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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 – 2 

от 30.01.2015 г. 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

на закрито заседание, проведено на 30.01.2015 г., като разгледа заявление за 

утвърждаване/изменение на цени на водоснабдителните и канализационните услуги 

с вх. № В-17-06-8/17.03.2014 г., подадено от „Водоснабдяване, канализация и 

териториален водоинженеринг” ЕООД - гр. Велинград, събраните данни от 

проведените на 18.01.2015 г. открито заседание и обществено обсъждане и Доклад с 

вх. № В-Дк-8/27.01.2015 г., установи следното: 

 

„Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг” ЕООД, гр. 

Велинград („ВКТВ“ ЕООД)  е внесло в Държавната комисия за енергийно и водно 

регулиране (ДКЕВР) заявление за утвърждаване/изменение на цените на 

водоснабдителните и канализационните услуги с вх. № В-17-06-8/17.03.2014 г. 

Сформираната със заповед на председателя на ДКЕВР № 3-B-39/10.03.2014 г., 

изменена със заповед № 3-B-86/07.05.2014 г. работна група е разгледала и анализирала 

постъпилото заявление за утвърждаване на цени на водоснабдителните и 

канализационните услуги, предоставяни от „ВКТВ“ ЕООД,   гр. Велинград на територията 

на община Велинград.  

Действащите цени на В и К услуги на „ВКТВ“ ЕООД, гр. Велинград утвърдени с 

решение № Ц–050/30.07.2008 г. на ДКЕВР, в сила от 01.08.2008 г. са образувани по метода 

„норма на възвръщаемост на капитала”, както следва: 

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите -  0,49 лв./куб.м  

Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води -    0,10 лв./куб.м   
(В цените не е включен ДДС). 

С внесеното заявление с вх. № В-17-06-8/17.03.2014 г., „ВКТВ“ ЕООД, гр. Велинград 

предлага за утвърждаване следните цени за водоснабдителните и канализационните 

услуги:  

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите -  0,60 лв./куб.м  

Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води -    0,12 лв./куб.м 
 (В цените не е включен ДДС). 

 

От прегледа на внесеното заявление е установено следното:  

 

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, видно от приложените копия на 

вестник „Чепинец” от 06-12 февруари 2014 г., брой 5(85). 
 

1. Предложени от В и К оператора разходи и ценообразуващи елементи 

във внесеното заявление за цени на В и К услуги 
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Предложените за утвърждаване на цени на В и К услуги са образувани съгласно  

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 метода „горна граница на цени“, 

приети с решение по т. 5 от Протокол № 17/31.01.2011 г. на ДКЕВР (Указанията). 

Предложените цени на В и К услуги във внесеното заявление са формирани на база 

отчетни данни за 2013 г., каквито са били налице към момента на внасяне на 

предложението и са съобразени с внесения от  „ВКТВ“ ЕООД, гр. Велинград бизнес план 

за периода 2009 - 2013 г., удължен до 31.12.2015 г. с вх. № В-17-06-7/04.03.2014 г. 

 

Предложените цени на В и К услуги от „ВКТВ“ ЕООД, гр. Велинград във 

внесеното заявление са образувани с ценообразуващите елементи, както следва:  

 

1.1. Дълготрайни активи  

Призната стойност на дълготрайните активи е определена на база отчетната 

стойност на дълготрайните активи към края на 2013 г. в съответствие с амортизационния 

план за регулаторни цели към внесения бизнес план и съобразно годишния финансов 

отчет на дружеството към 31.12.2013 г., както следва: 

за услугата доставяне вода на потребителите - 486 хил. лв. 

за услугата отвеждане на отпадъчните води -   168 хил. лв.  

 

1.2. Среден размер на инвестициите  

 Средният размер на инвестициите, включен в регулаторната база на активите е 

определен е определен с инвестициите за оставащите две години от регулаторния период 

(2014 и 2015  г.) от бизнес плана, както следва: 

за услугата доставяне вода на потребителите - 55 хил. лв. 

за услугата отвеждане на отпадъчните води -   75 хил. лв.  

 

1.3. Необходим оборотен капитал 

Необходимият оборотен капитал включен в регулаторната база на активите е 

определен на база нетен цикъл на оборотния капитал от 90 дни и 4 бр. цикли в годината 

съгласно Решение на ДКЕВР по Протокол № 83 от 29.06.2009 г., както следва: 

за услугата доставяне на вода на потребителите – 283 хил. лв. 

за услугата отвеждане на отпадъчните води - 63 хил. лв.  

 

1.4. Регулаторна база на активите (РБА) 

Предложената регулаторна база на активите е образувана на база отчетни данни за 

2013 г. по т. 1.1, 1.2, 1.3 и натрупаните амортизации в съответствие с амортизационния 

план за регулаторни цели към внесения бизнес план, както следва:  

за услугата доставяне на вода  на потребителите - 635 хил. лв. 

за услугата отвеждане на отпадъчните води -  233 хил. лв.  

 

1.5. Норма на възвръщаемост на капитала  

Нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане е образувана с 

отчетни данни съгласно годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г. и е 7,18%, 

определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 7,00% с данъчна ставка 

10,00% и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 6,60%. 

