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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- 26 

от 29.06.2009 г. 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО  РЕГУЛИРАНЕ 
 

на закрито заседание, проведено на 29.06.2009 г., като разгледа заявление за 
утвърждаване на цени за услугата отвеждане на отпадъчните води и услугата 
пречистване на отпадъчните води, подадено от „В и К Чамкория-2006” ЕООД, гр. 
Самоков, събраните данни от проведените на 12.06.2009 г. открито заседание и 
обществено обсъждане и доклад № В-ДК- 33 от 26.06.2009 г., установи следното:  

 
 ”В и К Чамкория-2006” ЕООД, гр. Самоков с вх. № В-17-68-3/26.03.2009 г. е внесло 
в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР, комисията) заявление за 
утвърждаване на цени за услугата отвеждане на отпадъчните води и услугата пречистване 
на отпадъчните води. 
 От прегледа на заявлението и приложенията към него е констатирано съответствие 
с принципите и разпоредбите на ЗРВКУ, на Наредбата за регулиране на цените на 
водоснабдителните и канализационните услуги (Наредбата), 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 (Указанията), приети с решение по т. 2 от 
Протокол № 54 от 18.05.2006 г. на ДКЕВР. 
  Предложените за утвърждаване цени от „В и К Чамкория-2006” ЕООД, гр.Самоков 
са следните: 

Цена за отвеждане на отпадъчните води –              0,20 лв./куб.м  
Цена за пречистване на отпадъчните води –       0,66 лв./куб.м  
В предложените за утвърждаване цени не е включен ДДС.  

 Предложените стойности на ценообразуващите елементи съответстват на 
индикативните им стойности в одобрения с решение № БП - 007/04.06.2009 г. на ДКЕВР 
бизнес план за периода 2009 - 2011 г. 
 Ценообразуващите елементи на образуваните цени за услугата отвеждане на 
отпадъчните води и за услугата пречистване на отпадъчните води са следните: 

Общите прогнозни разходи за 2009 г. за услугата отвеждане на отпадъчните води и 
за услугата пречистване на отпадъчните води не могат да бъдат сравнени с отчетна 
година, тъй като В и К оператора започва дейността си през настоящата 2009 година. 
Разходите са прогнозирани, както е посочено по-долу: 
 За услугата отвеждане на отпадъчните води – общо разходи 47 хил. лв. в т.ч.: 

Разходите за материали за 2009 г. са в размер на 5 хил. лв., в т.ч.: 
- разходи за горива и смазочни материали – 2 хил. лв.; 
- разходи за работно облекло – 1 хил. лв.; 
- други разходи – 2 хил. лв. 

Разходите за външни услуги за 2009 г. са в размер на 17 хил. лв., в т.ч.: 
- разходи за наеми – 10 хил. лв.; 
- съобщителни услуги – 1 хил. лв.; 
- транспортни услуги – 2 хил. лв.; 
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- консултантски дейности – 4 хил. лв.; 
Разходите за амортизации са в размер на 2 хил. лв. 
Разходите за възнаграждения 15 хил. лв. 
Разходите за осигуровки са в размер на 5 хил. лв., от които социалните разходи са 

в размер на 2 хил. лв. 
Разходите за текущ и авариен ремонт са в размер на 3 хил. лв.  
 За услугата пречистване на отпадъчните води - общо разходи 173 хил. лв., в т.ч.: 

 Разходите за материали за 2009 г. са в размер на 41 хил. лв., в т.ч.: 
- разходи за обеззаразяване – 1 хил. лв. 
- разходи за коагуланти – 1 хил. лв. 
- разходи за лабораторно-технологичен комплекс – 1 хил. лв. 
- разходи за електроенергия за технологични нужди – 34 хил. лв. 
- разходи за горива и смазочни материали – 1 хил. лв. 
- разходи за вода за технологични нужди – 1 хил. лв. 
- разходи за работно облекло – 1 хил. лв. 
- други разходи – 1 хил. лв. 

Разходите за външни услуги за 2009 г. са в размер на 96 хил. лв., в т.ч.: 
- разходи за заустване – 1 хил. лв. 
- разходи за наеми – 86 хил. лв. 
- съобщителни услуги – 1 хил. лв. 
- разходи за вода, осветление и отопление – 2 хил. лв. 
- разходи за консултантски дейности - 6 хил. лв. 

