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

ДО
Г-Н АНГЕЛ СЕМЕРДЖИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР

ДОКЛАД
от
Дирекция “Регулиране и контрол - Водоснабдителни и канализационни услуги”,
Дирекция „Икономически анализи и регулаторен одит”
Дирекция „Правна”
Относно: Заявление за утвърждаване/изменение на цени на водоснабдителните и
канализационните
услуги,
предоставяни
на
потребителите
от
“Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
“Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив е внесло в Държавната комисия
за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР, комисията) заявление за утвърждаване/изменение
на цени на водоснабдителните и канализационните услуги с вх. № В-17-17-5/30.01.2012 г.
Съгласно Ваша Заповед № 3-B-6/10.02.2012 г., сформираната работна група разгледа
и анализира постъпилото заявление за утвърждаване/изменение на цени на
водоснабдителните и канализационните услуги, предоставяни на потребителите от „В и К”
ЕООД, гр. Пловдив.
С решение № Ц-05/31.01.2011 г. на ДКЕВР, считано от 01.02.2011 г. на „В и К”
ЕООД, гр. Пловдив са утвърдени цени и ценообразуващи елементи за втори ценови период
от регулаторния период образувани по метода „горна граница на цени”.
Действащите и предложените цени на В и К услугите на „В и К” ЕООД, гр. Пловдив
са представени в таблицата:
В и К услуга

Утвърдени с
Решение № Ц–
05/31.01.2011 г.
(лв./куб.м)

Предложени
цени
(лв./куб.м)

0,99

1,15

Доставяне на вода на потребителите
от ВС Помпена
от ВС Гравитачна
Отвеждане на отпадъчните води
Пречистване на отпадъчните води, в т.ч.:
(битови и приравнени към тях обществени, търговски и др.)

0,81
0,09

0,10

0,14

0,31

степен на замърсяване 1

0,32

0,61

степен на замърсяване 2

0,86

0,92

степен на замърсяване 3

1,15

1,53

(промишлени и други стопански потребители), в т.ч.:

(В цените не е включен ДДС)
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От прегледа на внесеното заявление беше установено, че В и К операторът е
изпълнил изискването на чл. 18 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните
и канализационните услуги (НРЦВКУ) за предварително оповестяване в средствата за
масово осведомяване на предложението си за нови цени или за изменение на действащите
цени на В и К услуги.
Предложените цени на В и К услуги със заявление вх. № В-17-17-5/30.01.2012 г. са
образувани на базата на отчетни данни за 2010 г., а не съгласно глава четвърта от
Указанията за образуване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги при
ценово регулиране чрез метода „горна граница на цени“, приети с решение на ДКЕВР по т. 5
от протокол № 17/31.01.2011 г. (Указанията).
Предложените от В и К оператора прогнозни разходи и ценообразуващи елементи,
образувани на базата на отчетни данни за 2010 г. са представени в таблиците, както следва:
1. Прогнозни разходи
(хил. лв.)
Предложени разходи със заявление за цени
с вх. № В-17-17-5/30.01.2012 г.
№

1
1.1

Разходи по икономически
елементи

Разходи за материали
материали
- за обеззаразяване
- за коагуланти и др. реагенти

1.2

- за флокуланти
електроенергия за технологични
нужди

2
Разходи за външни услуги
2.3.2
- за регулиране
2.3.4
- за ползване на водни обекти
2.3.5

- за опазване на околната среда

2.3.6

- за заустване

Доставяне на вода на
потребителите
от ВС
от ВС
Помпена
Гравитачна
10 755
49
120
3
120

Отвеждане
на
отпадъчни
води

Пречистване
на
отпадъчни
води

72
0

3 539
1 053

3
703
350

6 835
4 025
133
1 556

2 160
103
3
37

150
9

1 513
25
3

32

123

3

Разходи за амортизации, в т.ч.

2 412

24

573

1 107

3.1

разходи за амортизации

2 164

24

554

1 083

248

0

19

24

8 017

189

591

1 141

2 194

51

196

313

138
6 231

4
287

8
514

26
830

33 772
8 923

717
43

2 104
41

8 469
3 364

5

разходи за амортизации от
инвестиции
Разходи за възнаграждения, в
т.ч.
Разходи за осигуровки в т.ч.