 

1.6. Годишни разходи 

Предложените от В и К оператора прогнозни годишни разходи са определени на 

база отчетни разходи за 2013 г., които съответстват и на посочените стойности в бизнес 

плана, след което В и К операторът е посочил прилагане на следния подход: 
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 условно-постоянните разходи, без разходите за амортизации са индексирани с 

инфлационен индекс 2,48%; 

 променливите разходи, в т.ч.: 

  разходите за материали (обеззаразяване и коагуланти) са индексирани с 

инфлационен индекс 2,48%; 

  разходите за електрическа енергия са остойностени по прогнозни цени за 

2014 г. 

 разходите за амортизации са определени в съответствие с изчислените 

амортизационни квоти за 2014 г. в амортизационния план за регулаторни цели към 

внесения бизнес план. 

 разходите за текущ ремонт са индексирани с инфлационен индекс 2,48%, след 

което към тях са добавени допълнителни разходи, свързани с извършването на 

необходими експлоатационни мероприятия, които са свързани с технически изисквания 

към съоръженията и машините, както и такива които са нормативно определени и са 

задължителни за изпълнение. В и К операторът е посочил, че тези разходи са свързани 

основно с периодична метрологична проверка и ремонт на приходните водомери.  

 Прогнозираните годишни разходи за В и К услуги са, както следва: 

за услугата доставяне на вода на потребителите - 1 097 хил. лв.  

за услугата отвеждане на отпадъчните води - 268 хил. лв. 

При прегледа на представената информация се констатира, че посочените отчетни 

данни за базовата 2013 г. в заявлението за цени не съответстват изцяло на представената 

информация относно видовете разходи по икономически елементи по ЕССО за 2013 г. 

 

1.7. Количества вода  

Количествата вода за съответната В и К услуга са прогнозирани на база отчетените 

количества за 2013 г.  

за услугата доставяне на вода на потребителите - 1 891 хил. м
3
  

за услугата отвеждане на отпадъчните води - 2 278 хил. м
3
 

 

1.8. Необходими годишни приходи 

Необходимите годишни приходи, предложени в заявлението са, както следва: 

за услугата доставяне на вода на потребителите - 1 142 хил. лв.  

за услугата отвеждане на отпадъчните води - 285 хил. лв.   

 

2. Анализ и оценка на отчетените резултати за 2013 г. 
Във връзка с подаденото заявление от „ВКТВ“ ЕООД, гр. Велинград и в 

съответствие с чл. 20 от НРЦВКУ е представена информация, на базата на която е 

извършен анализ и оценка за резултатите от дейността на В и К оператора за отчетния 

ценови период. 

 

2.1. Анализ на приходите и разходите за 2013 г. 

Отчетените приходи и разходи за регулираните услуги по представената информация 

от В и К оператора за 2013 г. са отразени в таблицата. 
(хил. лв.) 

В и К услуга 

ПРИХОДИ  

от В и К услуги  

за отчетната 2013 г. 

РАЗХОДИ 

от В и К услуги  

за отчетната 2013 г. 

Финансов резултат  

(от регулираните 

услуги) 

 

Доставяне на вода на потребителите 

 

926 
 

1 046 

 

- 120 

Отвеждане на отпадъчните води 228 
 

214 

 

 

 

 

 

14 

ОБЩО: 1 154 1 280 - 106 
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Видно от данните в таблица, общият финансов резултат, формиран от отчетените 

приходи и разходи от регулираните услуги е в размер на (-106) хил. лв., като при услугата 

отвеждане на отпадъчните води е отчетена печалба.  

Съгласно одитирания годишен финансов отчет за 2013 г., дружеството формира 

общо приходи от цялостната дейност в размер на 1 344 хил. лв. и общо разходи 1 390 хил. 

лв., в резултат на което финансовия резултат е загуба в размер на 46 хил. лв.  

Отчетените разходи от цялостната дейност на дружеството за 2013 г. (1 390 хил. лв.) 

са по-високи от отчетените разходи за регулираните услуги (1 280 хил. лв.) със 110 хил. 

лв., в т.ч. разходи от обезценка на текущи активи, балансова стойност на продадени 

активи, финансови разходи и др. 

 Отчетените приходи от дейността за 2013 г. (1 344 хил. лв.) са по-високи от 

отчетените за регулираните услуги (1 154 хил. лв.) със 190 хил. лв., в т.ч. приходи от 

финансирания, приходи от присъединяване, приходи от продажба на текущи и нетекущи 

активи, провизии и извънредни приходи. 

Отчетените разходи за 2013 г., съпоставени с утвърдените в действащите цени на   В 

и К услуги с решение № Ц–050/30.07.2008 г. на ДКЕВР са отразени в таблицата. 

 

№ по 

ред 
Разходи по икономически елементи 

В и К услуги 

Доставяне на вода на 

потребителите 
Отвеждане на отпадъчните води 

Утвърдени в 

действащите 

цени 

Отчет 

Ръст     

(%)                   

Утвърдени в 

действащите 

цени 

Отчет 

Ръст     

(%)                   
ЕССО ЕССО 

 2013 г.  2013 г. 

(хил. лв.) (хил. лв.) 

