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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 - 027 от 14.06.2010 г. 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 14.06.2010 г., като разгледа заявление за 

утвърждаване на изменение на цени за услугата пречистване на отпадъчни води, 

подадено от „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД, гр. Разград, събраните данни от 

проведените на 25.05.2010 г. открито заседание и обществено обсъждане, доклад с вх. 

№ В-ДК-27/12.05.2010 г., установи следното: 

„Водоснабдяване-Дунав” ЕООД, град Разград с вх. № В-17-25-4/25.02.2010 г. е 

внесло в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР, комисията) 

заявление за утвърждаване изменение на цените на услугата пречистване на отпадъчни 

води както следва:  

Цена за услугата пречистване на отпадъчни води на потребителите 

- за битови и приравнени към тях обществени,  

търговски и други стопански потребители                                         -  0,15 лв./м
3
 

  - за промишлени и други стопански потребители според: 

     степен на замърсяване 1                             - 0,31 лв./м
3
 

     степен на замърсяване 2                             - 0,53 лв./м
3
 

     степен на замърсяване 3                             - 0,84 лв./м
3
 

 (В цените не е включен ДДС) 

От прегледа на заявлението на предложените за утвърждаване цени за услугата 

пречистване на отпадъчните води на потребителите на „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД, 

гр. Разград и приложенията към него, комисията е установила съответствие с принципите 

и разпоредбите на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните 

услуги (ЗРВКУ), на Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и 

канализационните услуги (Наредбата) и на Указания за образуване на цени на 

водоснабдителните и канализационните услуги при ценово регулиране чрез метода 

„горна граница на цени” (Указанията), приети с решение по т. 9 от Протокол № 23 от 

23.02.2009 г. на ДКЕВР. 

 С Решение № Ц-43/30.11.2009 г. на ДКЕВР са утвърдени цени и ценообразуващи 

елементи, по които се предлага услугата пречистване на отпадъчни води на 

потребителите, считано от 01.12.2009 г. от „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД, град Разград. 

Тези цени са утвърдени при регулиране чрез стимули по метода “горна граница цени” и 

утвърден регулаторен период до 31.12.2013 г., съгласно § 2, изр. второ от Преходни и 

заключителни разпоредби на Наредбата.  

Подаденото заявление е с правно основание чл. 19 от ЗРВКУ и чл. 19, ал. 3 от 

Наредбата. 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 

приемането за експлоатация на ПСОВ – Попово от заявителя представлява непредвидено 

събитие по смисъла на чл.19 от ЗРВКУ.  
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 Приемането за експлоатация на ПСОВ – Попово води до възникване на 

допълнителни разходи за В и К оператора и повишаване на количествата пречиствани 

отпадъчни води.  Тези допълни разходи от своя страна ще доведат до изменение на 

ценообразуващите елементи на цените за пречистване на отпадъчните води, а именно - 

регулаторната база на активите и необходимите годишни приходи. 

Разходите за експлоатация и поддръжка на ПСОВ – Попово са представени отделно 

и са прибавени към разходите за пречистване на отпадъчните води на градовете Разград и 

Лозница. Въвеждането в експлоатация на изградената пречиствателна станция за 

отпадъчни води на гр. Попово е в изпълнение на програма “ИСПА мярка 

2002/BG/16/P/PE/015 – “Събиране и пречистване на отпадъчните води на гр. Попово, 

Република България” по сключено споразумение между Министерство на околната среда 

и водите и Община Попово, подписано 01.11.2004 г. Представени са разрешение за 

строеж на ПСОВ - №75 от 22.07.2008 г., Разрешително за заустване на отпадъчни води в 

повърхностни водни обекти - № 530 от 04.10.2002 г. със срок на действие шест месеца 

след въвеждане на ПСОВ в експлоатация и разрешение за ползване № СТ-05-385 от 

29.03.2010 г. от ДНСК, както и актуално разрешително за заустване на пречистени 

отпадъчни води.  

В и К операторът е предложил и обосновал прогнозните разходи за услугата 

пречистване на отпадъчни води, като към утвърдените признати годишни разходи за 

услугата са прибавени прогнозни разходи за ПСОВ – Попово, както следва: 

Пречистване на отпадъчни води – общо разходи – 1 296 хил. лв.  

