1 439 хил. лв. 

 

Количествата вода:  

за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС Перник – 6 521 хил.куб.м 

за услугата доставяне на вода от ВС Студена-непитейна – 4 200 хил.куб.м  

за услугата доставяне на вода от ВС Пчелина-непитейна – 3 525 хил.куб.м  

за услугата отвеждане на отпадъчните води – 4 533 хил.куб.м 

за услугата пречистване на отпадъчните води – 4 262 хил.куб.м 

 

Цени на В и К услуги на “В и К” ООД, гр. Перник: 

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС Перник   1,09 лв./куб.м 

Цена за услугата доставяне на вода от ВС Студена-непитейна               0,07 лв./куб.м 

Цена за услугата доставяне на вода от ВС Пчелина-непитейна              0,09 лв./куб.м 

Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води 

Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.     0,18 лв./куб.м

  

Промишлени и други стопански потребители 

степен на замърсеност 1                                                  0,18 лв./куб.м
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степен на замърсеност 2                                                  0,29 лв./куб.м

  

Цена за услугата пречистване на отпадъчните води 

Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.     0,29 лв./куб.м

  

Промишлени и други стопански потребители 

степен на замърсеност 1                                                  0,29 лв./куб.м

  

степен на замърсеност 2                                                  0,46 лв./куб.м   

(В цените не е включен ДДС). 

 

5. Открито заседание на ДКЕВР, обществено обсъждане и допълнително постъпили 

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

утвърждаване на цени. 

 

5.1. Открито заседание 
  

В съответствие с разпоредбите на чл.23 от НРЦВКУ и чл. 41 - чл. 50 от 

Устройствения правилник на ДКЕВР и на нейната администрация, на закрито заседание 

на комисията, проведено на 28.01.2015 г. е приет доклада на работната група с вх.№ В-

Дк-4/22.01.2015 г. и е определена дата за провеждането на открито заседание и 

обществено обсъждане на предложението за цени на 04.02.2015 г. от 10 ч. 

Докладът на комисията и проекта на решение за утвърждаване на цени на В и К 

услугите, предоставяни от „ВиК“ ЕООД, гр. Перник са качени на интернет страницата на 

ДКЕВР. 

„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник е уведомено за провеждане на 

заседанието с писмо на ДКЕВР с изх. № В-17-37-5/29.01.2014 г. Участие в откритото 

заседание взеха: 

 г-н Иван Витанов – управител; 

 г-жа Антоанета Арсова – ръководител група „Инвестиции“;  

 г-жа Камелия Шутева – заместник – главен счетоводител; 

 г-н Трифон Петров – експерт. 

 

Ив. Витанов: Отбеляза, че е управител на „В и К“ ООД, гр. Перник от 05.01.2015 

г. Приема направените анализи и заключения от работната група на ДКЕВР и оценката 

за дейността на В и К оператора. Прави уточнение, че поради допусната техническа 

грешка при оповестяването на данните от регулаторния одит, разходите на дружеството 

за предоставяне на вода от друг В и К оператор са с 31 000 лв. по-малко от реално 

платените от дружеството  и моли Комисията да вземе предвид това, както и останалите 

уточнения, които ще бъдат внесени писмено при изготвянето на решене за утвърждаване 

на цените за водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване и 

канализация” ООД, гр. Перник. 

К. Шутева: Посочва, че при осчетоводяването на разхода за доставяне на вода от 

друг доставчик, е пропусната една фактура и действителният разход за доставяне на вода 

е с 31 000 лв. по-голям, като ще бъдат представени копия на документи и извлечения от 

сметки за това , за да може този разход да бъде приет като действително направен. 

Отбеляза, че е променен основен ценообразуващ елемент с постоянен характер - нетният 

цикъл на оборотния капитал, който в предишните две решение, които се цитират от 

Комисията, е 125 дни и поиска разяснения, защо е направено това. Счита за крайно 

недостатъчни признатите допълнителните разходи в размер на 8000 лв., свързани с 

обслужването и предоставянето на услуги в община Ковачевци, в тях не са предвидени 

разходи за осигуровки, социални плащания и други допълнителни разходи, които са 
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свързани с ремонт на помпени агрегати. Счита и разходите за основен ремонт в размер 

на 5 000 лв. за недостатъчни, като посочва като аргумент, че техниката е много остаряла 

и положението По отношение на признатата стойност на нетекущите активи за услугата 

доставяне на вода на потребителите посочва, че намалението със 167 000 лв. намалява и 

годишните амортизации за тази услуга и счита, че това е следствие от техническа 

грешка. отбеляза че ще опишат и внесат писмено своите констатации и забележки.  