1. Разходи за материали, в т.ч. 79 143 80,8 29 19 -34,5 

1.1. електроенергия за технологични нужди 29 38 29,9 0 0   

2. Разходи за външни услуги, в т.ч. 156 178 14,1 19 35 84,2 

2.1. такса за водовземане и заустване 78 72 -7,7 12 11 -8,3 

3. Разходи за амортизации 37 23 -37,8 3 4 33,3 

4. Разходи за възнаграждения 305 418 37,0 29 121 317,2 

5. Разходи за осигуровки 134 144 7,5 9 42 366,7 

6. Други разходи 142 46 -67,6 0 3   

7. Разходи за текущ и авариен ремонт 21 100 376,2 89 10 -88,8 

  Общо: 874 1 052 20,4 195 234 20,0 

  в т.ч. променливи разходи 167 159 -4,9 14 14 0 

 

От така представените данни може да се направи извода, че отчетната стойност на 

разходите за 2013 г. е по-висока спрямо стойността на утвърдените разходи в действащите 

цени от 2008 г. в резултат на увеличаване на повечето видове разходи за периода, най-

съществено от които разходите за текущ и авариен ремонт и разходите за възнаграждения 

и осигуровки.   

 

2.2. Изпълнение на инвестиционната програма за 2013 г. 

От извършения преглед на отчетната информация относно изпълнението на 

инвестиционната е видно, че В и К операторът е реализирал в стойностно изражение 

планираните инвестиции за 2013 г. от одобрения бизнес план, а именно:  

   

(хил.лв.) 

В и К услуги 
Одобрени инвестиции                     

2013 г. 

Реализирани инвестиции                 

2013 г. 

Изпълнение 

(%) 
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Доставяне на вода на потребителите 45 21 46,67 

Отвеждане на отпадъчните води 40 69 172,5 

Общо: 85 90 105,88 

Реализираните инвестиции през 2013 г. са финансирани със собствени и 

привлечени средства от дружеството. Представен е Договор № MS13-00003/06.02.2013 г. 

за инвестиционен заем от „СИБАНК“ ЕАД предоставен на „ВКТВ“ ЕООД, гр. Велинград 

в размер на 250 хил. лв. предназначен за финансиране на закупуване на дълготрайни 

материални активи /нов багер, мини валяк, товарен автомобил, калочистачна машина и 

водомери/. Предоставеният кредит е с фиксирана годишна лихва 6,6% и срок на 

издължаване - 20.01.2021 г., отразен е в годишния финансов отчет на дружеството към 

31.12.2013 г., както и закупените дълготрайни активи по договора. 

Видно от представената информация от В и К оператора е налице 

несъответствие между придобитите дълготрайни активи през 2013 г. на стойност 317 

хил. лв. предимно за машини, производствено оборудване и транспортни средства 

съгласно годишния финансов отчет на дружеството към 31.12.2013 г., включени в 

регулаторната база на активите и посочените за 2013 г. в инвестиционна програма 

2009 - 2015 г. на стойност 90 хил. лв.  

 

2.3. Количества за доставяне на вода на потребителите и количества за отвеждане на 

отпадъчни води 

Отчетените количества за 2013 г. съпоставени с количествата с които са образувани 

действащите цени на В и К услуги са отразени в таблицата.  
(хил. куб. м) 

В и К услуги Количества, утвърдени с Решение 

№ Ц–050/30.07.2008 г. на ДКЕВР 
Отчетни количества за 2013 г. 

Доставяне на вода на потребителите  1 841 1 891 

Отвеждане на отпадъчните води  1 918 2 278 

 

От посочените данни е видно, че отчетените фактурирани количества за 2013 г. и за 

двете услуги са по-високи от утвърдените в действащата цена с Решение № Ц-

050/30.07.2008 г. на ДКЕВР, като по-високите количества отведени отпадъчни води 

спрямо количествата доставена вода се дължи на това, че някои потребители си доставят 

вода от собствени водоизточници. 

 

2.4. Анализ на финансовото състояние на „ВКТВ“ ЕООД, гр. Велинград към 

31.12.2013 г. 

Съгласно представения одитиран годишен финансов отчет за 2013 г. на „ВКТВ” 

ЕООД, гр. Велинград текущият финансов резултат след данъци е загуба в размер на 46 

хил. лв., при отчетената загуба в размер на 49 хил. лв. за 2012 г., което се дължи на 

изпреварващото увеличение на общите разходи пред това на общите приходи.  
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Общите приходи на дружеството към 31.12.2013 г. са увеличени с 2.9% на 1 344 

хил. лв. от 1 306 хил. лв. за 2012 г., в резултат на увеличени приходи от продажби, а 

общите разходи са увеличени с 2.6% на 1 390 хил. лв. от 1 355 хил. лв. за 2012 г., преди 

всичко в резултат на увеличени разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни 

активи и финансови разходи. 

Приходите от оперативната дейност на дружеството към 31.12.2013 г. са увеличени 

с 2.9% на 1 344 хил. лв. от 1 306 хил. лв. за 2012 г. В състава си включват: приходи от В и 

К услуги и свързани услуги, и други приходи, в т.ч. от финансирания.  

 Към края на 2013 г. приходите от регулирани услуги - доставяне на вода на 

потребителите и отвеждане на отпадъчните води са в размер на 1 154 хил. лв., което е с 

5,3% под същите приходи през предходната 2012 г., когато те са 1 218 хил. лв.  

 Общите оперативни разходи към 31.12.2013 г. са увеличени с 1,1% на 1 370 хил. лв. 

при отчетени 1 355 хил. лв. за 2012 г., вследствие на увеличение на разходите за 

амортизация и обезценка с 69,4%, на други разходи с 20,0% и на разходи за персонала с 

3,1%.  

