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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- 030 от 28.12.2006 г. 
 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 
на закрито заседание, проведено на 28.12.2006 г., като разгледа заявление за 
утвърждаване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, подадено от 
“Водоснабдяване и канализация” АД, гр. Ловеч, събраните данни от проведените 
на 12.12.2006 г. обществено обсъждане и открито заседание, доклади с вх. № В-ДК-
200/05.12.2006 г. и В-ДК-214/27.12.2006 г., установи следното: 

“Водоснабдяване и канализация” АД, гр. Ловеч с вх. № В-17-34-7 /16.11.2006 г. е 
внесло в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР, комисията) 
заявление на за утвърждаване на цени за водоснабдителните и канализационните 
услуги. С Решение № БП-067 от 01.12.2006 г. на ДКЕВР е одобрен бизнес плана на В и 
К оператора.  

Предложените за утвърждаване цени от “В и К” АД, гр. Ловеч са следните: 
І. за услугата доставяне на вода на потребителите: 
1.  ВС “Априлци”  за “ВиК-Стенето” ЕООД –гр. Троя      – 0,120 лв./куб.м           
2.  ВС “Черни Осъм” за “ВиК-Стенето” ЕООД –гр. Троян  
 и “ВиК” ЕООД –гр. Плевен      – 0,071 лв./куб.м         
3.  ВС “Златна Панега” за “ВиК” ЕООД –гр. Плевен     – 0,219 лв./куб.м 

   4.  ВС “Топля” за “ВиК-Стенето” ЕООД –гр. Троян      – 0,178 лв./куб.м 
   5.  ВС “област Ловеч”           -  0,92 лв./куб.м 
ІІ. за услугата отвеждане на отпадъчните води        -  0,11 лв./куб.м 

В предложените за утвърждаване цени не е включен ДДС. 

 За обособените ВС се образуват цени за доставяне на вода на друг ВиК 
оператор и цени по себестойност за доставяне на вода на основната ВС “област 
Ловеч”. 
 Цените по себестойност за доставяне на вода на основната ВС “Област Ловеч” 
от обособените водоснабдителни системи, са както следва: 

   1. от ВС “Априлци”    – 0,110 лв./куб.м 
2. от ВС “Черни Осъм”   – 0,063 лв./куб.м 
3. от ВС “Златна Панега”            – 0,201 лв./куб.м 

   4. от ВС “Топля”   – 0,139 лв./куб.м 
 Тези цени по съответните количества от всяка обособена ВС са включени в 
разходите на основната ВС «Област Ловеч».   
 Възвръщаемостта на обособените ВС се включва в цените, като се разпределя 
пропорционално на количествата за доставяне на вода на друг ВиК оператор и за 
доставяне на вода на основната ВС «Област Ловеч». 

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) беше установено следното: 
 Прогнозните стойности на разходите за 2007 г. се определят на базата на 
отчетните данни за 2005 г. 
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 Предложените цени на ВиК услуги съответстват параметрите от техническата и 
икономическата част на одобрения бизнес план. 
 Предложените цени на ВиК услуги съответстват 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). 

ВиК операторът е обосновал следните повишени разходи за 2007 г. спрямо 
базовата 2005 г., както следва: 
 Разходите за възнаграждения за услугата отвеждане на отпадъчните води са 
увеличени с 38,3%, което е обосновано с увеличение на персонала с 3 щатни бройки 
(един техн. ръководител и 2 работници). В и К операторът декларира, че предвиденото 
увеличение на персонала е свързано с осигуряването на нормално наблюдение и 
експлоатация на три канализационни мрежи (в градовете Ловеч, Летница и Угърчин) и 
с предстоящото приемане за експлоатация на новоизградени канализационни мрежи в 
квартали на гр. Ловеч. 
 Разходите за преоформяне на разрешителните за водоползване в размер на 50 
хил.лв. са включени в разходите за технически консултантски услуги (анализи на 
сурова вода, изработване на хидрогеоложки и хидроложки доклади, проекти за добив и 
проекти за санитарно – охранителни зони). Понастоящем са преоформени 
разрешителните за водоползване на водоизточниците на ВС “Априлци”, ВС “Топля” и 
на някои особени (повърхностни) водоизточници на ВС “Област Ловеч”. През 
настоящата 2006 г. ще бъдат завършени документите за преоформяне на 
разрешителните за водоползване на 33 водоизточника на ВС “Област Ловеч”, с което 
ще останат за изработка такива за още около 250 водоизточника от същата система. Не 
са преоформени разрешителните за водоползване на водоизточниците на ВС “Черни 
Осъм” (две речни водохващания и един каптаж) и ВС “Златна Панега” (езерно 
водохващане). За тези нужди са предвидени разходи за 2007 г., както следва:  