На въпрос на председателстващия заседанието член на ДКЕВР Д. Димитров за 

социалната поносимост и координацията с общината по отношение на цените заяви, че 

няма някакви отзиви от община Перник относно цената.  

На въпрос на члена на ДКЕВР М. Миланова във връзка с предстоящата реформа в 

сектора дали активите, които се експлоатират от „В и К“ Брезник като общински, както и 

активите на община Ковачевци ще бъдат предадени на асоциацията отговори, че със 

сигурност община Ковачевци иска съоръженията да се предадат на асоциацията и 

дружеството да бъде техен В и К оператор, а за язовир „Красава“ и пречиствателна 

станция за питейни води „Брезник“. изказа предположение, че няма да се предадат на 

асоциацията, тъй като не са включения в изготвения от общината списък.  

5.2. Обществено обсъждане 
 

С писмо на ДКЕВР с изх. № В-04-00-8/29.01.2015 г. като заинтересовани лица са 

поканени Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Омбудсман на 

Република България, Национален браншов синдикат „Водоснабдител“ – КНСБ, 

Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Българска асоциация по 

водите, Съюз на В и К операторите в България, Федерация на потребителите в България, 

Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – ПОДКРЕПА, Комисия за 

защита на потребителите, Гражданско движение „ДНЕС“, Българска национална 

асоциация „Активни потребители“, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Перник, 

община Перник. 

На общественото обсъждане присъстваха: 

 г-н Христо Станков – директор на дирекция в Министерство на 

регионалното развитие и благоустройство; 

 г-н Красимир Богоев – зам.- председател на Национален браншов 

синдикат „Водоснабдител“ - КНСБ; 

 г-н Огнян Димов – зам.-председател на Федерация „Строителство, 

индустрия и водоснабдяване“ – ПОДКРЕПА; 

 г-н Методи Митев – гражданско движение „Освобождение“; 

 г-н Иван Витанов – управител на ”Водоснабдяване и канализация” ООД, 

гр. Перник. 

 

Омбудсман на Република България, Конфедерация на работодателите и 

индустриалците в България, Българска асоциация по водите, Съюз на В и К операторите 

в България, Федерация на потребителите в България, Комисия за защита на 

потребителите, Гражданско движение „ДНЕС“, Българска национална асоциация 

„Активни потребители“ и община Перник не изпращат свои представители.  

По време на общественото обсъждане бяха направени следните изказвания: 

Хр. Станков: Изрази съмнение дали предложеното от работната група 

увеличение на цените, което ще доведе до увеличение на приходите на дружеството със 

190 000 лв. е достатъчно, посочи че дружеството има значителни задължения по 

ПУДООС за такси за водоползване и висящо дело за около 2 800 000 лв., а увеличението 

не дава възможност дружеството да обслужва задълженията си.  

Кр. Богоев: Изтъкна, че социално поносимата цена е доста по-висока от 

предложената от работната група и че това е добро решение. Изказа надежда, че с 
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встъпването в длъжност на новия управител ще се запази досегашния добър социален 

диалог.  

Огн. Димов: Обърна внимание на факта, че за 2013 г. има одобрени инвестиции 

от ДКЕВР в размер на 750 000 лв.  от които са  изпълнени са само 74 000 лв., т.е. 10% от 

което показва, че приходите на дружеството не са на такава степен, че да се изпълни 

инвестиционната програма.Предложи в доклада, когато се дават статистически данни, 

се посочва изрично колко е сега действащата цена на водата, с колко ще бъде увеличен 

бюджетът на едно средностатистическо семейство, тъй като ще бъде полезно за 

гражданите на всеки един град и на всеки един потребител на В и К услугата, за да си 

направи някаква сметка, а не да гледа някакви цифри и проценти.  

М. Митев: Заяви, че се присъединява към изказалите се преди него. Посочи, че 

увеличението не е толкова голямо, но същевременно ще даде възможност на В и К 

дружеството да си подобри услугата, знаейки какво е положението на В и К 

дружествата в държавата.    

 

5.3. Постъпили след общественото обсъждане писмени бележки, становища 

и възражения  

 

С писмо вх. № В–17–37–5/05.02.2015 г. е внесено становище от „В и К“ ООД,    

гр. Перник в което са посочени следните възражения относно корекциите на работната 

група по ценообразуващите елементи:  

Обособената територия на „В и К“ ООД, гр. Перник включва общините Перник, 

Радомир, Брезник, Земен, Трън и Ковачевци, докато в доклада са посочени само 

общините Перник и Ковачевци.  

Нетният цикъл на оборотния капитал е коригиран от 125 дни на 80 дни, при 

което изчисления оборотен капитал намалява цената на услугата доставяне на вода на 

потребителите с 1 ст.  

