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Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ Ц - 007 от 28.02.2008 г. 
 

 
ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 
на закрито заседание, проведено на 28.02.2008 г., като разгледа заявление за 
утвърждаване изменение на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, 
подадено от “Водоснабдяване и канализация” ЕООД - гр. Смолян, събраните 
данни от проведените на 12.02.2008  г. обществено обсъждане и открито заседание, 
и доклади с вх. № В-ДК-4/ 23.01.2008 г. и № В-ДК-11/25.02.2008 г., установи 
следното: 
 На основание чл. 19 от Закона за регулиране на водоснабдителните и 
канализационните услуги (ЗРВКУ) и чл. 19, ал. 3 от Наредбата за регулиране на цените 
на водоснабдителните и канализационните услуги (НРЦВКУ) и във връзка с Решение 
№ Ц-066/28.06.2007 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране 
(ДКЕВР, комисията) за промяна на цените на електрическата енергия от 01.07.2007 г., 
„В и К” ЕООД, гр. Смолян е внесло заявление с вх. № В-17-20-11/22.11.2007 г. за 
преразглеждане на утвърдените му цени. 
 Действащите цени на „В и К” ЕООД, гр. Смолян, утвърдени с Решение №Ц-
014/12.02.2007 г. на ДКЕВР и в сила от 01.03.2007 г. за съответните В и К услуги, са 
следните: 

Цена без ДДС за доставяне на помпена вода на потребителите - 0,99 лв./м3 
Цена без ДДС за пречистване на отпадъчните води   - 0,49 лв./м3 
За действащите цени на предоставяните от „В и К” ЕООД, гр. Смолян В и К 

услуги са утвърдени ценообразуващи елементи, както следва:  
Необходими годишни приходи: 
за услугата доставяне на помпена вода   – 2 049 хил.лв. 
за услугата пречистване на отпадъчни води  -     107 хил.лв. 
Количествата вода и общите загуби за съответната В и К услуга са: 
за услугата доставяне на помпена вода   - 2 068 хил.куб.м 
за услугата пречистване на отпадъчни води  -    217 хил.куб.м 
Регулаторна база на активите  
за услугата доставяне на помпена вода   - 3 876 хил.лв. 
за услугата пречистване на отпадъчни води  -     138 хил.лв. 
Норма на възвръщаемост на капитала 
Норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане е 1,68%, 

определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 1,35% и норма на 
възвръщаемост на привлечения капитал 3,86%. 

Заявлението за преразглеждане на действащите цени на предоставяните В и К 
услуги от „В и К” ЕООД, гр. Смолян е изготвено на база данните от утвърдения с 
Решение № Ц-014/12.02.2007 г. на ДКЕВР ценови модел на В и К оператора. 
Предложените цени по заявлението на В и К оператора са следните: 

Цена без ДДС за доставяне на помпена вода    - 1,04 лв./м3 
Цена без ДДС за пречистване на отпадъчните води  - 0,51 лв./м3 
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Предложените цени за утвърждаване от ДКЕВР на „В и К” ЕООД, гр. Смолян 
са образувани единствено с увеличени разходи за електрическа енергия с 20%, което 
представлява средното нарастване на цените на електрическата енергия, определени с 
Решение № Ц-066/28.06.2007 г. на ДКЕВР. Изменението на разходите за електрическа 
енергия за съответната В и К услуга e: 

- доставяне на помпена вода на потребителите от 508 хил.лв. на 610 хил.лв.; 
- пречистване на отпадъчните води от 20 на 24 хил.лв. 
Прилаганият от комисията метод за регулиране на цените на услугите, 

предоставяни от В и К операторите за първия регулаторен период е „норма на 
възвръщаемост на капитала”, а по т. 1 от Протоколно решение № 113/21.09.2006 г. е 
приет метод за определяне на необходимия оборотен капитал на дружествата от сектор 
В и К на база нетен търговски цикъл. В тази връзка, при определяне цените на В и К 
услугите общият размер на признатите годишни разходи оказва влияние при 
определянето на необходимия оборотен капитал, който е и елемент от регулаторната 
база на активите. Неговото изменение за съответната В и К услуга е: 