за ВС “Черни Осъм” – 12 хил.лв.;  
за ВС “Златна Панега” – 8 хил.лв.; 
за ВС “Област Ловеч – 30 хил.лв.; 

 Разходи за заснемане и отлагане на трасетата на магистрални водопроводи и 
изработване на подземен кадастър на водоснабдителните мрежи на населените 
места в размер на 27,5 хил.лв. са включени в разходите за технически консултантски 
услуги. Извършването на тази дейност е наложително за трасета на магистрални 
водопроводи на ВС “Черни Осъм” (72 км) и ВС “Златна Панега” (19 км), поради 
интензивната промяна на предназначението на земеделските земи и строителството по 
трасето на тези проводи. За тези нужди са предвидени разходи за 2007 г., както следва: 

 за ВС “Черни Осъм” - 7,5 хил.лв.; 
 за ВС “Златна Панега” - 5 хил.лв.;  

за ВС “Област Ловеч – 15 хил.лв.; 
 Разходи за безплатна храна, съгласно Наредба  № 11 от 21.12.2005 г. за 
работещите на 12 – часов работен ден и в отдалечени обекти в минималните размери, 
съгласно чл.5 от същата наредба. Такъв персонал има във ВС “Черни Осъм” – 15 души, 
във ВС “Златна Панега” – 10 души и във ВС “Област Ловеч” – 24 души и осъществява 
24 часова охрана и експлоатация на големи хлораторни станции, големи помпени 
станции и речни водохващания. 
 Разходи за последваща проверка на водомери, допълнителни разходи за ремонт 
и подмяна на водомери в размер на 238 хил.лв., включени в други разходи и отразени в 



 3

ремонтната програма на ВС “Област Ловеч”. Разходи за тази дейност е предвиден само 
за ВС “Област Ловеч” поради големия брой на търговските водомери, като се 
предвижда годишна проверка на 10,5 хил. водомера. За намаляване на търговските 
загуби, освен последващата проверка на водомерите са предвидени и ремонт на 10 % от 
общия проверен брой, както и подмяна на 15 % от същия брой. Тези разходи са 
разпределени между услугите доставяне на вода на потребителите и отвеждане на 
отпадъчните води пропорционално на дела на преките разходи за съответната услуга за 
базовата 2005 г. За изчислението на тези разходи дружеството е приложило стойностна 
сметка. 

Анализ на ценообразуващите елементи и цените на В и К услуги съобразно 
одобрения бизнес план. 

 
Признати годишни разходи за 2007 г. са както следва: 
 

І. за услугата доставяне на вода на потребителите: 
 1. За ВС „АПРИЛЦИ”     –      25 хил.лв. 

2. За ВС „ЧЕРНИ ОСЪМ”    – 1 611 хил.лв. 
3. За ВС „ЗЛАТНА ПАНЕГА”    –    307 хил.лв. 
4. За ВС „ТОПЛЯ”      –      60 хил.лв. 
5. За ВС „ОБЛАСТ ЛОВЕЧ”    – 4 280 хил.лв. 

ІІ. за услугата отвеждане на отпадъчните води  –    264 хил.лв. 
 
Общите прогнозни разходи за 2007 г. за услугата доставяне на вода на 

потребителите са се изменили спрямо отчетните за базисната 2005 г., както следва: 
 1. За ВС „АПРИЛЦИ”     –  (-  4,1%) 

2. За ВС „ЧЕРНИ ОСЪМ”    –  (+ 4,5%) 
3. За ВС „ЗЛАТНА ПАНЕГА”    –  (-  3,8%) 
4. За ВС „ТОПЛЯ”     –  (+ 4,2%) 
5. За ВС „ОБЛАСТ ЛОВЕЧ”    –  (+ 1,0%) 
 
Общите прогнозни разходи за 2007 г. за услугата отвеждане на отпадъчните 

води са се увеличили с 4,8 %, спрямо отчетните за базисната 2005 г. 
 

