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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- 031 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 
“В и К” ЕООД - гр. Пловдив, събраните данни от проведените на 12.12.2006 г. 
обществено обсъждане и открито заседание, доклади с вх. № В-ДК-203/05.12.2006 г. 
и В-ДК-213/27.12.2006 г., установи следното: 

“В и К” ЕООД - гр. Пловдив с вх. № В-17-17-13/20.11.2006 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-068 от 01.12.2006 г.  на ДКЕВР е одобрен бизнес плана на В и К 
оператора.  

 
Предложените за утвърждаване цени от “В и К” ЕООД - гр. Пловдив са 

следните: 
 

I. Цена за доставяне на вода на потребителите –           0,68 лв./куб.м 
II. Цена за отвеждане на отпадъчни води –            0,07 лв./куб.м  
III. Цена за пречистване на отпадъчни води    

ІІІ.1. битови и приравнени общ., търг. и други потребители -     0,15 лв./куб.м 
ІІІ.2. промишлени и други стопански потребители       
степен на замърсяване 1               0,23 лв./куб.м  

 степен на замърсяване 2               0,60 лв./куб.м 
 степен на замърсяване 3               1,20 лв./куб.м 
В предложените за утвърждаване цени не е включен 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) беше установено следното: 

Прогнозните стойности на разходите за 2007 г. са определени в съответствие с 
Решение № БП – 025/13.10.2006г. 

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) и указанията 
по Решение № БП – 025/13.10.2006г. 

 
Анализ на ценообразуващите елементи и цените на ВиК услуги съобразно 

одобрения бизнес план. 
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1. Признати годишни разходи за 2007 г. 
за услугата доставяне на вода – 22 600 хил.лв. 
за услугата отвеждане на отпадъчни води – 1 717 хил.лв. 
за услугата пречистване на отпадъчни води – 4 783 хил.лв. 

 
Общите прогнозни разходи за 2007 г. за услугата доставяне на вода в размер 

на 22 600 хил.лв. са  по-високи спрямо базисната 2005 г. с 6,29 %, и са в резултат на 
следните обстоятелства:  

Разходите за електроенергия за дейността доставяне на вода за 2007 г. в размер 
на 3 993 хил.лв. са определени с данни за количествата електрическа енергия по 
приложена справка. 

Разходите за ползване на водни обекти за 2007 г. в размер на 1 820 хил.лв. са 
определени на базата на разрешителните за ползване на водни обекти. 

Разходите за възнаграждения за дейността доставяне на вода за 2007 г. са в 
размер на 5 051 хил.лв. и са повишени спрямо базисната 2005 г. с 5 %. 

Социалните разходи за дейността доставяне на вода за 2007 г. са в размер на 756 
хил.лв. представляват 15 % от прогнозните разходи за възнаграждения за 2007 г.  

Разходите за амортизации за дейността доставяне на вода за 2007 г. в размер на 
2 123 хил.лв. са определени по линеен метод в съответствие с амортизационния план в 
одобрения бизнес план.  

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

 

Общите прогнозни разходи за 2007 г. за услугата отвеждане на отпадъчни 
води са в размер 1 717 хил.лв. са  по-високи спрямо базисната 2005 г. с 8,80 %, и са в 
резултат на следните факти: 

Разходите за амортизации за дейността отвеждане на отпадъчни води за 2007 г. 
в размер на 624 хил.лв. са определени по линеен метод в съответствие с 
амортизационния план в одобрения бизнес план.  

Разходите за възнаграждения за дейността отвеждане на отпадъчни води  за 
2007 г. са в размер на 462 хил.лв. и са повишени спрямо базисната 2005 г. с 5 %. 

Социалните разходи за дейността отвеждане на отпадъчни води  за 2007 г. са в 
размер на 69 хил.лв. представляват 15 % от прогнозните разходи за възнаграждения за 
2007 г.  

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

 
Общите прогнозни разходи за 2007 г. за услугата пречистване на отпадъчни 

води са в размер 4 783 хил.лв. са  по-високи спрямо базисната 2005 г. с 1 805 хил.лв., и 
са в резултат на следните обстоятелства: 

Разходите за електроенергия за дейността пречистване на отпадъчни води за 
2007 г. в размер на 715 хил.лв. са определени с данни за количествата електрическа 
енергия по приложена справка. 

Разходите за такса заустване са в размер на 225 хил.лв. 
Разходите за амортизации за дейността пречистване на отпадъчни води за 2007 

г. в размер на 1944 хил.лв. са определени по линеен метод в съответствие с 
амортизационния план в одобрения бизнес план.  
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Разходите за възнаграждения за дейността пречистване на отпадъчни води за 
2007 г. са в размер на 639 хил.лв. и са повишени спрямо базисната 2005 г. с 5 %. 

Социалните разходи за дейността пречистване на отпадъчни води  за 2007 г. са в 
размер на 96 хил.лв. представляват 15 % от прогнозните разходи за възнаграждения за 
2007 г.  