Нетекущите активи към 31.12.2013 г. са увеличени спрямо предходната година на 

406 хил. лв. от 148 хил. лв. за 2012 г. и са отчетени активи в процес на изграждане през 

2013 г.  

 Към 31.12.2013 г. текущите активи на дружеството са увеличени на 520 хил. лв. от 

446 хил. лв. за 2012 г., дължащо се предимно на увеличение на вземанията от 391 хил. лв. 

на 471 хил. лв. 

 Общите нетекущи пасиви (задължения) са увеличени към 31.12.2013 г. на 228 хил. 

лв. от неотчетени за 2012 г., докато текущите пасиви (задължения) са увеличени спрямо 

предходната година на 493 хил. лв. от 348 хил. лв. 

Показателят обща ликвидност, изчислен като съотношение между краткотрайни 

активи /краткосрочни пасиви е понижен за 2013 г. - 1,05 спрямо 1,28 за 2012 г. и показва, 

че дружеството е на границите на възможностите си да обслужва текущите си задължения 

със свободен оборотен капитал.   

 Показателят покритие на дълготрайните активи със собствен капитал, изчислен 

като съотношение между собствен капитал/дълготрайни активи е влошен и е под 

минималното изискуемо ниво за 2013 г. - 0,49 спрямо  2012 г. - 1,64, което означава, че 

дружеството не разполага със свободен собствен капитал за инвестиране в нови 

дълготрайни активи. 

Показателят за финансова автономност, изчислен като съотношение между 

собствен капитал/пасиви намалява до 0,27 за 2013 г. при 0,70 за 2012 г. и показва ниските 

възможности на дружеството за покриване на финансовите си задължения за периода.  

 Показателят за задлъжнялост, изчислен като съотношение между привлечен 

капитал (дългосрочни и краткосрочни задължения)/собствен капитал е с много висока 

стойност за 2013 г. - 3,66 спрямо 2012 г. - 1,44 и отразява отчетеното увеличение за 

периода довело до доста висока задлъжнялост на дружеството спрямо възможностите, 

които има за покриване на финансовите си задължения.  

 Показателят за рентабилност на приходите от продажби, изчислен като 

съотношение между финансов резултат преди облагане/нетните приходи от продажби 

е с отрицателни стойности за периода (-3,6%) за 2013 г. и (-3,9)% за 2012 г. 

 Рентабилност на активите, изчислена като съотношение между нетна 

печалба/общите активи е също с отрицателни стойности за периода (-4,9%) за 2013 г. и (-

8,1)% за 2012 г.  

 Събираемостта на вземанията, изчислена на база нетни приходи от продажби и 

вземания от клиенти и доставчици за текуща и предходна година се влошава от 77,8% за 

2012 г. от 76,3% за 2013 г. и остава към ниските нива на събираемост за сектора. 
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 Периодът на събираемост, изчислен в дни, като съотношение на краткосрочни 

вземания/нетни приходи от продажби е доста дълъг и се увеличава на 128 дни за 2013 г. 

спрямо 106 дни за 2012 г. и показва, че дружеството не се справя добре със събиране на 

вземанията си.  

 От извършената оценка на информацията за отчетените  резултати и анализ 

на основата на общата балансова структура към 31.12.2013 г. е видно, че 

дружеството продължава да бъде в относително лошо финансово състояние.  

Коефициентът, които отразяват начина на финансиране на текущата дейност се 

влошава спрямо предходната година до минималните изискуеми нива, при което към 

балансовата дата дружеството е на границата на възможностите си да посреща 

изискуемите си задължения навреме. 

Източниците за финансиране на дейността определят висока степен на 

задлъжнялост и ниска платежоспособност за обслужване на задълженията си, 

както и недостатъчен собствен капитал за инвестиционна дейност.  

Дружеството не постига от дейността си възвръщаемост на активите и 

рентабилност на приходите от продажби. Събираемостта на вземанията намалява 

спрямо предходната година и е под средните нива за сектора, а периодът на 

събираемост става още по-дълъг спрямо предходната година (4,3 месеца). 

   

3. Констатации и правна рамка  
Въз основа на извършения анализ на подаденото заявление са направени следните 

констатации: 

1. Действащите към настоящия момент на „ВКТВ” ЕООД, гр. Велинград са 

утвърдени с Решение № Ц–050/30.07.2008 г. на ДКЕВР, съгласно което считано от 

01.08.2008 г. В и К оператора прилага изменени цени, определени от регулатора при 

прилагане на метода на регулиране по чл.4, ал.1, т.1 от НРЦВКУ „норма на 

възвръщаемост на капитала“. 

2. Във внесеното със заявление вх. № В-17-06-8/17.03.2014 г. предложение от В и 

К оператора за утвърждаване на цени на В и К услуги същите са образувани при 

прилагането на метода „горна граница на цени“, съгласно чл.4, ал.1, т.2, б.“а“ от НРЦВКУ 

и при спазване на Указанията на комисията за образуване на цени на водоснабдителните и 

канализационните услуги при ценово регулиране чрез метода „горна граница на цени“, 

приети с решение по т. 5 от Протокол № 17/31.01.2011 г. Предложените цени на В и К 

услуги във внесеното заявление са формирани на базата отчетни данни за 2012 г., каквито 

са били налице към момента на внасяне на предложението. 

3. 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.  

4. 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. 

5. С решение на ДКЕВР № БП-24 от 15.12.2014 г. е одобрен бизнес план за 

развитие на дейността на дружеството до 31.12.2015 година.  