Разходите за възнаграждения са повишени през 2007 спрямо базисната 2005г., 
както следва:  
І. за услугата доставяне на вода на потребителите: 
 1. За ВС „АПРИЛЦИ” от 5,43 хил.лв. на 5,70 хил.лв. (5%);    

2. За ВС „ЧЕРНИ ОСЪМ” от 374 хил.лв. на 393 хил.лв. (5%);   
3. За ВС „ЗЛАТНА ПАНЕГА” от 100 хил.лв. на 105 хил.лв. (5%);   
4. За ВС „ТОПЛЯ” от 7,44 хил.лв. на 7,81 хил.лв. (5%);    5. За 

ВС „ОБЛАСТ ЛОВЕЧ” от 1 026 хил.лв. на 1 077 хил.лв. (5%);  
ІІ. за услугата отвеждане на отпадъчните води от 47 хил.лв. на 65 хил.лв. 
(38,3%);   

Социалните разходи за 2007 г. са в размер до 15 % от прогнозните разходи за 
възнаграждения за 2007 г. и са се изменили спрямо отчетните за базовата 2005 г. по 
видове услуги и водоснабдителни системи, както следва: 

І. за услугата доставяне на вода на потребителите: 
1. За ВС „АПРИЛЦИ” от 1,88 хил.лв. на 0,85 хил.лв. (-54,8%);  
2. За ВС „ЧЕРНИ ОСЪМ” от 101 хил.лв. на 59 хил.лв. (-41,6%);   
3.За ВС „ЗЛАТНА ПАНЕГА” от 31 хил.лв. на 16 хил.лв. (-48,4%);   
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4. За ВС „ТОПЛЯ” от 2,38 хил.лв. на 1,17 хил.лв. (-50,8%);   
 5. За ВС „ОБЛАСТ ЛОВЕЧ” от 368 хил.лв. на 162 хил.лв. (-56,0%);  

ІІ. за услугата отвеждане на отпадъчните води от 14 хил.лв. на 13 хил.лв. (-7,1%); 
Разходите за амортизации за 2007 г. са определени по линеен метод в съответствие 

с амортизационния план в одобрения бизнес план и са се изменили спрямо отчетните за 
базовата 2005 г. по видове услуги и водоснабдителни системи, както следва: 

 І. за услугата доставяне на вода на потребителите: 
1. За ВС „АПРИЛЦИ” от 2,19 хил.лв. на 2,31 хил.лв. (5,5%); 
2. За ВС „ЧЕРНИ ОСЪМ” от 140 хил.лв. на 122 хил.лв. (-12,9%);   
3.За ВС „ЗЛАТНА ПАНЕГА” от 31 хил.лв. на 17 хил.лв. (-45,2%);   
4. За ВС „ТОПЛЯ” от 29,77 хил.лв. на 32,49 хил.лв. (9,1%);   

 5. За ВС „ОБЛАСТ ЛОВЕЧ” от 557 хил.лв. на 491 хил.лв. (-11,8%);  
ІІ. за услугата отвеждане на отпадъчните води от 88 хил.лв. на 67 хил.лв. (-

23,9%); 
 
Повишените разходи включени в цените на В и К услуги на потребителите за 

2007 г. спрямо базовата 2005 г. са обосновани и целесъобразни. 
Общите разходи на В и К оператора са разпределени между ВиК услуги 

съгласно Указанията. 
Видовете разходи и техният размер за ВиК услуги са в съответствие с одобрения 

бизнес план, Решение № БП-022 от 10.10.2006 г. на ДКЕВР и Указанията. 
 

2. Регулаторна база на активите: 
І. за услугата доставяне на вода на потребителите: 
1. За ВС „АПРИЛЦИ” – 19 хил. лв. 
2. За ВС „ЧЕРНИ ОСЪМ”  - 1 255 хил. лв.  
3. За ВС „ЗЛАТНА ПАНЕГА” – 308 хил лв.   
4. За ВС „ТОПЛЯ” – 231 хил. лв. 
5. За ВС „ОБЛАСТ ЛОВЕЧ” – 4 610 хил. лв.  
ІІ. за услугата отвеждане на отпадъчните води – 306 хил. лв.  

 
Регулаторната база на активите за услугата доставяне на вода на 

потребителите и за услугата отвеждане на отпадъчните води е определена в 
съответствие с указанията на ДКЕВР. Признатата стойност на дълготрайните активи и 
натрупаната амортизация съответстват на годишния финансов отчет за 2005 г. 

