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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-019 

от 26.05.2008 г. 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО  РЕГУЛИРАНЕ 
 

на закрито заседание, проведено на 26.05.2008 г., като разгледа заявление за 
утвърждаване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, подадено от 
“Верила Сървис” АД, гр. София, събраните данни от проведените на 08.05.2008 г. 
обществено обсъждане и открито заседание и доклад № В-ДК-46 от 22.05.2008 г., 
установи следното:  

“Верила Сървис” АД, гр. София с вх. № В-12-00-934/17.12.2007 г. е внесло в 
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР, комисията) заявление на 
за утвърждаване на цени за услугата доставяне на вода на потребителите и услугата 
отвеждане на отпадъчни води. 

От прегледа на заявлението за предложените за утвърждаване цени от “Верила 
Сървис” АД, гр. София и приложенията към него е констатирано съответствие с 
принципите и разпоредбите на ЗРВКУ, на Наредбата за регулиране на цените на 
водоснабдителните и канализационните услуги, 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. С Решение № БП-005/21.04.2008 г. на ДКЕВР е одобрен бизнес плана за  
2007 - 2009 г. на В и К оператора, като инвестиционната програма на В и К оператора за 
периода на бизнес плана е на стойност 354 хил.лв. с предвидено финансиране изцяло от 
собствени средства на дружеството и е разпределена по видове В и К услуги и години, 
както следва: 

 
Инвестиционна програма на “Верила Сървис” АД, гр. София 

 
    (хил.лв.) 

В и К услуги 2007 2008 2009 Общо 
Доставяне на вода на 
потребителите 23 9 16 48 
Отвеждане на отпадъчните води 4 81 6 91 
Пречистване  на отпадъчните води  200 15 215 

Общо: 27 290 37 354 
 

Предложените за утвърждаване цени от “Верила Сървис” АД, гр. София са 
следните: 
 Цена за доставяне на вода на потребителите –     1,14 лв./куб.м 
 Цена за отвеждане на отпадъчни води  –                 0,44 лв./куб.м  
 (В предложените за утвърждаване цени не е включен ДДС) 
 Предложените стойности на ценообразуващите елементи съответстват на 
индикативните им стойности в одобрения бизнес план за 2007-2009 г.  
 Общи прогнозни годишни разходи за 2007 г.:  
 за услугата доставяне на вода – 107 хил.лв.; 
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 за услугата отвеждане на отпадъчни води - 19 хил.лв. 
 Общите прогнозни разходи по бизнес плана за 2007 г. за услугата доставяне на 
вода на потребителите са по-високи спрямо отчетните за базисната 2006 г. с 13,83% и 
са получени при отчитане на следните обстоятелства: 

Разходите за електроенергия са повишени от 15 хил.лв. за 2006 г. на 16 хил.лв. 
Размерът им е определен съгласно данни в приложена от дружеството справка за 
изразходвани отчетени количества електрическа енергия за 2006 г. и действащите цени по 
нива на напрежение.  

Разходите за застраховки са повишени от 2  хил. лв. на 3 хил. лв. 
Разходите  за такса регулиране са в размер на 1 хил.лв. 
Разходите  за опазване на околната среда  са повишени от 1  хил. лв. на 2 хил. лв. 
Разходите  за съобщителни  услуги  са повишени от 2  хил. лв. на 3 хил. лв. 
Разходите  за транспортни  услуги  са повишени от 5  хил. лв. на 6 хил. лв. 
Разходите за амортизации са повишени от 6 хил.лв. за 2006 г. на 7 хил.лв. за 2007 

г., определени по линеен метод. 
Разходите за възнаграждения са повишени от 10 хил.лв. за 2006 г. на 12 хил.лв. за 

2007 г. (с 20 %) 
Социални разходи за 2007 г. не са предвидени. 
Разходи за безплатна храна, съгласно нормативните документи са повишени от 3  

хил. лв. на 4 хил. лв. 
 Разходите за данъци, удържани при източника, съгл. чл. 36, ал. 1 от ЗКПО са 

повишени от 2  хил. лв. на 3 хил. лв. 
 Разходите  за квалификации и стипендии  са повишени от 1  хил. лв. на 2 хил. лв. 
Всички останали годишни разходи са ограничени до нивото на отчетените за 

базисната 2006 г. 
Общите прогнозни разходи за 2007 г. за услугата отвеждане на отпадъчни води 

са по-високи спрямо отчетните за базисната 2006 г. с 18.75% и са получени при отчитане 
на следните обстоятелства: 

Разходите за амортизации са повишени от 2 хил. лв. за 2006 г. на 3 хил. лв. за 2007 
г., определени по линеен метод.  

Разходите за възнаграждения са повишени от 6 хил. лв. за 2005 г. на 7 хил. лв. за 
2007 г. (с 16,67%). 