Съгласно чл.14 ал.1 от ЗРВКУ, одобряването на техническата и икономическата 

част на бизнес плановете е условие за одобряването им в частта за цените. 
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Във връзка с гореизложеното и при прилагане на 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., работната група предлага цените на В и К услугите, предоставяни от 

„Водоснабдяване, канализация териториален водоинженеринг” ЕООД, гр. Велинград, за 

новия ценови период да се изчислят при прилагане на следния подход: 

 

4. Предложение на работната група за разходи и ценообразуващи 

елементи 
След извършения преглед на заявлението за цени на В и К услуги на “ВКТВ” 

ЕООД, гр. Велинград, работната група предлага разходите и ценообразуващите елементи 

на внесените за утвърждаване цени да се коригират на базата на представените от 

дружеството отчетни данни за 2013 г., а именно: 

 

4.1. Дълготрайни активи  

Призната стойност на дълготрайните активи е образувана на база отчетните 

стойности на дълготрайните активи за 2013 г. в съответствие с амортизационния план за 

регулаторни цели и годишния финансов отчет на дружеството към 31.12.2013 г. и се 

приема, както следва: 

за услугата доставяне вода на потребителите - 486 хил.лв. 

за услугата отвеждане на отпадъчните води - 168 хил. лв. 

 

4.2. Среден размер на инвестициите  

Средният размер на инвестициите за оставащите две години от регулаторния 

период съответстват на одобрената инвестиционна програма и се приемат, както следва: 

за услугата доставяне вода на потребителите - 55 хил.лв. 

за услугата отвеждане на отпадъчните води - 75 хил. лв. 

 

4.3. Необходим оборотен капитал 

Предложеният необходим оборотен капитал от В и К оператора не съответства на 

годишния финансов отчет на дружеството към 31.12.213 г. и не се приема. Предлага се да 

бъде коригиран на база данните от годишния финансов отчет на дружеството към 

31.12.213 г. и нетен цикъл на оборотния капитал от 90 дни и 4 бр. цикли в годината, 

съгласно Решение по т.12 от Протокол № 83/29.06.2009 г. на ДКЕВР, както следва: 

 за услугата доставяне на вода на потребителите – от 283 на 255 хил. лв. 

за услугата отвеждане на отпадъчните води - от 63 на 63 хил. лв. 

 

4.4. Регулаторна база на активите  

Предложената от В и К оператора регулаторна база на активите не се приема, а с 

оглед корекциите по т. 4.3 е, както следва: 

за услугата доставяне на вода на потребителите - от 635 хил. лв. на 608 хил. лв.  

за услугата отвеждане на отпадъчните води - от 233 на 233 хил. лв. 

 

4.5. Норма на възвръщаемост на капитала  

Предложената норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане 

7,18%, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 7,00% с данъчна 

ставка 10,00% и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 6,60% е образувана в 

съответствие с отчетни данни от годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г. и 

съгласно решение по т.1 от Протокол № 113/21.09.2006 г. на ДКЕВР. 

 

4.6. Признати годишни разходи 
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Предложените годишни разходи прогнозирани на база отчетни данни за 2013 г. не 

се приемат и се предлага да бъдат коригирани спрямо отчетни данни за 2013 г. в 

съответствие с ЕССО по В и К услуги, както следва: 

 

4.6.1. За услугата доставяне на вода на потребителите 

Общите прогнозни годишни разходи в размер на 1 096 хил. лв. са необосновани по 

отношение на някои видове разходи и не се приемат, а се коригират на 1 024 хил. лв. 

спрямо отчетените разходи за 2013 г. по ЕССО, в т.ч.: 

Разходите за материали – от 163 хил. лв. на 145 хил. лв., в т.ч.: 

разходи за материали – 24 хил. лв.  

разходи за електроенергия за технологични нужди – от 37 хил. лв. на 39 хил. 

лв., изчислени на база отчетените количества електроенергия ниско напрежение за 2013 г. 

и действащите цени на електрическата енергия, утвърдени с Решение № Ц-16/01.10.2014 

г. на ДКЕВР. Следва да се отбележи, че отчетените количества електрическа енергия за 

2013 г. (въз основа, на които са начислени разходите) не са преизчислени на база среден 

специфичен разход на електроенергия за периода 2011-2013 г., тъй като специфичния 

разход на електрическа енергия е с намаляваща тенденция за периода 2011-2013 г.  

разходи за горива и смазочни материали – 54 хил. лв. 

разходи за работно облекло – от 8 хил. лв. на 7 хил. лв.  

разходи за канцеларски материали – 4 хил. лв. 

други разходи – от 36 хил. лв. на 17 хил. лв. 

Разходите за външни услуги – от 211 хил. лв. на 171 хил. лв., в т.ч.:  

 разходи за застраховки – 9 хил. лв. 

 разходи за доставяне на вода от друг доставчик – 17 хил. лв.  

 данъци и такси – 81 хил. лв.  

 разходи за наем – 1 хил. лв. 

 съобщителни услуги – от 30 хил. лв. на 23 хил. лв.   

 транспортни – 1 хил. лв.  

 консултантски дейности – от 17 хил. лв. на 16 хил. лв., финансово-счетоводни и 

одиторски и др. 

 суми по договори за инкасиране – от 10 хил. лв. на 9 хил. лв., като останалите 1 

хил. лв. се разпределят за услугата отвеждане на отпадъчните води  в 

съответствие с ЕССО. 