Общите активи са разпределени между ВиК услуги, съгласно Указанията.  
   
3. Необходим оборотен капитал. 

І. за услугата доставяне на вода на потребителите: 
1. За ВС „АПРИЛЦИ” – 6 хил. лв. 
2. За ВС „ЧЕРНИ ОСЪМ”  - 403 хил. лв.  
3. За ВС „ЗЛАТНА ПАНЕГА” – 78 хил лв.   
4. За ВС „ТОПЛЯ” – 7 хил. лв. 
5. За ВС „ОБЛАСТ ЛОВЕЧ” – 905 хил. лв.  
ІІ. за услугата отвеждане на отпадъчните води – 54 хил. лв.  

 
Необходимият оборотен капитал е определен съгласно Указанията при нетен 

цикъл 98 дни. 
 
4. Норма на възвръщаемост на капитала 
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Нормата на възвръщаемост на капитала, преди данъчно облагане, с която са 
образувани предложените цени е 6,38 %. Тя е определена при норма на възвръщаемост 
на собствения капитал 5,71 %, след данъчно облагане (при данъчна ставка 15 %) и 
норма на възвръщаемост на привлечения капитал 5,04% и съответства на т. 1 а) от 
Решение № БП-022 от 10.10.2006 г. на ДКЕВР. 
 
5. Необходими годишни приходи  

Необходимите годишни приходи включват признатите годишни разходи и 
възвръщаемостта на капитала за съответната услуга, определени съгласно изискванията 
на Наредбата и Указанията. 

І. за услугата доставяне на вода на потребителите: 
1. За ВС „АПРИЛЦИ” – 25 хил. лв. 
2. За ВС „ЧЕРНИ ОСЪМ”  - 1 675 хил. лв.  
3. За ВС „ЗЛАТНА ПАНЕГА” – 322 хил лв.   
4. За ВС „ТОПЛЯ” – 64 хил. лв. 
5. За ВС „ОБЛАСТ ЛОВЕЧ” – 4 607 хил. лв.  
ІІ. за услугата отвеждане на отпадъчните води – 284 хил. лв.  
 

6. Прогнозните количества доставена вода за водоснабдителните системи са 
определени като разлика между измерените годишни количества вода за 2005 г. на 
входа на системата и размера на отчетените общи загуби на вода за 2005 г. и са 
както следва: 

І. за услугата доставяне на вода на потребителите: 
1. За ВС „АПРИЛЦИ” – 227 хил. куб. м. (общи загуби 9,01%) 
2. За ВС „ЧЕРНИ ОСЪМ”  - 24 129 хил. куб. м. (общи загуби 5,18%) 
3. За ВС „ЗЛАТНА ПАНЕГА” –  1 495 хил. куб. м. (общи загуби 5,38%) 
4. За ВС „ТОПЛЯ” – 426 хил. куб. м. (общи загуби 6,60%) 
5. За ВС „ОБЛАСТ ЛОВЕЧ” – 5 034 хил. куб. м. (общи загуби 58,26%) 
ІІ. за услугата отвеждане на отпадъчните води – 2 563 хил. куб. м.  

 
Количествата вода са определени в съответствие с Решение № БП-022 от 

10.10.2006 г. на ДКЕВР. 
 
8. Цени на водоснабдителните и канализационни услуги 
  

Цената за доставяне на питейна вода и за отвеждане на отпадъчни води е 
единна за всички потребители и е образувана по следната формула: 
 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

=
ДОЗГКВ

НГПЦ доставяне
доставяне  , в 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 - 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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**** 321 СЗСЗСЗСЗ

отвеждане
отвеждане КОКВКОКВКОКВКФДВ

НГПЦ
Б

, в 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 базовата година, в хил.куб.м. 
ОКВ1 , ОКВ2 , ОКВ3  - измерените отведени количества вода за базовата 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.  
 
На 12.12.2006 г. е проведено открито заседание на ДКЕВР. 
На заседанието с я присъствали Иван Чулев – изпълнителен директор, Цветомир 

Цоков – гл. специалист, инж. Снежинка Цанкова – гл. експерт “ВиК” в община Ловеч.  
На откритото заседание е разгледан доклад на дирекции “В и КУ”, “ИАРП” и 

“Правна” относно заявление за утвърждаване на цени на водоснабдителните и 
канализационните услуги, подадено от “ВиК” АД - гр. Ловеч.  Докладът е приет с 
протоколно решение на ДКЕВР № 160/06.12.2006 г., т.4,   публикуван е на Интернет 
страницата на комисията и изпратен на заявителя. 