Разходите за социални осигуровки са повишени от 1 хил. лв. на 2 хил. лв.  
Социални разходи за 2007 г. не са предвидени. 
Всички останали годишни разходи са ограничени до нивото на отчетените за 

базисната 2006 г. 
Общите разходи на В и К оператора за предоставяните В и К услуги са разпределени 

по отделни услуги, съгласно Указанията. 
Регулаторна база на активите  
за услугата доставяне на вода   - 126 хил.лв. 
за услугата отвеждане на отпадъчни води  -   68 хил.лв. 
Стойността на регулаторната база на активите за услугата доставяне на вода на 

потребителите и за услугата отвеждане на отпадъчни води е определена в 
съответствие с указанията на ДКЕВР. Общите активи са разпределени между В и К услуги 
съгласно Указанията. 

Необходим оборотен капитал: 
за услугата доставяне на вода   -18  хил.лв.  
за услугата отвеждане на отпадъчни води  -  3 хил.лв. 
Необходимият оборотен капитал е определен съгласно Указанията при нетен цикъл 

на оборотния капитал 67 дни. 
Норма на възвръщаемост на капитала: 
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Нормата на възвръщаемост на капитала, преди данъчно облагане, с която са 
образувани предложените цени е 3,79%. Тя е определена при норма на възвръщаемост на 
собствения капитал 3,41%, при данъчна ставка 10%.  

Необходими годишни приходи  
Необходимите годишни приходи включват признатите годишни разходи и 

възвръщаемостта на капитала за съответната услуга, определени съгласно изискванията на 
Наредбата и Указанията: 

за услугата доставяне на вода     – 112  хил.лв. 
за услугата отвеждане на отпадъчни води –   22 хил.лв. 
Количествата вода за съответната В и К услуга и общите загуби на вода са 

както следва: 
количества за доставяне на вода – 98 хил.куб.м (на вход на ВС – 192 хил. куб.м  

при общи загуби на вода 49,00 %) 
количества за отвеждане на отпадъчни води – 49 хил. куб.м. 
Социалната поносимост на цената на В и К услуги, изчислена съгласно § 1, ал. 1, т. 

4 от ЗРВКУ с данни на НСИ за средномесечният доход на лице от домакинство за 2006 г. 
за Софийска област е 2,16 лв./куб.м с ДДС. 

Цените на водоснабдителните и канализационните услуги са образувани по 
следните формули: 

Цените за доставяне на вода и за отвеждане на отпадъчни води са единни за всички 
потребители. 
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НГПЦ доставяне
доставяне  = 112 / (192- 94) = 1,14 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 базисната година, в хил.куб.м. 
ДОЗ - максималния 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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отвеждане
отвеждане КОКВКОКВКОКВКФДВ

НГПЦ
Б

 = 

= 22 / 49*1 = 0,44 лв./куб.м (без ДДС) 
 
където: 
НГПотвеждане - необходимите годишни приходи за отвеждане на отпадъчни води, в 

хил.лв. 
ФДВ - фактурираните количества доставена вода за битови и приравнените към тях 

обществени, търговски и други потребители за базисната година, в хил.куб.м. 
ОКВ1 , ОКВ2 , ОКВ3  - измерените отведени количества вода за базисната година за 

промишлените и други стопански потребители в зависимост от степента на замърсяване, в 
хил.куб.м; 

КСЗБ , КСЗ1 , КСЗ2, и КСЗ3  - коефициенти, отразяващи степента на замърсяване. 
 
Във връзка с проведеното обществено обсъждане на предложените за 

утвърждаване цени за доставяне на вода на потребителите и за отвеждане на отпадъчни 
води на “Верила Сървис” АД, гр. София са преразгледани признатите годишни разходи за 
прогнозната година и другите ценообразуващи елементи, както следва:  

Разходите за застраховки за услугата доставяне вода на потребителите са 
намалени от 3 хил. лв. на 2 хил. лв. на нивото на отчетните разходи за базовата година; 
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Разходите за местни данъци и такси за услугата доставяне вода на потребителите 
са намалени от 6 хил. лв. на 5 хил. лв. на нивото на отчетните разходи за базовата година; 

Разходите за опазване на околната среда за услугата доставяне вода на 
потребителите са намалени от 2 хил. лв. на 1 хил. лв. на нивото на отчетните разходи за 
базовата година; 

Разходите за съобщителните услуги за услугата доставяне вода на потребителите 
са намалени от 3 хил. лв. на 2 хил. лв. на нивото на отчетните разходи за базовата година; 

Разходите за транспортни  услуги за услугата доставяне вода на потребителите са 
намалени от 6 хил. лв. на 5 хил. лв. на нивото на отчетните разходи за базовата година; 