Призната стойност на нетекущите активи за услугата доставяне на вода на 

потребителите е намалена със 167 хил. лв., респективно са намалени и натрупаните 

амортизации.  

В резултат на допусната техническа грешка от страна на дружеството при 

отразяване на отчетната информация за 2013 г. в ЕССО, разходите за доставяне на вода 

от друг В и К оператор („Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник) са по-ниски с 31 хил. лв. 

от реално доставените и заплатени, удостоверено с приложени копия на фактури.  

Признатите допълнителни разходи за поддръжка и експлоатация на мрежата на 

район Ковачевци в размер на 13 хил. лв. са крайно недостатъчни, тъй като 

необходимите възлизат на 29 хил. лв.  

Посочените възражения в писмото са аргументирани от В и К оператора, както 

следва:  

По т. 2 относно нетния цикъл на оборотния капитал, В и К операторът предлага 

да бъде запазен на 125 дни в съответствие с утвърдения цикъл в Решение № Ц-

034/23.08.2010 г. и Решение № Ц–54/31.10.2012 г. на ДКЕВР. 

1) По т. 3 относно призната стойност на нетекущите активи за услугата доставяне на 

вода на потребителите, намалена от 9 963 хил.лв. на 8 868 хил. лв., вместо на 9 030 хил. 

лв., респективно и намалението на натрупаната амортизация, В и К операторът 

обосновава предложената стойност в съответствие с одобрения амортизационния план 

от бизнес плана и с годишния финансов отчет на дружеството към 31.12.2013 г.  
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2) По т. 4 относно признатите годишни разходи за доставяне на вода от друг В и К 

оператор („Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник) в размер на 267 хил. лв., определени 

на база отчетени количества за 2013 г. по съответната цена, В и К операторът посочва, че 

в резултат на допусната техническа грешка за отчетните количества от страна на 

дружеството, изчислената сума е по-ниска с 31 хил. лв. от реално заплатената, за което 

са приложени копия на фактури. Предложените от В и К оператора разходи са в размер 

на 298 хил. лв., изчислени за 1 146 хил.куб.м вода по цена за доставяне на вода от друг В 

и К оператор 0,26 лв./куб.м, вместо признатите в цената 267 хил. лв. 

3) По т. 5 относно допълнителните разходи свързани с обслужването на ново 

присъединената територия на община Ковачевци, В и К операторът предлага освен 

признатите разходи за възнаграждения в размер на 8 хил. лв. за трима работници, да 

бъдат признати и 3 хил. лв. за осигурителни и социални плащания за тях. 

Освен признатите разходи в размер на 5 хил. лв. за услугата доставяне на вода на 

потребителите, В и К операторът предлага и: 

допълнителни разходи за текущ и авариен ремонт за район Ковачевци, които 

обосновава с отчетна информация за 2014 г. в приложена справка на стойност 7 536 лв., 

в т.ч.: 2 420 лв. за ремонт на ел. двигатели, 3 080 лв. за ремонт на съоръжения, 2 036 лв. 

за ремонт на приходни водомери; 

допълнителни други разходи в размер на 2 723 лв., без приложено описание. 

 

6. Предложение на работната група за разходи и ценообразуващи 

елементи 
1. Възражението на В и К оператора във връзка с пропуск при изброяването на 

всички общини, включени в обособената територия на „В и К“ ООД, г. Перник, а 

именно: общините Перник, Радомир, Брезник, Земен, Трън и Ковачевци се приема. 

2. Възражението за ощетяване на дружеството в резултат на извършена от работната 

група промяна в нетния цикъл на оборотния капитал от 125 на 80 дни не се приема 

предвид обстоятелството, че нетния цикъл на оборотния капитал е определен от 

работната група в съответствие със задължителните указания на комисията, приети с 

протоколно решение по т.12  от Протокол № 83/29.06.2009 г., съгласно които размерът 

му за средните В и К оператори  е 80 дни, като е отчела обстоятелството, че с 

цитираното протоколно решение се отменят предходни задължителни указания на 

комисията, приети по т.1 от Протокол № 113/21.09.2006 г., съгласно които нетния 

цикъл на оборотния капитал за средните В и К оператори е бил 125 дни. 

3.  Възражението за призната стойност на нетекущите активи за услугата 

доставяне на вода на потребителите коригирана от 9 963 хил. лв. на 8 868 хил. лв., 

вместо на 9 030 хил. лв., съответно и натрупаната амортизация да се коригира от 5 132 

хил. лв. на 5 200 лв. се приема в съответствие с амортизационния план от одобрения 

бизнес план и с годишния финансов отчет на дружеството към 31.12.2013 г. 