6

Други разходи

7

Разходи за текущ ремонт
ОБЩО РАЗХОДИ
в т.ч. променливи разходи

3.2
4

2. Необходим оборотен капитал (НОК)
2

(хил. лв.)
В и К услуги

№

НОК

Доставяне на вода на потребителите

1

от ВС помпена
от ВС гравитачна

1.1
1.2

2

Отвеждане на отпадъчни води

3

Пречистване на отпадъчни води

6 880
150
336
1 615
79

нетен цикъл (дни)

3. Норма на възвръщаемост на капитала
1

Норма на възвръщаемост на собствения капитал

5.11 %

1.1

Норма на възвръщаемост на привлечения капитал

2.64 %

Данъчна ставка

1.2

10 %

НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА

2

4.38 %

4. Регулаторна база на активите (РБА)
(хил.лв.)
№
1
1.1
1.2

В и К услуги

РБА

Доставяне вода на потребителите
от ВС помпена
от ВС гравитачна

43 778
877

2

Отвеждане на отпадъчни води

7 348

3

Пречистване на отпадъчни води

3 166

5. Необходими годишни приходи (НГП)
(хил.лв.)
№
1
1.1
1.2

В и К услуги

НГП

Доставяне вода на потребителите
от ВС помпена
от ВС гравитачна

35 688
755

2

Отвеждане на отпадъчни води

2 426

3

Пречистване на отпадъчни води

8 608

6. Количества доставена, отведена и пречистена вода
(хил.м3/год.)
№

1

количества
вода на вход
на ВС

В и К услуги

количества за
доставяне на вода,
отвеждане и
пречистване на
отпадъчни води

Доставяне на вода на потребителите
от ВС помпена

78 966

31 055

от ВС гравитачна

1 834

928

3

2

3

Отвеждане на отпадъчни води
Битови и приравнените към тях обществени,
търговски и др.
Промишлени и други стопански потребители
степен на замърсяване 1

24 645

Пречистване на отпадъчни води
Битови и приравнените към тях обществени,
търговски и др.

18 671

Промишлени и други стопански потребители, в т.ч.:

5 238

степен на замърсяване 1

1 924

степен на замърсяване 2

2 900

степен на замърсяване 3

414

17 332
7 313

13 433

Предложените от В и К оператора количества за доставяне на вода, отвеждане и
пречистване на отпадъчните води до края на регулаторния период (2013 г.) са обосновани с
направен анализ и отчитане на тенденциите в изменението им в периода 2007 - 2010 г.,
който показва, че количествата доставена вода намаляват с 6,6 %, а количествата отведени
отпадъчни води намаляват с 10,6 %, спрямо 2007 г. За същия период количествата
пречистени отпадъчни води нарастват с 26,3%.
На тази база предложените за утвърждаване цени са образувани със следните
количества:
за услугата доставяне на вода от ВС Помпена – 31 055 хил. куб. м;
за услугата доставяне на вода от ВС Гравитачна – 928 хил. куб. м;
за услугата отвеждане на отпадъчни води – 24 645 хил. куб. м;
за услугата пречистване на отпадъчни води – 18 671 хил. куб.м, и прегрупиране в
т.ч.:
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. – от 11 854 хил. куб. м
на 13 433 хил. куб. м (повишени с 11,7 %).
Промишлени и други стопански потребители – от 6 012 хил.куб.м на 5 238 хил.куб.м
(понижени с 12,9 %);
степен на замърсяване 1 – от 3 311 хил. куб. м на 1 924 хил. куб. м (понижени с 41,9 %);
степен на замърсяване 2 – от 2 065 хил. куб. м на 2 900 хил. куб. м (повишени с 28,8 %);
степен на замърсяване 3 – от 636 хил. куб. м на 414 хил. куб. м (понижени с 34,9 %).
Значителните разлики между предложените за утвърждаване и утвърдените в
действащия ценови модел количества по степени на замърсяване се дължат на преоценка на
водните количества, на база реални замервания за приноса на заустваните отпадъчни води от
стопанските предприятия в канализационната мрежа и постъпващи за пречистване на ПСОВ
към общия битов поток. Промяната в количествата е в резултат на проведен актуализиран
мониторинг, вследствие на което е направено преразпределението им по степени на
замърсяване.
Малки стопански предприятия, които са отнасяни към групата със степен на
замърсяване 1 са прехвърлени към групата на битови и приравнените към тях обществени,
търговски и др. Част от големите промишлени потребители, таксувани по степен на
замърсяване 3 са прехвърлени към групата с по-ниска степен на замърсяване - 2. Постигната
е значителна редукция на коефициентите за съответните групи.
В тази връзка предложените коефициенти, отразяващи степента на замърсяване са
изменени както следва:
промишлени и други стопански потребители:
- степен на замърсяване 1 – от 2,25 на 2,00;
- степен на замърсяване 2 – от 6,00 на 3,00;
- степен на замърсяване 3 – от 8,00 на 5,00.
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В изпълнение на Заповед № З-В-19/17.02.2011 г. на Председателя на ДКЕВР е
извършена планова проверка на дейността на „В и К” ЕООД, гр. Пловдив за 2010 г. След
приключване на същата е съставен Констативен протокол № 11 – Ю от 20.04.2011 г., който е
разгледан на закрито заседание на ДКЕВР и е приет за сведение с решение по т. 14 от
Протокол № 91 от 06.06.2011 г.
Във връзка с подаденото заявление от „В и К” ЕООД, гр. Пловдив и в съответствие с
чл. 20 от НРЦВКУ е представена информация, на базата на която е извършен анализ и
оценка за отчетените резултати по време на текущия ценови период, като са взети предвид и
резултатите от извършената планова проверка на дейността на В и К оператора.
Анализ на приходите и разходите за 2010 г.
От предоставените справки и направената проверка, В и К операторът отчита приходи
и разходи по В и К услуги, както следва:
(хил. лв.)
ПРИХОДИ
от В и К услуги за
отчетната 2010 г.

В и К услуги
Доставяне на вода на
потребителите
Отвеждане на отпадъчните
води
Пречистване на отпадъчните
води
ОБЩО

РАЗХОДИ
за В и К услуги за
отчетната 2010 г.

Финансов резултат
(от предоставяне на
В и К услуги)

30 138

30 471

-333

2 217

1 710

507

6 724

5 768

956

39 079

37 949

1 130

Съгласно представения одитиран годишен финансов отчет за 2010 г., „В и К” ЕООД,
гр. Пловдив формира приходи от цялостната дейност в размер на 42 515 хил. лв. и общо
разходи 41 742 хил. лв., в резултат на което финансовия резултат е положителен - печалба
преди данъчно облагане в размер на 773 хил. лв., а след преобразуване за данъчни цели е в
размер на 692 хил. лв. Общите приходи са формирани от приходи от продажби на В и К
услуги - 39 079 хил. лв., приходи от правителствени дарения – 1 532 хил. лв., приходи от
предоставени услуги - 987 хил. лв., в т.ч. и присъединяване на потребители към В и К
мрежи, други приходи - 180 хил. лв. и от финансови приходи – 737 хил. лв.
Изпълнение на инвестиционната програма за 2010 г.
(хил. лв.)
Одобрени инвестиции

външно
финансиране

Изпълнение на
инвестиционната
програма от
собствени
средства

Изпълнени инвестиции

В и К услуги
собствени
средства
Доставяне на вода на
потребителите
Отвеждане на
отпадъчните води
Пречистване на
отпадъчните води
Общо:

външно
финансиране

собствени
средства

12 016

9 496

8 171

0

68,00%

613

0

130

0

21,21%

170

5 860

30

0

17,65%

12 799

15 356

8 331

0

65,09%

Изпълнението на инвестиционната програма за услугата доставяне на вода на
потребителите е 68 %, за услугата отвеждане на отпадъчните води – 21,21% и за услугата
пречистване на отпадъчните води – 17,65 %.
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Количества за доставяне на вода на потребителите, количества за отвеждане на
отпадъчните води и количества за пречистване на отпадъчните води
(хил. куб. м)
В и К услуги

Отчетни количества
за 2010 г.

Количества,
утвърдени с Решение
№ Ц-05/31.01.2011 г.