Разходите за вода, осветление и отопление за услугата доставяне вода на 
потребителите са намалени от 7 хил. лв. на 6 хил. лв. на нивото на отчетните разходи за 
базовата година; 

Разходите за амортизации за услугата доставяне на вода на потребителите са 
намалени от 7 хил. лв. на 6 хил. лв.; 

Разходите за възнаграждения за услугата доставяне на вода на потребителите са 
намалени от 12 хил.лв. на 11 хил.лв. или с 10 % повишени спрямо базовата година; 

Разходите за безплатна храна, съгласно нормативните документи за услугата 
доставяне на вода на потребителите са намалени от 4 хил.лв. на 3 хил.лв.;  

Разходите за данъци, удържани при източника, съгл.чл. 36, ал. 1 от ЗКПО са 
намалени от 3 хил.лв. на 2 хил.лв.;  

Разходите за квалификации и стипендии  са намалени от 2  хил. лв. на 1 хил. лв. на 
нивото на отчетните разходи за базовата година. 

Във връзка с гореизложеното, ценообразуващите елементи са следните: 
Признати годишни разходи: 

 за услугата доставяне на вода –                      96  хил.лв. 
 за услугата отвеждане на отпадъчни води –        19  хил.лв. 

Регулаторна база на активите  
за услугата доставяне на вода –                125  хил.лв. 
за услугата отвеждане на отпадъчни води -            68 хил.лв. 
 Необходим оборотен капитал: 
за услугата доставяне на вода –         17 хил.лв.  
за услугата отвеждане на отпадъчни води -              3 хил.лв.  
Необходимият оборотен капитал е определен съгласно Указанията при нетен цикъл 

на оборотния капитал 67 дни. 
Норма на възвръщаемост на капитала 
Норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане 3,79  %, определена 

при норма на възвръщаемост на собствения капитал 3,41 % след данъчно облагане при 
данъчна ставка 10 %. 

Необходими годишни приходи: 
за услугата доставяне на вода  –       101  хил.лв. 
за услугата отвеждане на отпадъчни води -                  22 хил.лв. 
Количествата вода за съответната В и К услуга и общите загуби са както 

следва: 
количества за доставяне на вода – 192 хил.куб.м при общи загуби 49.00%; 
количества за отвеждане на отпадъчни води –  49  хил.куб.м. 
Цените на водоснабдителните и канализационните услуги са образувани по 

следните формули: 
Цените за доставяне на вода и за отвеждане на отпадъчни води са единни за всички 

потребители. 
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НГПЦ доставяне
доставяне  = 101 / (192- 94) = 1,03 лв./куб.м (без ДДС) 

където: 
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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 базисната година, в хил.куб.м. 

ДОЗ - максималния 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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отвеждане КОКВКОКВКОКВКФДВ

НГПЦ
Б

 = 

= 22 / 49*1 = 0,44 лв./куб.м (без ДДС) 
 
където: 
НГПотвеждане - необходимите годишни приходи за отвеждане на отпадъчни води, в 

хил.лв. 
ФДВ - фактурираните количества доставена вода за битови и приравнените към тях 

обществени, търговски и други потребители за базисната година, в хил.куб.м. 
ОКВ1 , ОКВ2 , ОКВ3  - измерените отведени количества вода за базисната година за 

промишлените и други стопански потребители в зависимост от степента на замърсяване, в 
хил.куб.м; 

КСЗБ , КСЗ1 , КСЗ2, и  КСЗ3  - коефициенти, отразяващи степента на замърсяване. 
 

 
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, 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 елементите на цените на “Верила Сървис” АД, гр. София, както 
следва: 
 

1. Необходими годишни приходи: 
за услугата доставяне на вода на потребителите –     101  хил.лв. 
за услугата отвеждане на отпадъчни води -                   22 хил.лв. 
 
2. Количества вода за съответната В и К услуга и общи загуби на вода: 
количества за доставяне на вода на потребителите – 192 хил.куб.м при общи загуби 

49.00%; 
количества за отвеждане на отпадъчни води –  49  хил.куб.м. 

 
3. Регулаторна база на активите  

 за услугата доставяне на вода на потребителите –     125  хил.лв. 
 за услугата отвеждане на отпадъчни води -            68 хил.лв. 

 
4. Норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане 3,79 %, 

определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 3,41 % след 
данъчно облагане при данъчна ставка 10 %. 
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ІІ. Утвърждава, считано от 01.06.2008 г. цени без ДДС за услугата доставяне на вода 
на потребителите и услугата отвеждане на отпадъчни води на “Верила Сървис” АД, 
гр. София, както следва: 

 
Цена за доставяне на вода на потребителите - 1,03 лв./куб.м 
 
Цена за отвеждане на отпадъчни води - 0,44 лв./куб.м 
 
 
 
 
 

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

 