1. Разходите за материали са в размер на 609 хил. лв. 

 Утвърдените признати годишни разходи за материали в размер на 288 хил.лв. са 

повишени с общо 321 хил.лв., в резултат на включени разходи за: 

- материали за обезводняване на утайката /флокулант/ - 78 260 лв. за закупуването 

и ползването на съответния материал – 6 672 кг/год. по 11,73 лв./кг; 

- материали за лабораторно-технологични комплекси - реагенти и консумативи за 

анализ – 12 хил.лв.; 

- електроенергия за технологични нужди в размер на 195 390 лв., изчислена в 

съответствие с прогнозните количества пречистени отпадъчни води и техническите данни 

от паспортите на машините и оборудването инсталирани в ПСОВ – Попово; 

- горива и смазочни материали - 30 хил.лв. от които 14 400 лв. за доставката на 

газьол за отопление през зимните месеци (50 л/ден), 6 хил. лв. за смазочни материали за 

ежедневна и периодична поддръжка на механичните и електрически съоръжения и 10 

хил. лв. за ГСМ за транспорт и механизация – за извозване и депониране на отпадъците от 

решетъчното стопанство; 

- работно облекло и лични предпазни средства, канцеларски и други материали – 5 

хил. лв. 

 2. Разходите за външни услуги са в размер на 125 хил.лв. 

  Утвърдените признати годишни разходи за външни услуги в размер на 51 хил. лв. 

са повишени с общо 74 хил. лв. в резултат на включени разходи за: 

- застраховки - 11 хил. лв. 

- разходи за доставяне на вода за технологични нужди – 11 160 лв. 

- местни данъци и такси – 24 250 лв. от които за данък сгради и такса битови 

отпадъци - 22 хил. лв. за ПСОВ „Попово”, стойността на която е приета 10 млн лв., такса 

регулиране – 1 хил. лв. и такса за заустване – 1 250 лв. 

- съобщителни услуги – 1 хил. лв. 

- вода, осветление и отопление – 2 хил. лв. 

- консултантски услуги – 4 хил. лв. 

- суми по договори за инкасиране – 10 720 лв.  

- други разходи за външни услуги – 10 хил. лв. (осигуряване зимно почистване до 

ГПСОВ и други).  
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3. Разходите за амортизации  са в размер на 35 хил.лв.   

 Утвърдените признати годишни разходи за амортизации в размер на 33 хил. лв. са 

повишени с 2 хил. лв. в резултат на амортизации за инвестиции, предвидени за 

закупуването на многофункционален високоповдигач и лекотоварен автомобил. Други 

разходи за амортизация не са предвидени, тъй като ПСОВ - Попово не е в активите на 

дружеството. 

4. Разходите за възнаграждения са в размер на 341 хил. лв.   

 Утвърдените признати годишни разходи за възнаграждения в размер на 265 хил. 

лв. са повишени със 76 хил. лв. Необходимият персонал за нормалната експлоатация на 

ПСОВ Попово е 6 човека, които ще бъдат обучени от представители на фирмата 

изпълнител на проекта. Включени са и разходи за 4 човека персонал, необходим за охрана 

и поддържане на технологичния режим на обекта. Възнагражденията са изчислени при 

средна заплата 630 лв. 

5. Разходите за осигуровки  са в размер на 119 хил. лв. 

 Утвърдените признати годишни разходи за осигуровки в размер на 94 хил.лв. са 

повишени с 26 хил. лв., в т.ч. 15 хил. лв. социални осигуровки изчислени по норматив към 

начисленията за работна заплата и 11 хил. лв. разходи за социални придобивки, 

представляващи 15% от разходите за възнаграждения.  

6. Други разходи са в размер на 17 хил. лв.                  

 Утвърдените признати други разходи в размер на 12 хил. лв. са повишени с 5 хил. 

лв., предвидени за безплатна храна на персонала - 1 хил. лв., съгласно нормативните 

изисквания за работещите в неблагоприятни условия и нощни смени, охрана на труда – 

1 500 лв. и разходи за командировки – 1 500 лв. и други разходи в размер на 1 хил. лв. 