Разходите за амортизации са в размер на 4 хил. лв. 
Разходите за възнаграждения са в размер на 22 хил. лв. 
Разходите за осигуровки са в размер на 7 хил. лв., от които социалните разходи са 

в размер на 3 хил. лв. 
Разходите за текущ и авариен ремонт са в размер на 3 хил. лв.  
Регулаторна база на активите:  
за услугата отвеждане на отпадъчните води –      137 хил. лв.  
за услугата пречистване на отпадъчните води –   204  хил. лв. 
Необходим оборотен капитал: 
за услугата отвеждане на отпадъчните води –      4 хил. лв.  
за услугата пречистване на отпадъчните води – 16  хил. лв. 
Необходимият оборотен капитал е определен при нетен цикъл на оборотния 

капитал 35 дни. 
Норма на възвръщаемост на капитала: 
Нормата на възвръщаемост на капитала, с която са образувани предложените цени 

е 8,76 %, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 7,88 %, 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 отвеждане на отпадъчните води – 59 хил. лв. 
за услугата пречистване на отпадъчните води  – 191 хил. лв. 
Количествата вода за съответната В и К услуга са както следва: 
количества за отвеждане на отпадъчните води – 290  хил. куб.м. 
количества за пречистване на отпадъчните води – 290  хил. куб.м. 
Анализ на социалната поносимост на цените на В и К услуги: 
Социално поносимата цена е 2,20 лв./куб.м, с ДДС определена съгласно § 1, ал.1,  

т. 4 от ЗРВКУ с данни на НСИ за средномесечен доход на едно лице от домакинство за 
област София за 2007 г. 
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След прегледа на представеното от дружеството заявление са преразгледани 
прогнозните годишни разходи на „В и К Чамкория - 2006” ЕООД, гр. Самоков и е 
коригиран разхода за наем, който е в размер на 96 хил. лв. (определен и дължим на 
Община Самоков, съгласно решение № 62 от 18.12.2007 г. на Общински съвет - Самоков) 
и е в размер равен на годишната стойност на амортизационните отчисления на отдадените 
под наем активи.  

ДКЕВР е приела продължителност на полезния живот на активите по-дълга от 
данъчно признатата, съответно и по-ниски амортизационни норми. Те са, както следва: 

 
Категория 
активи  

Видове активи ДА, придобити след 31.12.2005 г. 
Полезен живот, 

години 
Годишна 

амортизационна 
норма, % 

І Сгради  33.3 3 
ІІ. Съоръжения, водопроводи 50 2 
ІІІ. Машини, производствено оборудване, 

апаратура 
10 10 

ІV. Транспортни средства (без автомобили) 15 6,67 
V. Компютри, периферни у-ва, софтуер и право за 

ползване на софтуер 
5 20 

VІ. Автомобили 10 10 
VІІ. Всички други амортизируеми активи 10 10 
VІІІ. Нематериални активи 5 20 

  
В резултат на това разходите за наеми са преизчислени на 42 хил. лв. за двете 

услуги и са разпределени съгласно Указанията и предложението на оператора, както 
следва: 
 - за услугата отвеждане на отпадъчни води – 5 хил. лв. (12% от общия разход за 
наем); 
 - за услугата пречистване на отпадъчни води – 37 хил. лв. (88% от общия разход за 
наем). 
 Във връзка с гореизложеното, ценообразуващите елементи са следните: 

Признати годишни разходи: 
за услугата отвеждане на отпадъчните води -            42 хил. лв. 
за услугата пречистване на отпадъчните води -     124 хил. лв. 
Регулаторна база на активите: 
за услугата отвеждане на отпадъчните води -           137 хил. лв. 

 за услугата пречистване на отпадъчните води -      200 хил. лв. 
 Необходим оборотен капитал: 
    за услугата отвеждане на отпадъчните води -          4 хил. лв. 
  за услугата пречистване на отпадъчните води -        12 хил. лв. 
 Необходимият оборотен капитал е определен съгласно Указанията при нетен цикъл 
35дни. 
 Норма на възвръщаемост на капитала: 

Нормата на възвръщаемост на капитала, с която са образувани предложените цени 
е 8,76 %, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 7,88 %, при 
данъчна ставка 10 %. 

Необходими годишни приходи: 
за услугата отвеждане на отпадъчните води -               54 хил. лв. 
за услугата пречистване на отпадъчните води -        141 хил. лв. 
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Количествата вода за съответната В и К услуга са както следва: 
количества за отвеждане на отпадъчните води – 290  хил. куб.м.; 
количества за пречистване на отпадъчните води – 290  хил. куб.м. 
След направената корекция на ценообразуващите елементи, цените на 

канализационните услуги, предоставяни от „В и К Чамкория - 2006” ЕООД, гр. Самоков 
са следните:  
 Цена за отвеждане на отпадъчни води  –          0,19 лв./куб.м 

 Цена за пречистване на отпадъчни води  –    0,49 лв./куб.м  
 В цените не е включен ДДС. 
 