Доставяне на вода на потребителите

31 055

34 203

Отвеждане на отпадъчните води

24 645

27 681

Пречистване на отпадъчните води

18 407

17 866

Битови и приравнените към тях обществени,
търговски и др.

12 232

11 854

степен на замърсяване 1

677

3 311

степен на замърсяване 2

5 084

2 065

степен на замърсяване 3

414

636

Промишлени
и други
стопански
потребители

Отчетените фактурирани количества за 2010 г. за услугите доставяне на вода на
потребителите и отвеждане на отпадъчните води са по-ниски от утвърдените в действащите
цени, а за услугата пречистване на отпадъчните води по-високи в резултат на ново въведени
пречиствателни съоръжения.
Въз основа на извършения анализ на внесеното заявление за цени на В и К услуги са
направени следните констатации:
1. С решение № Ц-05/31.01.2011 г., ДКЕВР е утвърдила цени за В и К услуги,
предоставяни от „В и К” ЕООД, гр. Пловдив, за втория ценови период от петгодишния
регулаторен период, образувани при прилагането на метод на регулиране чрез стимули
„горна граница на цени”. Със същото решение на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД,
гр. Пловдив е указано да внесе в ДКЕВР актуализиран бизнес план с обособени
водоснабдителни системи в зависимост от технологията на добиване и доставяне на водата,
както и с отразени мероприятия и средства във връзка с предоставянето за ползване на
пречиствателни станции за отпадъчни води.
2. Правната рамка на метода на регулиране чрез стимули “горна граница на цени” на
цените на В и К услуги се съдържа в ЗРВКУ и НРЦВКУ. НРЦВКУ определя правилата за
образуване на цените и тяхното изменение, както и редът за внасянето на заявленията за
утвърждаване и изменение на цените.
3. Съгласно чл. 4, ал. 1, т. 2, б „а” от НРЦВКУ при прилагане на метода „горна
граница на цени” комисията утвърждава цени на В и К оператора за първата година от
определения регулаторен период и ги изменя в края на всяка година от регулаторния период
с инфлационен индекс, коригиран с коефициент за подобряване на ефективността на В и К
оператора.
Във връзка с гореизложеното и при прилагане на Указанията, работната група
предлага цените на В и К услугите, предоставяни от „В и К” ЕООД, гр. Пловдив за новия
ценови период от регулаторния период да се изчислят при прилагане на следния подход:
1. Условно-постоянни разходи
1.1. Утвърдените условно-постоянни разходи с решение № Ц-05/31.01.2011 г. на
ДКЕВР за услугата доставяне на вода на потребителите са разпределени между двете
системи - ВС помпена и ВС гравитачна, пропорционално на отчетените количества за 2010
г.
1.2. Разпределените условно-постоянни разходи (без разходите за амортизации) по
водоснабдителни и канализационни системи и по услуги са коригирани със
средногодишната инфлация за периода януари - декември 2011 г. спрямо периода януари декември 2010 г., която е 4,2 % по данни на НСИ за индекса на потребителските цени;
6