 7. Разходите за текущ ремонт са в размер на 50 хил. лв.                  

 Утвърдените признати годишни разходи за текущ ремонт в размер на 20 хил. лв. са 

повишени с 30 хил. лв., предназначени предимно за аварийни ремонти на съоръженията и 

сградите на ПСОВ Попово. С оглед на това, че дружеството не е собственик на активи в 

ПСОВ - Попово и не разполага с амортизационни отчисления, с които да покрива 

необходимостта от средства за поддържане и възстановяване на съоръженията, 

единствените средства, които може да получи за обезпечаване на непрекъснатата работа 

на съоръженията е чрез тяхното предвиждане в сумата на текущите и аварийни ремонти.    

Регулаторна база на активите (РБА)  

Пречистване на отпадъчни  води на потребителите  -  955 хил. лв. 

РБА е базата за определяне на възвръщаемостта на капитала за всяка В и К услуга 

и се изчислява в съответствие с чл. 11 от Наредбата, като при метода на ценообразуване 

чрез „горна граница на цени” се дава възможност в РБА да се включи прогнозният среден 

размер на инвестициите от собствени средства, намалени с припадащия им се среден 

размер на разходите за амортизации. 

Необходим оборотен капитал  

Пречистване на отпадъчни  води на потребителите  -  185 хил. лв. 

Необходимият оборотен капитал е определен съгласно Указанията при нетен цикъл 

53 дни за пречистване на отпадъчните води. 

 Норма на възвръщаемост на капитала 

 Нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане, предложена от  

В и К оператора, с която са образувани предложените цени за пречистване на отпадъчните 

води е 5,33 %, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал след 

данъчно облагане 4,80 %, при данъчна ставка 10 %. Делът на собствения капитал на 

дружеството е 100 %. 

 

Необходими годишни приходи   

Пречистване на отпадъчни  води на потребителите  -  1 347 хил.лв. 
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Фактурирани пречистени водни количества  

Пречистване на отпадъчни води на потребителите – общо 3 286 хил. м
3
, 

разпределени както следва: 

- за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. - 1 529 хил. м
3
 

-  за промишлени и други стопански потребители - 1 757 хил. м
3 
  в т.ч. 

o за степен на замърсяване 1   -   589 хил. м
3
 

o за степен на замърсяване 2   -   125 хил. м
3
 

o за степен на замърсяване 3 – 1 043 хил. м
3
.  

От тях прогнозираните количества за пречистване на отпадъчни води за ПСОВ-

Попово са общо - 623 хил. м
3
, от които:  

- за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. - 433 хил. м
3
 

- за промишлени и други стопански потребители - 190 хил. м
3 

, в т.ч.  

o за степен на замърсяване 1 - 137 хил. м
3
  

o за степен на замърсяване 2 -   10 хил. м
3 
 

o за степен на замърсяване 3 –   43 хил. м
3
. 

След извършения преглед и анализ на предложените ценообразуващи елементи на 

цените за услугата пречистване на отпадъчни води, са коригирани разходите за 

инкасиране с 2 хил.лв. от 16 хил.лв на 14 хил.лв. след преизчисление с новите цени и 

получени договори за инкасиране от „Български пощи” за гр. Попово и гр. Разград, за 

Лозница нямат договор. Останалите признати годишни разходи се приемат съгласно 

внесеното от „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград заявление. 

Във връзка с изложеното ценообразуващи елементи и цени за услугата 

пречистване на отпадъчни води на „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр.Разград са 

следните: 

Признати годишни разходи: 

Пречистване на отпадъчни на води на потребителите - 1 294 хил.лв. 

Регулаторна база на активите: 

Пречистване на отпадъчни на води на потребителите -    954 хил.лв. 

Необходим оборотен капитал: 

Пречистване на отпадъчни на води на потребителите -    184 хил.лв. 

Необходимият оборотен капитал е определен съгласно Указанията при нетен цикъл 

53 дни. 