- доставяне на помпена вода на потребителите от  295 хил.лв. на 312 хил.лв.; 
- пречистване на отпадъчните води от  16 на 17 хил.лв. 
Признатите годишни разходи са част и от необходимите годишни приходи на В 

и К оператора. Следователно ръста на цените на електрическата енергия оказва влияние 
върху следните ценообразуващи елементи:  

Необходими годишни приходи: 
за услугата доставяне на помпена вода   - 2 150 хил.лв. 
за услугата пречистване на отпадъчните води  -    111 хил.лв. 
Регулаторна база на активите: 
за услугата доставяне на помпена вода   - 3 893 хил.лв. 
за услугата пречистване на отпадъчните води  -    139 хил.лв. 
Стойностите на ценообразуващите елементи норма на възвръщаемост на 

капитала и количества вода за съответната В и К услуга и общите загуби на вода, 
утвърдени с Решение № Ц-014/12.02.2007 г. на ДКЕВР остават непроменени. 
 Подаденото заявление е с правно основание чл. 19 от ЗРВКУ и чл. 19, ал. 3 във 
връзка с чл. 4, ал. 1, т. 1 от НРЦВКУ. Предвид посочените разпоредби на закона и на 
наредбата, процедура за преразглеждане на цените се открива от комисията служебно 
или по искане на В и К оператора, когато възникне непредвидено или непредотвратимо 
събитие от извънреден характер, което съществено променя приходите и икономически 
обоснованите разходи на В и К оператора. С оглед прилагането на това правно 
основание следва да са налице кумулативно двете предпоставки – настъпилото събитие 
и предизвиканата от него съществена промяна в приходите и разходите на В и К 
оператора. В конкретния случай повишаването на цените на електрическата енергия с 
Решение № Ц-066/28.06.2007 г. на ДКЕВР представлява непредвидено събитие по 
смисъла на чл.19 от ЗРВКУ. 

От прегледа на заявлението и приложенията към него, комисията е установила 
съответствие с принципите и разпоредбите на ЗРВКУ, на НРЦВКУ и Указанията за 
образуване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги при ценово 
регулиране чрез норма на възвръщаемост на капитала и за формата и съдържанието на 
информацията, необходима за целите на ценообразуването, приети от ДКЕВР с 
протоколно решение №54/18.05.2006, т.2 .  

Спазено е изискването на чл. 23 от НРЦВКУ и на 12.02.2008 г. са проведени 
открито заседание с представители на дружеството и обществено обсъждане, на което 
са присъствали представители на Министерство на регионалното развитие и 
благоустройство, Национален браншов синдикат “Водоснабдител” – КНСБ, Федерация 
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строителство, индустрия и водоснабдяване “Подкрепа” и УАСГ. В законоустановения 
срок не са постъпили възражения от заявителя и заинтересованите лица. 

 
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 2, чл. 12, чл. 13 и 

чл. 19 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги 
 
ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 
 

Р Е Ш И: 
  
Считано от 01.03.2008 г., утвърждава изменение на утвърдените с Решение 

№ Ц-014/12.02.2007 г. на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД - гр. Смолян 
ценообразуващи елементи и цени, както следва: 

 
Необходими годишни приходи: 
за услугата доставяне на помпена вода   - 2 150 хил.лв. 
за услугата пречистване на отпадъчните води  -    111 хил.лв. 
 
Регулаторна база на активите: 
за услугата доставяне на помпена вода   - 3 893 хил.лв. 
за услугата пречистване на отпадъчните води  -    139 хил.лв. 
 
Цена без ДДС за доставяне на помпена вода    - 1,04 лв./м3 
Цена без ДДС за пречистване на отпадъчните води  - 0,51 лв./м3 
 
 

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 
14 (четиринадесет) дневен срок. 
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