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

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ Ц-010 
от 31.01.2007 г. 

 
 
ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 
на закрито заседание, проведено на 31.01.2007 г., като разгледа заявление за 
утвърждаване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, 
подадено от “В и К” ООД - гр. Исперих, събраните данни от проведените на 
16.01.2007 г. обществено обсъждане и открито заседание, доклади с вх. № В-
ДК-5/10.01.2007 г. и № В-ДК-49/31.01.2007 г., установи следното: 

 
“В и К” ООД - гр. Исперих с вх. № В-17-40-10/14.11.2006 г. е внесло в 

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР, комисията) 
заявление за утвърждаване на цени за водоснабдителните услуги.  

Предложената за утвърждаване цена от „В и К” ООД - гр. Исперих е 1,70 
лв./куб.м (без ДДС) 

От прегледа на представените данни относно предложените за утвърждаване 
цени съгласно изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 3 и чл. 14, ал. 2 от Закона за 
регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ) е 
установено следното: 

Предложените цени на В и К услуги съответстват на параметрите от 
техническата и икономическата част на одобрения бизнес план с Решение № БП-
071/11.12.2006 г. и указанията на ДКЕВР съгласно Решение № БП-010/06.10.2006 г. 

От извършения преглед на ценообразуващите елементи се констатира, че 
прогнозните стойности на разходите за 2007 г. са определени съобразно Решение 
№ БП-010 от 06.10.2006 г. на ДКЕВР с изключение на разходите за амортизации.  
 Полезният живот и съответните амортизационни норми, с които са 
изчислени разходите за амортизации се считат за необосновани. При прегледа на 
прогнозните разходи са констатирани и завишени разходи за последваща проверка 
на водомери и социални разходи. 

С оглед на икономическата обоснованост на разходите, които следва да 
бъдат включени в цената на водоснабдителната услуга, разходите за амортизации 
са определени и коригирани съобразно полезен живот и пределни амортизационни 
норми за дълготрайните активи придобити след 31.12.2005 г. и експлоатирани от 
ВиК операторите, приети с Решение № БП – 071 от 11.12.2006 

Разходите за амортизации на дълготрайните активи през периода 2006-2008 
г. са определени по линеен метод, като за отчетна стойност на придобитите 
дълготрайни активи през съответната година се приема посоченото нарастване 
спрямо предходната година на съответната стойност на групите активи от ВиК 
оператора. Съгласно инвестиционната програма се отчита датата на въвеждане в 
експлоатация по групи активи. В случай, че не е посочена дата на въвеждане в 
експлоатация се приема, че дълготрайните активи са въведени в месец декември на 
съответната годината. При наличие на активи от една група с различен период на 
въвеждане в експлоатация се изчислява средно претеглена дата на въвеждане. 
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Разходите за последваща проверка на водомери са коригирани съобразно 
годишните целеви нива на показателите за качество на ВиК услуги и с отчитане на 
необходимото време за създаване на организация за извършване на дейността, като 
сключване на договори с оправомощени лаборатории, организиране на групи за 
демонтаж  и монтаж на водомерите и други. 

Нормата на възвръщаемост на капитала, предложена от ВиК оператора е 
преизчислена с данъчна ставка 10 %, съгласно Закона за корпоративното 
подоходно облагане (ЗКПО). 

Образуваната цена на водоснабдителната услуга с коригирани разходи за 
амортизации,  разходи за последваща проверка на водомери, социални разходи и с 
нормата на възвръщаемост на капитала съответства на изискванията на 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 норма на възвръщаемост на 
капитала и за формата и съдържанието на информацията, необходима за целите на 
ценообразуването, приети с решение по т. 2 от протокол № 54 от 18.05.2006 г. на 
ДКЕВР (Указанията). 

Спазено е изискването на чл. 23 от Наредбата за регулиране на цените на 
водоснабдителните и канализационните услуги и на 16.01.2007 г. се проведени 
открито заседание с представители на дружеството и обществено заседание, на 
което са присъствали представители на Национален съвет за тристранно 
сътрудничество; Национален браншов синдикат “Водоснабдител” – КНСБ; 
Комисия за защита на потребителите; Комисия за защита на конкуренцията; 
Федерация строителство, индустрия и водоснабдяване “Подкрепа” и УАСГ.  

В резултат на обсъдените въпроси, са променени два вида разходи, които  не 
водят до промяна на предложените цени на ВиК услугите. 

Поставеният въпрос от комисията относно увеличените социални разходи 
включени в цената за услугата доставяне на вода с 68 хил.лв. за 2007 г. спрямо 2005 
г., макар че представляват 15 % от разходите за възнаграждения и е спазено 
изискването на Решение № БП-010 от 06.10.2006 г., ВиК операторът мотивира с 
ниският размер на работната заплата (средномесечна 335 лв.). 

Относно прогнозните разходи за последваща проверка на водомери, 
комисията е поставила на В и К оператора въпроса за възможността за реализиране 
на проверките. 

В резултат на осъщественият анализ на обсъдените въпроси са коригирани 
следните предложени от В и К оператора прогнозни разходи: 
- социалните разходи да бъдат намалени от 71 хил.лв. на 60 хил.лв.; 
- разходи за проверка на водомери от 60 хил.лв. на 20 хил.лв. 

Ценообразуващите елементи на образуваната цена за услугата доставяне на 
вода на потребителите са следните: 
1. Признати годишни разходи за 2007 г. - 1 632 хил.лв. 

Общите прогнозни разходи за 2007 г. за услугата доставяне на вода на 
потребителите са по високи спрямо отчетните за базисната 2005 г. със 7,9%. 