Представителите на заявителя декларират, че са запознати с доклада и че нямат 
забележки към същия.  

На откритото заседание са дискутирани въпросите за обосноваността на 
повишаването на разходите за възнаграждения с 38%, допълнителните разходи за 
ремонти и подмяна на водомери в размер на 238 000 лева, необходимостта от разходи 
за външни услуги. 

На дружеството е препоръчано стъпаловидно повишение на цените, 
необходимия оборотен капитал да се изчислява в съответствие с   Общите условия на 
договорите на база 45 дни за битовите потребители и 60 дни за стопанските 
потребители, както и да се намали увеличението от 15% за населението. 

 
На 12.12.2006 г. от 14:00 ч. в сградата на ДКЕВР е проведено обществено 

обсъждане. 
Присъстват, поканени като заинтересовани лица по чл. 14 от ЗЕ, представители 

на държавни и общински институции (Министерство на труда и социалната политика, 
Комисия за защита на конкуренцията и Столичен общински съвет) обществени 
(Федерация на потребителите в България, Катедра “ВиК” УАСГ), синдикални и 
работодателски организации (Федерация Строителство, индустрия и водоснабдяване – 
“Подкрепа”, Национален браншов синдикат “Водоснабдител” и Съюз на 
работодателите в системата на ВиК в България) и представители на В и К операторите 
в Брезник, Троян, Берковица, Ловеч и Пловдив: 

На обсъждането присъстват и граждани и представители на В и К оператори. 
Общественото обсъждане е отразено от представители на средствата за масова 
информация. 

На общественото обсъждане е констатирано, че при формирането на цените по 
преценка на експертите от комисията има допуснати неточности: включването на 
разходи за бъдещи инвестиции, нереализирани още; разходи, по нормативни 
документи: проверка на голям брои водомери; разходи за инвестиции за целогодишния 
период от 12 месеца за 2007 г., без да имат  подготовка за осъществяването им и поради 
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изравняване на цените за бита и промишлеността, тези за бита ще се повишат, за да 
догонят тези на промишлеността, което не е правилен подход. 

 След изтичането на 14-дневния срок за даване на становища по предложените 
цени, такива не са постъпили в ДКЕВР. 

 
Във връзка с проведеното обществено обсъждане на предложените за 

утвърждаване цени за доставяне на вода на потребителите, за отвеждане и пречистване 
на отпадъчни води на “Водоснабдяване и кaнализация” АД, гр. Ловеч, са разгледани 
разходите за преоформяне на разрешителните за водоползване, признатите годишни 
разходи за 2007 г. и нормата на възвръщаемост на капитала, в съответствие с 
променената данъчна ставка в Закона за корпоративното подоходно облагане, обн., ДВ, 
бр.105/22.12.2006 г.  

Разходите за преоформяне на разрешителните за водоползване се изменят от 45 
хил.лв. на 25 хил.лв. за ВС „Област Ловеч”. Размерът на тези разходи е определен на 
базата на осъществено проучване и осреднени стойности на услугите анализи на сурова 
вода, изработване на хидрогеоложки и хидроложки доклади, проекти за добив и 
проекти за санитарно–охранителни зони., като:  

Признатите годишни разходи за 2007 г. за ВС „Област Ловеч” са: 
- за услугата доставяне на вода на потребителите – 4 260 хил.лв.; 
- за услугата отвеждане на отпадъчните води – 264 хил.лв.; 
Норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане 6,08%, 

определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 5,71%, след данъчно 
облагане при данъчна ставка 10% и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 
5,04%. 

Необходимите годишни приходи в съответствие с признатите годишни разходи 
и норма на възвръщаемост на капитала са: 

Необходимите годишни приходи за ВС „Област Ловеч” са: 
- за услугата доставяне на вода на потребителите –  4 572 хил.лв.; 
- за услугата отвеждане на отпадъчните води –  283 хил.лв.; 
В резултат на определените ценообразуващи елементи цените на 

водоснабдителните и канализационни услуги на “Водоснабдяване и кaнализация” АД, 
гр.Ловеч, са следните: 