1.3. Преизчислените условно-постоянни разходи (без разходите за амортизации) по
водоснабдителни и канализационни услуги и системи след корекцията по т. 1.2 са
коригирани с коефициент за подобряване на ефективността Х = 2,1. Коефициентът за
подобряване на ефективността Х се изчислява според нивото на утвърдените разходи в
цените за първата година от регулаторния период, спрямо разходите за базовата година, по
метода „горна граница на цени“.
2. Променливи разходи
2.1. Предложените от В и К оператора разходи за обеззаразяване за услугата
доставяне на вода на потребителите от ВС Помпена в размер на 120 хил. лв. и за услугата
доставяне на вода на потребителите от ВС Гравитачна в размер на 3 хил. лв. се приемат;
2.2. Предложените от В и К оператора разходи за коагуланти и други реагенти за
услугата пречистване на отпадъчните води в размер на 703 хил. лв. не се приемат. За ново
възникнали разходи, следва да се представят удостоверяващи документи и обосновка за
потвърждаване на необходимостта им. Предлага се разходите за бактериален иноколант за
услугата пречистване на отпадъчните води в размер на 180 хил. лв., утвърдени с решение №
Ц-05/31.01.2011 г. да се приемат;
2.3. Предложените от В и К оператора разходи за флокуланти за услугата
пречистване на отпадъчните води в размер на 350 хил. лв. се приемат;
2.4. Предложените от В и К оператора разходи за електроенергия за технологични
нужди за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „Помпена” в размер на 6 835
хил. лв. не се приемат, като се предлага да бъдат коригирани на 6 553 хил. лв., изчислени с
отчетените количества електроенергия за 2010 г. и действащите цени на електрическата
енергия, утвърдени с решение № Ц-22/29.06.2011 г. на ДКЕВР.
Предложените от В и К оператора разходи за електроенергия за технологични нужди
за услугата пречистване на отпадъчни води в размер на 2 160 хил. лв. се приемат. В тях са
включени и разходите за електроенергия, необходими на ПСОВ - гр. Сопот;
2.5. Предложените от В и К оператора разходи за такса регулиране в размер на 170
хил. лв. не се приемат, като се предлага да бъдат коригирани на 164 хил. лв., разпределени
между В и К услуги и системи, както следва:
- за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „Помпена”
- 132 хил. лв.
- за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „Гравитачна” - 4 хил. лв.
- за услугата отвеждане на отпадъчните води
- 8 хил. лв.
- за услугата пречистване на отпадъчните води
- 20 хил. лв.
2.6. Предложените от В и К оператора разходи за такса за водовземане и за такса
замърсяване се приемат, изчислени съгласно Тарифата за таксите за водовземане, за
ползване на воден обект и за замърсяване (обн. в ДВ, бр. 50 от 1 юли 2011 г., изм. ДВ. бр. 3
от 10 януари 2012 г.), в сила от 01.01.2012 г.;
3. Регулаторната база на активите за всяка В и К услуга е изчислена по отчетни
данни за дълготрайните активи (ДА), съобразно годишния финансов отчет за 2010 г. в
съответствие с т. 52.1 от Указанията, след което допълнително е коригирана и за трите
В и К услуги, като е намалена с 1 024 хил. лв., представляваща прехвърлена стойност от
отчетната стойност на общите дълготрайни активи към нерегулирана дейност, както и
приспадащата им се натрупана амортизация, както следва:
- за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС Помпена, признатата
стойност на дълготрайните активи е намалена от 57 819 хил. лв. на 57 025 хил. лв., т.е.
намалена с 794 хил. лв. и съответно приспадащата се амортизация в размер на 502 хил. лв.;
- за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС Гравитачна, признатата
стойност на дълготрайните активи е намалена от 985 хил. лв. на 970 хил. лв., т.е. намалена с
15 хил. лв. и съответно приспадащата се амортизация в размер на 9 хил. лв.;
- за услугата отвеждане на отпадъчните води признатата стойност на дълготрайните
активи е намалена от 14 320 хил. лв. на 14 274 хил. лв., т.е. намалена с 46 хил. лв. и
съответно приспадащата се амортизация в размер на 29 хил. лв.;
- за услугата пречистване на отпадъчните води признатата стойност на дълготрайните
активи е намалена от 7 377 хил. лв. на 7 222 хил. лв., т.е. намалена с 155 хил. лв. и съответно
приспадащата се амортизация в размер на 97 хил. лв.
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3.1. Средният размер на инвестициите, финансирани от дружеството със собствени и
привлечени средства, и амортизациите върху тях се приемат и са преизчислени от В и К
оператора за оставащите години от регулаторния период съобразно т. 52 от Указанията.
4. Нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане е 5,36 %,
определена с норма на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане 5,11 %
при данъчна ставка 10,00 % и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 4,34 %,
която е равна на утвърдената с решение № Ц-05/31.01.2011 г. на ДКЕВР.
5. Необходимият оборотен капитал е определен в съответствие с решение № Ц05/31.01.2011 г. на ДКЕВР.
6. Количествата с които са образувани цените на В и К услуги и системи по групи
потребители и степени на замърсяване са усреднените количества за доставяне на вода,
отвеждане на отпадъчни води и пречистване на отпадъчни води за периода на бизнес плана
(2009 – 2013 г.).
Във връзка с изложеното, ценообразуващите елементи и цени за водоснабдителните и
канализационните услуги на „В и К” ЕООД, гр. Пловдив, са както следва:
Признати годишни разходи:
доставяне на вода на потребителите от ВС Помпена
– 30 256 хил. лв.
доставяне на вода на потребителите от ВС Гравитачна
–
713 хил. лв.
отвеждане на отпадъчните води
– 2 039 хил. лв.
пречистване на отпадъчните води
– 6 256 хил. лв.
Регулаторна база на активите:
доставяне на вода на потребителите от ВС Помпена
доставяне на вода на потребителите от ВС Гравитачна
отвеждане на отпадъчните води
пречистване на отпадъчните води