Във връзка с проведеното обществено обсъждане на предложените за 

утвърждаване цени за отвеждане и пречистване на отпадъчни води на „В и К Чамкория - 
2006” ЕООД, гр. Самоков, в комисията е постъпило писмо с вх. № В-17-68-5 / 23.06.2009 
г. от община Самоков, с което уведомява ДКЕВР, че в дневния ред на предстоящата сесия 
на общинския съвет ще бъде включено и ще се разгледа внесеното предложение от кмета 
на община Самоков за изменение на решение № 62/18.12.2007 г. на Общински съвет – 
Самоков. С направеното предложение активите собственост на Община Самоков ще се 
предоставят на „В и К Чамкория - 2006” ЕООД, гр. Самоков за безвъзмездно стопанисване 
и експлоатация за определен период от време. Предложението е обосновано с 
необходимостта от придобиването на право за начисляване на амортизационни 
отчисления в дружеството, необходими за генерирането на средства за поддръжка и 
развитие на В и К системата и отчитането им в цените на предоставяните услуги. 

Във връзка с гореизложеното се правят следните изменения в разходите на „В и К 
Чамкория - 2006” ЕООД, гр. Самоков - годишния разход за наем на В и К съоръженията в 
размер на 42 хил.лв. (преизчислен съгласно амортизационните норми за регулаторни цели 
приети от ДКЕВР), е преобразуван в разход за амортизации и разпределени между двете 
услуги, както следва:  

за услугата отвеждане на отпадъчни води – 5 хил. лв. (12% от общия разход за 
амортизации); 

за услугата пречистване на отпадъчни води – 37 хил. лв. (88% от общия разход за 
амортизации). 

Извършената промяна не води до изменение на ценообразуващите елементи и 
стойностите им се запазват. Преизчислените цени на канализационните услуги на „В и К 
Чамкория - 2006” ЕООД, гр. Самоков, след коригиране на разходите за амортизации, са 
следните:  

Цена за отвеждане на отпадъчни води  –          0,19лв./куб.м 
 Цена за пречистване на отпадъчни води  –    0,49лв./куб.м  
В цените не е включен ДДС. 

 
Формулите, по които са изчислени цените на услугите, са следните: 

1. Цената за услугата отвеждане на отпадъчни води  
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отвеждане КОКВКОКВКОКВКФДВ
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Б

 = 

= 54 / 290*1 = 0,19 лв./куб.м (без ДДС) 
 
където: 
НГПотвеждане - необходими годишни приходи за отвеждане на отпадъчните води, в 

лева. 
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ФДВ - фактурирани количества доставена вода за битови и приравнените към тях 
обществени, търговски и други потребители за базисната година, в 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 
куб.м; 

КСЗБ , КСЗ1 , КСЗ2, и КСЗ3  - коефициенти, отразяващи степента на замърсяване. 
 2. Цената за пречистване на отпадъчни води за битови потребители и 
приравнените към тях обществени, търговски и други потребители     

 ( ) ( ) ( ) ( )⎟⎟⎠
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+++
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**** 321 СЗСЗСЗСЗ

епречистван
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Ц

Б

 = 

 = 141 / (290*1) = 0,49 лв./куб.м (без ДДС) 
 

където: 
НГПпречистване  - необходимите годишни приходи за пречистване на 

отпадъчните 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. 
 
Спазено е изискването на чл. 23 от Наредбата и на 12.06.2009 г. са проведени 

открито заседание с представители на дружеството и обществено обсъждане. 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 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 по т. ІІ на ”В и К Чамкория-2006” ЕООД, гр. 
Самоков, както следва: 
 
 1. Необходими годишни приходи: 

за услугата отвеждане на отпадъчните води – 54 хил. лв. 
за услугата пречистване на отпадъчните води  – 141 хил. лв. 

 
 2. Количества вода за съответната В и К услуга: 

 за отвеждане на отпадъчните води – 290 хил. куб. м. 
 за пречистване на отпадъчните води – 290 хил. куб. м. 

 
3. Регулаторна база на активите:  
за услугата отвеждане на отпадъчните води –      137 хил. лв.   
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за услугата пречистване на отпадъчните води –   200  хил. лв. 
 
 4. Норма на възвръщаемост на капитала, преди данъчно облагане 8,76 %, 

определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 7,88 %, при 
данъчна ставка 10 %. 

 
ІІ. Утвърждава, считано от 01.07.2009 г. цени без ДДС за услугата отвеждане на 
отпадъчни води и услугата пречистване на отпадъчни води на ”В и К Чамкория-
2006” ЕООД, гр.Самоков, както следва: 

 
Цена за отвеждане на отпадъчни води - 0,19 лв./куб.м 
 
Цена за пречистване на отпадъчни води за битови потребители и приравнените към 
тях обществени, търговски и други потребители - 0,49 лв./куб.м. 
 
 

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

 

 