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

 
Повишените разходи за предоставяне на В и К услуги на потребителите за 2007 

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

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

бизнес план и Указанията. 
 

2. Регулаторна база на активите  
за услугата доставяне на вода – 12 643 хил.лв. 
за услугата отвеждане на отпадъчни води – 5 916 хил.лв. 
за услугата пречистване на отпадъчни води – 3 977 хил.лв. 

 
Регулаторната база на активите за 2006 г. за услугата доставяне на вода на 

потребителите и за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни 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 

за услугата доставяне на вода – 3 754 хил.лв.  
за услугата отвеждане на отпадъчни води - 200 хил.лв.  
за услугата пречистване на отпадъчни води - 520 хил.лв.  
Необходимият оборотен капитал е определен съгласно Указанията при нетен 

цикъл 66 дни. 
 
4. Норма на възвръщаемост на капитала 

Нормата на възвръщаемост на капитала, преди данъчно облагане с която са 
образувани предложените цени е 6,01 %. Тя е определена при норма на възвръщаемост 
на собствения капитал 5,11 %, след данъчно облагане (при данъчна ставка 15 %) и 
норма на възвращаемост на привлечения капитал 7,48 % и съответства на т. 1 а) от 
Решение № БП-025 от 13.10.2006 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. 

за услугата доставяне на вода – 23 360 хил.лв. 
за услугата отвеждане на отпадъчни води – 2 073 хил.лв. 
за услугата пречистване на отпадъчни води – 5 022 хил.лв. 
 

6. Количества  доставени, отведени и  пречистене води и общи загуби на вода 
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за услугата доставяне на вода – 34 274 хил.куб.м (общи загуби 62,35 %) 
за услугата отвеждане на отпадъчни води  
битови потребители – 15 407 хил.куб.м 
промишлени със степен на замърсяване 1 – 13 021 хил.куб.м 
за услугата пречистване на отпадъчни води  
битови потребители – 9 546 хил.куб.м 
промишлени със степен на замърсяване 1 – 11 хил.куб.м 
промишлени със степен на замърсяване 2 –   4 813 хил.куб.м 
промишлени със степен на замърсяване 3 – 568 хил.куб.м 
 
Количествата вода на входа на ВС, за доставяне на потребителите и общите 

загуби, отведените отпадъчни и пречистени води за 2007 г. са равни с отчетните за 2005 
г. са в съответствие с Решение № БП – 025 /13.10.2006 г. на ДКЕВР. 
 
7. Групи и подгрупи потребители за услугата пречистване на отпадъчни води: 
7.1. Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. 
7.1. Промишлени и други стопански потребители 

степен на замърсяване 1 
степен на замърсяване 2 
степен на замърсяване 3 
ВиК операторът не предвижда за услугите доставяне на вода и отвеждане на 

отпадъчни води цени по  групи потребители. 
 
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  = 23360/(91042-56765) = 0.68 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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отвеждане
отвеждане КОКВКОКВКОКВКФДВ

НГПЦ
Б

 = 

= 2073/(15407+13021*1) = 0.07 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. 
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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. 
 
 Цената за пречистване на отпадъчни води е диференцирана по групи 
потребители в зависимост от степента на замърсяване и е образувана по 
долупосочените формули. 
 Коефициентите с които са образувани цените за пречистване на отпадъчни води 
са както отчетните и имат следните стойности: 

степен на замърсяване 1 – 1,5 
степен на замърсяване 2 – 4,0 
степен на замърсяване 3 – 8,0  

( ) ( ) ( ) ( )⎟⎟⎠
⎞

⎜
⎜
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=
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**** 321 СЗСЗСЗСЗ

епречистван
епречистван КОКВКОКВКОКВКФДВ

НГП
Ц

Б

 = 

= 5022/(9546*1+11*1.5+4813*4+568*8) = 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 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. 
 

Диференцираните цени за пречистване на отпадъчните води отразяват 
съотношението на необходимите годишни приходи, разпределени с коефициенти 
отчитащи степента на замърсяване и съответните годишни количества за пречистване 
на отпадъчни води по формулите: 

( ))()( *
ББ СЗепречистванСЗепречистван КЦЦ =  = 0.15*1 = 0.15 лв./куб.м (без ДДС) 

( ))()( 11
* СЗепречистванСЗепречистван КЦЦ =  = 0.15*1.5 = 0.23 лв./куб.м (без ДДС) 

( ))()( 22
* СЗепречистванСЗепречистван КЦЦ =  = 0.15*4 = 0.60 лв./куб.м (без ДДС) 

( ))()( 33
* СЗепречистванСЗепречистван КЦЦ =  = 0.15*8 = 1.20 лв./куб.м (без ДДС)  

където: 
Цпречистване(СЗБ) - цена за пречистване на отпадъчни води от битови и приравнени 

към тях обществени, търговски и други потребители; 
Цпречистване(СЗ1, 2, 3) - цена за пречистване на отпадъчни води от промишлените и 

други стопански потребители в зависимост от степента на замърсяване. 
 