 
І. за услугата доставяне на вода на потребителите: 
1.  ВС “Априлци”  за “ВиК-Стенето” ЕООД –гр. Троян    – 0,120 
лв./куб.м           
2.  ВС “Черни Осъм” за “ВиК-Стенето” ЕООД –гр. Троян  
 и “ВиК” ЕООД –гр. Плевен      – 0,071 лв./куб.м         
3.  ВС “Златна Панега” за “ВиК” ЕООД –гр. Плевен     – 0,22 лв./куб.м 

   4.  ВС “Топля” за “ВиК-Стенето” ЕООД –гр. Троян      – 0,18 лв./куб.м 
   5.  ВС “област Ловеч”            -  0,91 
лв./куб.м 
ІІ. за услугата отвеждане на отпадъчните води        -  0,11 лв./куб.м 

В предложените за утвърждаване цени не е включен ДДС. 

 
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.  

Предвид гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 2, чл. 12 и чл. 13, ал. 
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2, т. 2 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги  
 
ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 
 

Р Е Ш И: 
 

I. Утвърждава елементи на цените на “Водоснабдяване и канализация” АД, 
гр. Ловеч: 

1. Необходими годишни приходи  
за услугата доставяне на вода на потребителите: 
1. За ВС „АПРИЛЦИ” – 25 хил. лв. 
2. За ВС „ЧЕРНИ ОСЪМ”  - 1 675 хил. лв.  
3. За ВС „ЗЛАТНА ПАНЕГА” – 322 хил лв.   
4. За ВС „ТОПЛЯ” – 64 хил. лв. 
5. За ВС „ОБЛАСТ ЛОВЕЧ” – 4 572 хил. лв.  
за услугата отвеждане на отпадъчните води – 283 хил. лв.  
 

 2. Количества  доставени, отведени и  пречистене води и общи загуби на 
вода 

за услугата доставяне на вода на потребителите: 
1. За ВС „АПРИЛЦИ” – 227 хил. куб. м. (общи загуби 9,01%) 
2. За ВС „ЧЕРНИ ОСЪМ”  - 24 129 хил. куб. м. (общи загуби 5,18%) 
3. За ВС „ЗЛАТНА ПАНЕГА” –  1 495 хил. куб. м. (общи загуби 5,38%) 
4. За ВС „ТОПЛЯ” – 426 хил. куб. м. (общи загуби 6,60%) 
5. За ВС „ОБЛАСТ ЛОВЕЧ” – 5 034 хил. куб. м. (общи загуби 58,26%) 
за услугата отвеждане на отпадъчните води – 2 563 хил. куб. м.  
 

  3. Регулаторна база на активите  
за услугата доставяне на вода на потребителите: 
1. За ВС „АПРИЛЦИ” – 19 хил. лв. 
2. За ВС „ЧЕРНИ ОСЪМ”  - 1 255 хил. лв.  
3. За ВС „ЗЛАТНА ПАНЕГА” – 308 хил лв.   
4. За ВС „ТОПЛЯ” – 231 хил. лв. 
5. За ВС „ОБЛАСТ ЛОВЕЧ” – 4 610 хил. лв.  
за услугата отвеждане на отпадъчните води – 306 хил. лв.  
 
4. Норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане 6,08%, 

определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 5,71%, след 
данъчно облагане при данъчна ставка 10% и норма на възвръщаемост на 
привлечения капитал 5,04%. 

 
  
ІІ Утвърждава, считано от 01.01.007 г., цени без ДДС на водоснабдителните 

услуги на “Водоснабдяване и канализация” АД, гр. Ловеч: 
І. за услугата доставяне на вода на потребителите: 
1.  ВС “Априлци”  за “ВиК-Стенето” ЕООД –гр. Троян     – 0,120 лв./куб.м           
2.  ВС “Черни Осъм” за “ВиК-Стенето” ЕООД –гр. Троян  
 и “ВиК” ЕООД –гр. Плевен      – 0,071 лв./куб.м         
3.  ВС “Златна Панега” за “ВиК” ЕООД –гр. Плевен     – 0,22 лв./куб.м 
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   4.  ВС “Топля” за “ВиК-Стенето” ЕООД –гр. Троян      – 0,18 лв./куб.м 
   5.  ВС “област Ловеч”           -  0,91 лв./куб.м 
ІІ. за услугата отвеждане на отпадъчните води        -  0,11 лв./куб.м 

В цените не е включен ДДС 
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 

14 (четиринадесет) дневен срок. 
 
 
 
 
 

 