Нормата на възвръщаемост на капитала, предложена от В и К оператора, с която 

са образувани предложените цени за пречистване на отпадъчните води е 5,33 %, 

определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане 

4,80 %, при данъчна ставка 10 %. Делът на собствения капитал на дружеството е 100 %. 

Необходими годишни приходи   

Пречистване на отпадъчни на води на потребителите  -  1 345 хил.лв. 

Фактурирани пречистени водни количества  

Пречистване на отпадъчни на води на потребителите  –  3 286 хил. м
3
, в т.ч. 

- за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. - 1 529 хил. м
3
 

-  за промишлени и други стопански потребители  -  1 757 хил. м
3 

  в т.ч. 

o за степен на замърсяване 1   -     589 хил. м
3
 

o за степен на замърсяване 2   -    125 хил. м
3
 

o за степен на замърсяване 3   – 1 043 хил. м
3
.  

 

Цените за услугата пречистване на отпадъчните води са образувани по следните 

формули:  
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Пречистване на отпадъчните води 

     

321
**** 321 СЗСЗСЗСЗ

епречистван

епречистван
КОКВКОКВКОКВКФДВ

НГП
Ц

Б

 = 

= 1 345 / (1 529 + 589*2,05 +125*3,55 +1 043*5,60) = 1 345 / 9 021 = 0,15 лв./куб.м 

(без ДДС) 

където: 

НГПпречистване  - необходимите годишни приходи за пречистване на отпадъчни и 

дъждовни води, в хил.лв.; 

ФДВ - фактурираните количества доставена вода за битови и приравнените към 

тях обществени, търговски и други потребители за предходната година, в хил.куб.м.; 

ОКВ1 , ОКВ2 , ОКВ3  - измерените отведени количества вода за предходната 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. 

Цените за услугата пречистване на отпадъчните води за промишлени и други 

стопански потребители диференцирани според степента на замърсяване и съответните 

годишни количества за пречистване на отпадъчните води са образувани по формулата: 

 

 15,000,115,0)( БСЗепречистванЦ лв./куб.м (без ДДС) 

 31,005,2*15,0)( 1СЗпречисванеЦ лв./куб.м (без ДДС) 

  53,055,3*15,0)( 2СЗепречистванЦ лв./куб.м (без ДДС) 

84,060,5*15,0)( 3СЗепречистванЦ лв./куб.м (без ДДС) 

 

Спазено е изискването на чл. 23 от Наредбата и на 25.05.2010 г. са проведени 

открито заседание с представители на дружеството и обществено обсъждане, на което са 

присъствали представители на Национален браншов синдикат “Водоснабдител” и 

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

чл. 19, ал. 3 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и 

канализационните услуги, 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

Считано от 01.07.2010 г., утвърждава изменение на утвърдените с Решение  

№ Ц-43/30.11.2009 г. цени и ценообразуващи елементи за услугата пречистване на 

отпадъчни води на „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, град Разград, както следва: 

 

1. Необходими годишни приходи: 

 Пречистване на отпадъчни води  -         1 345 хил.лв. 

 

2. Количества вода – 3 286  хил.м
3
, които са разпределени както следва:  

    - за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. - 1 529 хил. м
3
  

    - за промишлени и други стопански потребители 1 757 хил. м
3 
, в т.ч.:  

  степен на замърсяване 1 - 589 хил. м
3
  

  степен на замърсяване 2 - 125 хил. м
3 
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  степен на замърсяване 3 – 1 043 хил. м
3
.
 

 

 3. Регулаторна база на активите  
 Пречистване на отпадъчни води  -           954 хил.лв. 

 

  

Цени без ДДС за услугата пречистване на отпадъчни води  

- за битови и приравнени към тях обществени,  

търговски и други стопански потребители                                         -  0,15 лв./м
3
 

  - за промишлени и други стопански потребители  

     степен на замърсяване 1                             - 0,31 лв./м
3
 

     степен на замърсяване 2                             - 0,53 лв./м
3
 

     степен на замърсяване 3                             - 0,84 лв./м
3 

 

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 

14 (четиринадесет) дневен срок. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                                                   (А. Семерджиев) 

                                                       

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

                                                                                         (E. Савева)  
 