4. Предложението относно разходите за доставяне на вода от друг В и К оператор 

(„Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник) да се коригират от 267 хил. лв. на 298 хил. лв. в 

резултат на допусната техническа грешка в първоначалните данни в заявлението за цени 

от страна на дружеството, произтичаща от неточно отразена отчетна информация в 

ЕССО се приема. 

5. По възражението относно признатите допълнителни разходи за поддръжка и 

експлоатация на мрежата на район Ковачевци в размер на 13 хил. лв., считани като 

недостатъчни се приемат следните разходи: 

- разходи за осигурителни и социални плащания в размер на 3 хил. лв. не се 

приемат, тъй като са включени в цената на услугата. 

- разходи за текущ и авариен ремонт за район Ковачевци: приема се увеличение от  

5 хил. лв на 7,5 хил. лв. от. 

- други разходи в размер на 2 723 лв. са необосновани и не се приемат. 
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На основание чл. 6, ал. 1, т. 2, чл. 12 и чл. 13 от Закона за регулиране на 

водоснабдителните и канализационните услуги, чл. 4, ал. 1, т. 2, б. „а” от Наредбата 

за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги и 

Указанията за образуване на цени на водоснабдителните и канализационните 

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

решение по т. 5 от протокол № 17/31.01.2011 г. на ДКЕВР и във връзка със 

заявление вх. № В-17-37-5/28.02.2014 г. за утвърждаване/изменение на цени на 

водоснабдителните и канализационните услуги, предоставяни на потребителите от 

„Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Перник 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

Р Е Ш И: 

 

I. Утвърждава на „В и К“ ООД,  гр. Перник ценообразуващи елементи на 

цените по т. II, както следва:  

Признати годишни разходи:  

за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС Перник – 6 753 хил. лв.  

за услугата доставяне на вода от ВС Студена-непитейна - 219  хил. лв.  

за услугата доставяне на вода от ВС Пчелина-непитейна - 291  хил. лв.  

за услугата отвеждане на отпадъчните води – 835 хил. лв.  

за услугата пречистване на отпадъчните води – 1 285 хил. лв.  

Регулаторна база на активите: 

за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС Перник – 5 691 хил. лв. 

за услугата доставяне на вода от ВС Студена-непитейна – 600 хил. лв. 

за услугата доставяне на вода от ВС Пчелина-непитейна - 181  хил. лв. 

за услугата отвеждане на отпадъчните води – 1 519 хил. лв. 

за услугата пречистване на отпадъчните води – 2 381 хил. лв. 

Норма на възвръщаемост на капитала: 

Нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане е 6,47%, 

определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 5,71% с данъчна ставка 

10,00% и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 7,84%, равна на утвърдената 

с решение № Ц–54/31.10.2012 г. на ДКЕВР. 

Необходими годишни приходи: 

за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС Перник – 7 154 хил. лв. 

за услугата доставяне на вода от ВС Студена-непитейна – 273 хил. лв.  

за услугата доставяне на вода от ВС Пчелина-непитейна – 303 хил. лв.  

за услугата отвеждане на отпадъчните води - 934 хил. лв. 

за услугата пречистване на отпадъчните води – 1 439 хил. лв. 

Количествата вода:  

за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС Перник – 6 521 хил.куб.м 

за услугата доставяне на вода от ВС Студена-непитейна – 4 200 хил.куб.м  

за услугата доставяне на вода от ВС Пчелина-непитейна – 3 525 хил.куб.м  

за услугата отвеждане на отпадъчните води – 4 533 хил.куб.м 

за услугата пречистване на отпадъчните води – 4 262 хил.куб.м 

ІІ. Утвърждава, считано от 01.03.2015 г. цени без ДДС за водоснабдителните и 

канализационните услуги, предоставяни от „В и К“ ООД, гр. Перник, както следва: 

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС Перник    1,10 лв./куб.м 

Цена за услугата доставяне на вода от ВС Студена-непитейна               0,07 лв./куб.м 
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Цена за услугата доставяне на вода от ВС Пчелина-непитейна              0,09 лв./куб.м 

 

Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води 

Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.     0,18 лв./куб.м 

Промишлени и други стопански потребители 

степен на замърсеност 1                                                  0,18 лв./куб.м 

степен на замърсеност 2                                                  0,29 лв./куб.м 

 

Цена за услугата пречистване на отпадъчните води 

Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.     0,29 лв./куб.м

 Промишлени и други стопански потребители 

степен на замърсеност 1                                                  0,29 лв./куб.м 

степен на замърсеност 2                                                  0,46 лв./куб.м    

(В цените не е включен ДДС). 

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 

(четиринадесет) дневен срок. 

 

 

 

 

 
            ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

   СВЕТЛА ТОДОРОВА 

 

 

 

 

        ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

          НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ 

 
 