 съдебни разходи – от 5 хил. лв. на 4 хил. лв. 

 други разходи – от 39 хил. лв. на 9 хил. лв. 

Разходите за амортизации  - от 26 хил. лв. на 22 хил. лв. в съответствие с 

амортизационния план за регулаторни цели за 2013 г. 

Разходите за възнаграждения и осигуровки – от 425 хил. лв. на 418 хил. лв. 

Разходи за осигуровки  - от 151 хил. лв. на 144 хил. лв. 

Други разходи – от 22 хил. лв. на 18 хил. лв., в т.ч.: 

безплатна храна, съгласно нормативен документ (ваучери) – 4 хил. лв. 

охрана на труда – 1 хил. лв. 

служебни карти и пътувания – 1 хил. лв. 

командировки - от 13 хил. лв. на 10 хил. лв., като останалите 3 хил. лв. се 

разпределят за услугата отвеждане на отпадъчните води  в съответствие с ЕССО. 

квалификация и стипендии – 2 хил. лв. 

Разходи за текущ и авариен ремонт – от 98 хил. лв. на 106 хил. лв. в съответствие 

с ремонтната програма за 2013 г. 

 

4.6.2. За услугата отвеждане на отпадъчните води 
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Общите прогнозни годишни разходи в размер на 267 хил. лв. са необосновани по 

отношение на някои видове разходи и не се приемат, а се коригират на 255 хил. лв. 

спрямо отчетените разходи за 2013 г. по ЕССО, в т.ч.: 

Разходите за материали – от 18 хил. лв. на 17 хил. лв., в т.ч.: 

 разходи за горива и смазочни материали – от 16 хил. лв. на 15 хил. лв. 

разходи за работно облекло – 2 хил. лв. 

Разходите за външни услуги – от 25 хил. лв. на 23 хил. лв., в т.ч.:  

 разходи за застраховки – 9 хил. лв. 

  данъци и такси – 13 хил. лв.  

 съобщителни услуги – от 1 хил. лв.  

 консултантски дейности –1 хил. лв., финансово-счетоводни и одиторски и др. 

 суми по договори за инкасиране – от 0 на 2 хил. лв., разпределени непреки 

разходи в съответствие с ЕССО. 

 съдебни разходи – от 0 на 1 хил. лв. разпределени непреки разходи в 

съответствие с ЕССО. 

 други разходи – от 7 хил. лв. на 3 хил. лв. 

Разходите за амортизации  - от 16 хил. лв. на 12 хил. лв. в съответствие с 

амортизационния план за регулаторни цели за 2013 г. 

Разходите за възнаграждения и осигуровки – от 123 хил. лв. на 121 хил. лв. 

Разходи за осигуровки  - 36 хил. лв. 

Други разходи – от 1 хил. лв. на 4 хил. лв., в т.ч.: 

 безплатна храна, съгласно нормативен документ (ваучери) – 1 хил. лв. 

 командировки - от 0 хил. лв. на 3 хил. лв., разпределени непреки разходи 

Разходи за текущ и авариен ремонт – от 47 хил. лв. на 41 хил. лв. съобразно 

ремонтната програма за 2013 г. 

 

4.7. Количествата вода  

Количествата вода за съответната В и К услуга, определени на база отчетените 

количества за 2013 г. се приемат, както следва:   

за услугата доставяне на вода на потребителите - 1 891 хил. м
3
  

за услугата отвеждане на отпадъчните води – 2 278 хил. м
3
  

 

4.8. Необходими годишни приходи 

Във връзка с гореизложените корекции на ценообразуващите елементи и разходите, 

предложените от В и К оператора необходими годишни приходи са, както следва: 

за услугата доставяне на вода на потребителите – от 1 142 хил. лв. на 1 067 хил. лв.  

за услугата отвеждане на отпадъчните води – от 285 хил. лв. на 272 хил. лв.   

 

4.9. 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, определена 

съгласно § 1, ал. 1, т. 4 от ЗРВКУ със следните параметри: 

 средномесечен доход на едно лице за област Пазарджик за 2013 г. в размер на 307 

лв. (данни от НСИ). 

 минималното месечно потребление на вода за питейно-битови нужди от 2,8 куб.м. 

  

  Във връзка с изложеното, разходите и ценообразуващите елементи за 

водоснабдителните и канализационните услуги на „ВКТВ” ЕООД, гр. Велинград са, 

както следва: 

 

Признати годишни разходи: 

за услугата доставяне на вода на потребителите -       1 024 хил. лв.  

за услугата отвеждане на отпадъчните води -            255 хил. лв.  
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Регулаторна база на активите: 

за услугата доставяне на вода на потребителите -         608 хил. лв.  

за услугата отвеждане на отпадъчните води -           233 хил. лв.  

 

Необходим оборотен капитал: 

за услугата доставяне на вода на потребителите -          256 хил. лв.  

за услугата отвеждане на отпадъчните води -                          63 хил. лв.  

Необходимият оборотен капитал е определен съгласно Указанията при нетен цикъл 

90 дни съгласно т.12 от Протокол № 83/29.06.2009 г. на ДКЕВР. 

 

Норма на възвръщаемост на капитала: 

Нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане е 7,18%, определена 

при норма на възвръщаемост на собствения капитал 7,00% с данъчна ставка 10,00% и 

норма на възвръщаемост на привлечения капитал 6,60% съгласно т. 1 от Протокол № 

113/21.09.2006 г. на ДКЕВР. 