Разходите за възнаграждения за 2007 г. в размер на 474 хил.лв. са 
повишени с 5% спрямо базисната 2005 г.  

Социалните разходи за 2007 г. са намалени от 71 хил.лв. на 40 хил.лв.  
Разходите за социални осигуровки за 2007 г. в размер на 142 хил.лв. са 

повишени с 4,4% спрямо базисната 2005 г.  
Разходите за амортизации за 2007 г. са намалени от 174 хил.лв. на 161 

хил.лв. 
Разходите за последваща проверка на водомери за 2007 г. в размер на 60 

хил.лв. определени за 3 278 водомера/годишно са намалени на 40 хил.лв. 
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Разходите за външни услуги за 2007 г. в размер на 198 хил.лв. са по-високи 
със 7 хил.лв. спрямо 2005 г. и представляват разходи за такса регулиране. 

Всички останали годишни разходи за 2007 г., които имат характер на 
постоянни разходи са ограничени до нивото на отчетените за базисната 2005 
година; 

Разходите за материали за 2007 г. в размер на 402 хил.лв. са приравнени на 
базовата 2005 г., в т.ч. и разходите за електрическа енергия. 
2. Регулаторна база на активите – 3 509 хил.лв. 

Регулаторната база на активите е определена в съответствие с т. 32 от 
Указанията по формулата:  
  РБА = А – Ф – Ам + ОК = 3 285 000 – 154 000 + 378 000 = 3 509 хил.лв. 

Признатата стойност на дълготрайните активи и натрупаната амортизация 
съответстват на годишния финансов отчет за 2005 г. 
3. Необходим оборотен капитал - 378 хил.лв.  

Необходимият оборотен капитал е определен съгласно т. 42 от Указанията 
при нетен цикъл 89 дни по формулата: 

ОК = ГПР * НЦОК = 1 552 000 * 89 = 378 хил.лв. 
 360 360 
4. Норма на възвръщаемост на капитала, преди данъчно облагане – 3,62 
%.  

Нормата на възвръщаемост на капитала, преди данъчно облагане е 
преизчислена с данъчна ставка 10 %, съгласно ЗКПО от 3,72 % на 3,62 %. Тя е 
определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 2,0 %, след 
данъчно облагане и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 8,85 %. 
5. Необходими годишни приходи – 1 759 хил.лв. 

Необходимите годишни приходи са определени съгласно изискванията т. 15 
от Указанията по формулата: 

НП = Р + (РБА * НВ) = 1 632 000 + (3 509 000 * 3,62 %) = 1 759 хил.лв. 
6. Количества доставена вода и общи загуби на вода – 1 072 хил.куб.м 
(общи загуби 60,20 %), количества вода на входа на ВС – 2 694 хил.куб.м. 

Количествата вода на входа на ВС, за доставяне на потребителите и общите 
загуби за 2007 г. са равни с отчетните за 2005 г. и са в съответствие с Решение № 
БП-010 от 06.10.2006 г. на ДКЕВР. 
7. Цена за доставяне на питейна вода -          1,64 лв./куб.м (без ДДС) 

Цената за доставяне на вода е образувана с коригирани разходи за 
амортизации съобразно полезен живот и пределни амортизационни норми на 
дълготрайните активи, придобити след 31.12.2005 г., коригирани разходи за 
последваща проверка на водомери при отчитане на реалното време за 
осъществяване на дейността, социални разходи и преизчислена норма на 
възвръщаемост на капитала с данъчна ставка 10 % по следната формула: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

=
ДОЗГКВ

НГПЦ доставяне
доставяне   = 1 759 / (2 694 – 1 622) = 1,64 лв./куб.м (без ДДС) 

където: 
НГПдоставяне - необходимите годишни приходи за услугата доставяне на вода 

на потребителите, в хил.лв. 
ГКВ - измерените годишни количества вода на входа на водоснабдителните 

системи за базовата година, в хил.куб.м. 
ДОЗ - максималният размер на допустимите общи загуби на вода, съгласно 

годишните целеви нива на показателите за качество за водоснабдителните системи, 
в хил.куб.м. 
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Предложените за утвърждаване цени на В и К услуги са образувани в 
съответствие с разпоредбите на ЗРВКУ и Наредбата. Представената 
информация е във формата, предвидена в Указанията. Цените отговарят на 
икономическата и техническата част на одобрения бизнес план. 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 2, чл. 12 и чл. 
13 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги 

 
        ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

 
Р Е Ш И: 

 
І. Утвърждава елементи на цените на “В и К” ООД - гр. Исперих: 
 
1. Необходими годишни приходи  
за услугата доставяне на вода – 1 759 хил.лв. 
 
2. Количества доставена вода и общи загуби на вода 
за услугата доставяне на вода – 1 072 хил.куб.м (общи загуби 60,20 %). 
 

      3. Регулаторна база на активите  
за услугата доставяне на вода – 3 509 хил.лв. 
 
4. Норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане 3,62 
%, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 2,0 
%, след данъчно облагане и норма на възвръщаемост на привлечения 
капитал 8,85 %. 
 
ІІ. Утвърждава, считано от 01.02.2007 г. цена без ДДС на 
водоснабдителните и канализационните услуги на “В и К” ООД - гр. 
Исперих: 
 

  
 
                                  

В и К услуги 

Цена 
(лв./куб.м) 

І Доставяне на вода 1,64  
В цената не е включен ДДС 
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Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен 
съд в 14 (четиринадесет) дневен срок. 

 
 

 


