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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 -056 от 30.07.2008 г. 
 

 
ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 
на закрито заседание, проведено на 30.07.2008 г., като разгледа заявление за 
утвърждаване изменение на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, 
подадено от "В и К" ЕООД, гр. Пазарджик – в ликвидация, събраните данни от 
проведените на 15.07.2008  г. обществено обсъждане и открито заседание, доклади 
с вх. № В-ДК-71/09.07.2008 г. и вх. № В-ДК-78/29.07.2008 г., установи следното: 

На основание чл. 19 от Закона за регулиране на водоснабдителните и 
канализационните услуги (ЗРВКУ) и чл. 19, ал. 3 от Наредбата за регулиране на цените 
на водоснабдителните и канализационните услуги (НРЦВКУ) "В и К" ЕООД, гр. 
Пазарджик – в ликвидация е внесло заявление с вх. № В-17-24-8/29.04.2008 г. за 
изменение на утвърдените му цени.  

В съответствие с изискванията на параграф 2 от Преходните и заключителни 
разпоредби на НРЦВКУ при утвърждаване на цените на В и К операторите комисията 
прилага метода на регулиране “норма на възвръщаемост на капитала“. 

Съгласно разпоредбите на чл. 19 от ЗРВКУ и чл. 19, ал. 3 във връзка с чл. 4, ал. 
1, т. 1 от НРЦВКУ цените на В и К операторите могат да бъдат изменяни преди 
изтичане на ценовия период при възникване на 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 разходите, респективно приходите на 
В и К оператора. В конкретния случай повишаването на цените на електрическата 
енергия и горивата представляват непредвидено събитие по смисъла на чл. 19 от 
ЗРВКУ, което е довело до съществено увеличение на икономически обоснованите 
разходи.  

Преценката относно степента на влияние на посочените по-горе събития от 
извънреден характер върху утвърдените разходи на В и К операторите се обуславя от 
следните факти и обстоятелства: 

- постигането на определените от комисията показатели за качество на 
предоставяните В и К услуги е в пряка връзка с оперативните възможности на В и К 
операторите да финансират и осъществят утвърдените инвестиции, съгласно 
тригодишните бизнес планове; 

- при равни други условия, собствените и привлечени източници за финансиране 
на инвестициите могат да бъдат ограничени от макроикономическите показатели за 
страната за втория и третия ценови период, което от своя страна е фактор за 
неизпълнение на утвърдените инвестиции, съответно за непостигане на показателите за 
качество на услугата; 

- утвърдените от комисията бизнес планове са разработени със стойности, които  
не отразяват естествения за страната икономически растеж за периода на бизнес плана, 
като от една страна това е условие за ефективно управление на стойността на 
инвестициите, а от друга, може да бъде  аргумент за тяхното неизпълнение, особенно в 
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случаите, когато управленските приоритети са насочени към покриване на повишените 
оперативни разходи за дейността. 

С оглед отчитане на гореизложените факти и обстоятелства, както и с цел 
гарантиране на принципа заложен в чл. 4, ал. 1, т. 6 от ЗРВКУ, за чието спазване 
ДКЕВР трябва да следи служебно при изпълнение на правомощията си за ценово 
регулиране, а именно осигуряването на баланс между интересите на В и К операторите 
и на потребителите, по отношение на В и К операторите е приложен следния общ 
подход:  

1. Анализирани са условно-постоянните разходи на В и К операторите, като е 
отчетено изменението им в резултат на инфлацията през изминалите две години от 
периода на тригодишния бизнес план. 

2. Количествен израз за обективното нарастване на условно-постоянните разходи 
е влиянието на инфлацията за 2006 г. и 2007 г., в резултат на която общото повишаване 
е 13,82%. 

3. Условно-постоянните разходи са коригирани с отчетената инфлация за двете 
години и с коефициент за подобряване на ефективността за двете години – 4,00%. В 
резултат на което приложения индекс за коригиране на условно-постоянните разходи 
включени в действащите цени на В и К операторите е 1,0982.  

4. Разходите за електрическа енергия за технологични нужди за В и К 
операторите с помпено водоснабдяване са увеличени със съответния процент на 
увеличението на цените на електрическата енергия, за различните доставчици по 
съответните райони в страната, съгласно решение № Ц-021/26.06.2008 г. на ДКЕВР. 
            Спазено е изискването на чл. 23 от НРЦВКУ и на 15.07.2008 г. са проведени 
открито заседание с представители на дружеството и обществено обсъждане, на което са 
присъствали представители на Министерство на регионалното развитие и 
благоустройството, Национален браншов синдикат “Водоснабдител” – КНСБ, 
Федерация строителство, индустрия и водоснабдяване “Подкрепа”, Българска асоциация 
по водите, Съюз на работодателите в системата на „В и К” в България и УАСГ.  

 
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 във връзка с чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата за регулиране на цените 
на водоснабдителните и канализационните услуги, 

 
ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 
Р Е Ш И: 

  
Считано от 01.08.2008 г., утвърждава изменение на цените на "В и К" 

ЕООД, гр. Пазарджик – в ликвидация, както следва: 
 
Цена без ДДС за услугата доставяне на вода на потребителите ВНВС-1,40 лв./куб.м  
Цена без ДДС за услугата доставяне на вода на потребителите ННВС- 0,75 лв./куб.м 
Цена без ДДС за услугата отвеждане на отпадъчни води – 0,10 лв./куб.м  

 
при следните ценообразуващи елементи: 

 
Необходими годишни приходи    
доставяне на вода от високо напорна ВС на потребителите -  709 хил. лв. 
доставяне на вода от ниско напорна ВС на потребителите -  4 240 хил. лв. 
за услугата отвеждане на отпадъчни води - 431 хил. лв. 
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Количества вода за съответната В и К услуга и общи загуби на вода: 
количества за доставяне на вода от високо напорна ВС - 507 хил.куб.м при 
количества вода на входа на водоснабдителната система 1 749 хил. куб. м. и общи 
загуби 71,00 %; 
количества за доставяне на вода от ниско напорна ВС – 5 642 хил.куб.м при 
количества вода на входа на водоснабдителната система 13 434 хил. куб. м. и 
общи загуби 58,00 %; 
количества отведени отпадъчни води – 4 123 хил.куб.м. 
 
Регулаторна база на активите    
доставяне на вода от високо напорна ВС на потребителите -  1 242  хил. лв. 
доставяне на вода от ниско напорна ВС на потребителите   -  1 623  хил. лв. 
за услугата отвеждане на отпадъчни води -  314  хил. лв. 
 
Норма на възвръщаемост на капитала – 7,70 %, определена при норма на 
възвръщаемост на собствения капитал 6,93 %, при данъчна ставка 10 %.  

 
 

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

 
 

                                                       
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                                      
(проф. дтн инж. К. Шушулов) 

                                                     
    ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

                                                                                         (инж. А. Илиева)  
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