На 12.12.2006 г. е проведено открито заседание на ДКЕВР. 
На заседанието са присъствали Красимир Цветков – управител и Кина 

Димитрова – гл. счетоводител.  
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 “В и К” ЕООД - гр. Пловдив. 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. 
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Представителите на заявителя декларират, че са запознати с доклада и че нямат 
забележки към същия.  
 На откритото заседание е обсъден въпроса за въвеждането на нова цена за 
пречистване на отпадните води на битовите и приравнените към тях потребители. 

 
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 се констатира, 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 
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 канализация” ЕООД, гр. Пловдив, са 
разгледани разходите за амортизации, 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 амортизации се определят съобразно полезния живот и съответните 
амортизационни норми на дълготрайните активи и датата за въвеждането им в 
експлоатация. 

Разходите за амортизации са коригирани както следва: 
- разходите за амортизации за услугата доставяне на вода на потребителите от 
2123 хил. лв. на 1603 хил.лв.; 
- разходите за амортизации за услугата отвеждане на отпадъчни води от 624 
хил.лв. на 459 хил.лв. 
- разходите за амортизации за услугата пречистване на отпадъчни води от 1944 
хил.лв. на 1236 хил.лв., в следствие на което: 
 След напровените корекции на ценообразуващите елементи са получени 
следните стойности но същите: 

Признатите годишни разходи за 2007 г. са: 
- за услугата доставяне на вода на потребителите – 22 080 хил.лв.; 
- за услугата отвеждане на отпадъчните води – 1 552 хил.лв.; 
- за услугата пречистване на отпадъчните води –  4 075 хил.лв. 
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Норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане 5.68%, 
определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 5.11%, след данъчно 
облагане при данъчна ставка 10 %. 

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

Необходимите годишни приходи: 
- за услугата доставяне на вода на потребителите –  22 798 хил.лв.; 
- за услугата отвеждане на отпадъчните води –  1 888 хил.лв.; 
- за услугата пречистване на отпадъчните води –  4 301 хил.лв. 
 
В резултат на определените ценообразуващи елементи цените на 

водоснабдителните и канализационни услуги на “Водоснабдяване и канализация” 
ЕООД, гр. Пловдив, са следните: 

 
 Цена за доставяне на вода на потребителите –           0,67 лв./куб.м 
 Цена за отвеждане на отпадъчни води –            0,07 лв./куб.м  
 Цена за пречистване на отпадъчни води    

битови и приравнени общ., търг. и други потребители -    0,10 лв./куб.м 
промишлени и други стопански потребители       
степен на замърсяване 1               0,23 лв./куб.м  

 степен на замърсяване 2               0,60 лв./куб.м 
 степен на замърсяване 3               0,80 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. 
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 “ВиК” ЕООД - гр. Пловдив: 
 

1. Необходими годишни приходи  
за услугата доставяне на вода – 22 798 хил.лв. 
за услугата отвеждане на отпадъчни води – 1 888 хил.лв. 
за услугата пречистване на отпадъчни води – 4 301 хил.лв. 
 

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

за услугата доставяне на вода – 34 274 хил.куб.м (общи загуби 62,35 %) 
за услугата отвеждане на отпадъчни води  
битови потребители – 15 407 хил.куб.м 
промишлени със степен на замърсяване 1 – 13 021 хил.куб.м 
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за услугата пречистване на отпадъчни води  
битови потребители – 9 546 хил.куб.м 
промишлени със степен на замърсяване 1 – 11 хил.куб.м 
промишлени със степен на замърсяване 2 –   4 813 хил.куб.м 
промишлени със степен на замърсяване 3 – 568 хил.куб.м 
 

  3. Регулаторна база на активите  
за услугата доставяне на вода – 12 643 хил.лв. 
за услугата отвеждане на отпадъчни води – 5 916 хил.лв. 
за услугата пречистване на отпадъчни води – 3 977 хил.лв. 
 
4. Норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане 5.68%, 

определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 5.11%, след 
данъчно облагане при данъчна ставка 10 %. 

 
 5. Групи и подгрупи потребители за услугата пречистване на отпадъчни 
води: 
 Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. 
 Промишлени и други стопански потребители 

степен на замърсяване 1 
степен на замърсяване 2 
степен на замърсяване 3 
 
 
 
 
 
 
ІІ Утвърждава, считано от 01.01.2007 г. цени без ДДС на 

водоснабдителните услуги на “ВиК” ЕООД - гр. Пловдив: 
 

  
 
                                  

В и К услуги 

Цени 
(лв./куб.м) 

І Доставяне на вода 0.67 
ІІ Отвеждане на отпадъчни води 0,07 

III 
Пречистване на отпадъчни 
води 0,10 

  степен на замърсяване 1 0.23 
  степен на замърсяване 2 0.60 
  степен на замърсяване 3 0.80 

  степен на замърсяване 4 - 
В цените не е включен ДДС 
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Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 
14 (четиринадесет) дневен срок. 

 
 
 
 

 