– 41 321 хил. лв.
–
830 хил. лв.
– 7 236 хил. лв.
– 2 363 хил. лв.

Необходим оборотен капитал:
доставяне на вода на потребителите от ВС Помпена
доставяне на вода на потребителите от ВС Гравитачна
отвеждане на отпадъчните води
пречистване на отпадъчните води

– 4 715хил. лв.
– 109 хил. лв.
– 241 хил. лв.
– 871 хил. лв.

Необходимият оборотен капитал е определен съгласно Указанията при нетен цикъл 59 дни.
Норма на възвръщаемост на капитала:
Нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане е 5,36 %, определена
при норма на възвръщаемост на собствения капитал 5,11 % при данъчна ставка 10,00 % и
норма на възвръщаемост на привлечения капитал 4,34 % .
Необходими годишни приходи
доставяне на вода на потребителите от ВС Помпена
доставяне на вода на потребителите от ВС Гравитачна
отвеждане на отпадъчните води
пречистване на отпадъчните води

– 32 473 хил. лв.
–
758 хил. лв.
– 2 427 хил. лв.
– 6 383 хил. лв.

Количествата вода за съответната В и К услуга са както следва:
Доставяне на вода на потребителите от ВС Помпена – 31 520 хил. м3.
Доставяне на вода на потребителите от ВС Гравитачна – 1 063 хил. м3.
Отвеждане на отпадъчните води – 25 082 хил. м3.
Пречистване на отпадъчните води – 18 928 хил. м3, които са разпределени по
групи потребители, както следва:
- битови и приравнени към тях обществени,
търговски и др. потребители
– 13 166 хил. м3
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- промишлени и др. стопански потребители:
степен на замърсяване 1
степен на замърсяване 2
степен на замърсяване 3
Цени за В и К услуги:
Цени за услугата доставяне на вода на потребителите:
доставяне на вода на потребителите от ВС Помпена –
доставяне на вода на потребителите от ВС Гравитачна
Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води
Цени за услугата пречистване на отпадъчните води:
- за битови и приравнени към тях обществени,
търговски и др. потребители
- за промишлени и други стопански потребители:
степен на замърсяване 1
степен на замърсяване 2
степен на замърсяване 3
(В цените не е включен ДДС)

– 1 544 хил. м3
– 3 727 хил. м3
–
490 хил. м3

–

1,03 лв./куб.м
0,71 лв./куб.м
0,09 лв./куб.м

–

0,21 лв./куб.м

–
–
–

0,43 лв./куб.м
0,64 лв./куб.м
1,07 лв./куб.м

–

Анализ на социалната поносимост на цените на В и К услуги
Социалната поносимост на цената на В и К услуги е 4,40 лв./куб.м, изчислена
съгласно § 1, ал. 1, т. 4 от ЗРВКУ с данни на НСИ за средномесечен доход на едно лице за
област Пловдив за 2010 г. Предложените за утвърждаване цени на В и К услуги от В и К
оператора за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. са под нивото на
социалната поносимост на цената на В и К услуги.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 40, ал. 6 от УП на ДКЕВР и на
нейната администрация във връзка с чл. 13, ал. 3, т. 2 и чл. 14, ал. 1 и
ал. 2 от Закона за енергетиката и чл. 23, ал. 1 от НРЦВКУ, предлагаме ДКЕВР:
1. да разгледа и приеме настоящия доклад;
2. да насрочи открито заседание за разглеждане на доклада;
3. да насрочи обществено обсъждане на проекта на решение.
Приложение: Проект на решение.
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