 

Необходими годишни приходи: 

за услугата доставяне на вода на потребителите -       1 067 хил. лв.  

за услугата отвеждане на отпадъчните води -            272 хил. лв.  

 

Количествата вода:  

за услугата доставяне на вода на потребителите -          1 891 хил. м
3 

за услугата отвеждане на отпадъчните води -          2 278 хил. м
3 

 

Цени на В и К услуги на “ВКТВ” ЕООД, гр. Велинград: 

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите                    0,56 лв./куб.м   

Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води              0,12 лв./куб.м 
(В цените не е включен ДДС.) 

 

5. Открито заседание на ДКЕВР, обществено обсъждане и допълнително 

постъпили в законоустановения 14-дневен срок становища по проекта 

на решение за утвърждаване на цени. 
 

5.1. Открито и обществено обсъждане 

В съответствие с разпоредбите на чл.23 от НРЦВКУ и чл. 41 - чл. 50 от 

Устройствения правилник на ДКЕВР и нейната администрация на закрито заседание на 

комисията проведено на 15.12.2014 г. с протоколно решение по т.6 (Протокол № 

170/15.12.2014 г.) е приет доклада на работната група с вх.№ В-Дк-147/10.12.2014 г. и е 

определена дата за провеждането на открито заседание и обществено обсъждане на 

предложението за цени на 18.01.2015 г. от 10 ч. 

Докладът на комисията и проекта на решение за утвърждаване на цени на В и К 

услугите, предоставяни от „ВКТВ“ ЕООД, гр. Велинград са качени на интернет 

страницата на ДКЕВР. 
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С писмо на ДКЕВР с изх. № В-12-00-2532/23.12.2014 г. за участие в общественото 

обсъждане като заинтересовани лица са поканени Министерство на регионалното 

развитие, Омбудсман на Република България, Национален браншов синдикат 

„Водоснабдител“ – КНСБ, Конфедерация на работодателите и индустриалците в 

България, Българска асоциация по водите, Съюз на В и К операторите в България, 

Федерация на потребителите в България, Федерация „Строителство, индустрия и 

водоснабдяване“ – ПОДКРЕПА, Комисия за защита на потребителите, Гражданско 

движение „ДНЕС“, Българска национална асоциация „Активни потребители“, община 

Велинград, „Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг“ ЕООД, гр. 

Велинград. 

На проведеното на 18.01.2015 г. общественото обсъждане присъстват: 

 г-н Красимир Богоев – зам.-председател на Национален браншов синдикат 

„Водоснабдител“ – КНСБ; 

 г-н Огнян Димов – председател на Федерация „Строителство, индустрия и 

водоснабдяване“ – ПОДКРЕПА; 

 г-н Борис Голомехов – управител на „Водоснабдяване, канализация и 

териториален водоинженеринг“ ЕООД, гр. Велинград. 

Министерство на регионалното развитие, Омбудсман на Република България, 

Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Българска асоциация по 

водите, Съюз на В и К операторите в България, Федерация на потребителите в България, 

Комисия за защита на потребителите, Гражданско движение „ДНЕС“, Българска 

национална асоциация „Активни потребители“ и община Велинград не изпращат свои 

представители.  

 

По време на общественото обсъждане бяха изразени следните становища: 

г-н Красимир Богоев счита, че е налице добра комуникация между Комисията, 

работната група и В и К операторите, а предлаганите за утвърждаване цени са значително 

по-ниски от социалната поносимост в регионите. Настоява, ако до този момент не са били 

взети под внимание, да бъдат отчетени при крайното решение новият размер на 

минималната работна заплата от началото на 2015 г., договорените минимални 

осигурителни доходи в бранша, включително и размерите по браншовия колективен 

трудов договор Оценява като положително приемането на 2013 като базова година. Счита, 

че е проблемно забавянето в разглеждането от ДКЕВР на цените за В и К дружествата, 

които не са излезли на свободния пазар на електрическа енергия и са засегнати от 

увеличението на цената й, тъй като до утвърждаването на новите цени нямат ресурс за 

изплащането на задълженията за електроенергия. Счита, че трудът на В и К 

специалистите не е достатъчно оценен и би трябвало в цената на водата да има поне 

няколко стотинки за работни заплати на служителите.  

г-н Огнян Димов заяви, че работещите в сектора са на най-ниската граница, 

съгласно браншовия колективен трудов договор и последващо увеличение на 

минималната работна заплата ще направи невъзможно да се изплащат тези минимални 

работни заплати и препоръча това да бъде взето пред вид от работната група при 

разглеждане на възраженията от „В и К Велинград“ ЕООД.  

г-н Борис Голомехов заяви, че са депозирали писмени възражения по доклада на 

работната група и поясни, че „ВКТВ“ ЕООД - Велинград ЕООД не предвижда изменение 

в структурата на персонала, както и в обхвата на дейността и остава с непроменен щат и 

вероятно това е причината за намаляването на сумата за осигурителни вноски и 

социалните плащания, извършено от работната група. Посочи, че социалните плащания са 

в рамките на допустимите от Комисията 15% и не би трябвало да има намаление в размера 

на осигурителните плащания.  

 

5.2. Постъпили писмени възражения 
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Постъпили възражения от „ВКТВ“ ЕООД, гр. Велинград 

С писмо вх. № В-17-06-8/12.01.2015 г. „ВКТВ“ ЕООД, гр. Велинград е внесло в 

ДКЕВР възражение относно прогнозните разходи с които са образувани предложените за 

утвърждаване цени в Доклада и проекта на Решение на работната група.  

Възраженията и предложенията на В и К оператора относно разходите са както 

следва: 

1. Условно-постоянните разходи се счита, че са намалени спрямо базовата 

година (2013 г.) и се предлага да бъдат коригирани с инфлационен индекс; 

2. Разходите за амортизации се предлага да бъдат определени за 2014 г., 

вместо за базовата 2013 г. с цел за активите придобити към средата и края на 2013 г. да 

бъде начислен пълния размер на годишната амортизация. 

3. Разходите за възнаграждения се счита от В и К оператора, че са по-ниски 

от базовата година (2013 г.), без предвидено увеличение при условие, че средните 

възнаграждения по категории труд в дружеството са по-ниски от средните за сектора. 

4. Разходите за социални осигуровки се счита, че са коригирани спрямо 

намалените разходи за възнаграждения, а социалните разходи да под 15% от разходите за 

възнаграждения. 

5. Разходите за проверка на водомери, отнасящи се към разходите за текущ 

ремонт са отнесени единствено към услугата доставяне на вода на потребителите и В и К 

оператора предлага да бъдат разпределени между двете регулирани услуги, с оглед на 

това че показанията им служат и за определяне на количествата отпадъчни води. 

Аналогично се счита за необходимо и разпределението на разходите за инкасиране и 

фактуриране между двете услуги.  

6. Коефициентът на разпределение на непреките разходи се отличава от 

определения от дружеството и се предлага прилагане на изчисления коефициент от В и К 

оператора. 

В и К операторът изразява становище, че както от регулирана, така и от цялостната 

си дейност дружеството отчита загуба за 2013 г. и за периода 2012 - 2014 г. са натрупани 

задължения за такса водоползване и просрочени данъчни и осигурителни плащания към 

НАП. Същевременно недостигът на средства се увеличава и със задълженията по целеви 

банков кредит, с който са закупени машини и техника (багер, мини валяк, товарен 

автомобил, калочистачна машина), посочени от дружеството като необходими за 

дейността.  

В и К операторът изразява становище, че действащите цени на В и К услуги са 

едни от най-ниските в сектора, а предложените са балансирани и съобразени със 

социалната поносимост, с необходимите средства за покриване на оперативните разходи и 

за финансиране на инвестиционната програма. Посочено е, че предложените цени на В и 

К услуги ще увеличат средномесечния разход на домакинство с 1,52 лева с ДДС, докато 

предложените от работната група цени с 1,05 лева с ДДС.   

В и К операторът е изчислил, че „годишните свободни парични средства“ (53 хил. 

лв.) от регулираната дейност и амортизационните отчисления (36 хил. лв.) не покриват 

годишните задължения на отчетените пасиви на дружеството към 31.12.2014 г., в т.ч.: 

- главници и лихви към банкови заеми – 32 738 лв. главница и 16 903 лв. лихви, и 

706 лв. такси; 

- финансиране на инвестиционната програма – средно 130 хил. лв. 

- погасяване на просрочени задължения за данъчни плащания и осигурителни 

плащания съгласно Споразумение за разсрочено плащане с ТД на НАП - Пловдив– 49 137 

лв. 

- просрочени такси водоползване към Басейнова дирекция – Източно беломорски 

район Пловдив – 284 942 лв. 
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В и К операторът е изчислил, че общото прогнозно увеличение на приходите от 

регулирана дейност спрямо реализираните приходи за 2013 г., съгласно предложението на 

работната група е в размер на 178 хил. лв., който предвид влизане в сила на цените най-

рано от 01.02.2015 г. ще бъде по-нисък с 15 хил. лв. 

Във връзка с гореизложеното, В и К операторът обосновава предложенията си, 

както следва: 

1. Представена е разбивка на отчетените други разходи за материали, на 

разходите за съобщителни услуги и на други разходи за външни услуги; 

2. В и К операторът предлага годишните прогнозни разходи да запазят размера 

си за 2013 г. и да бъдат индексирани с инфлационен коефициент;  

3. Във връзка с предложението разходите за амортизации да бъдат 

определени за 2014 г., вместо за базовата 2013 г. с цел активите придобити към средата и 

края на 2013 г. да получат пълния размер на годишната амортизация, е представен анализ 

на динамиката на нетекущите активи и съответните амортизационни отчисления за 2013 и 

2014 г. с извлечение от инвентарната книга;  

4. По отношение на разходите за възнаграждения и осигуровки е посочено, че 

персонала е оптимизиран и не се налага изменение до края на регулаторния период, 

поради което се предлага запазване на размера на разходите за 2013 г. и индексиране с 

инфлационен коефициент; 

5.  Предложеното разпределение на разходите за проверка на водомери между 

услугите доставяне на вода на потребителите и отвеждане на отпадъчните води е 

обосновано с това, че тези разходи са отделени в самостоятелна група в ремонтната 

програма и показанията на разходомерите се използват и за количествата отведени 

отпадъчни води; 

6. Предлага се разпределение на разходите за такса регулиране  в 

съотношение 76,92% за услугата доставяне на вода на потребителите и 23,08% за услугата 

отвеждане на отпадъчните води, а за всички останали непреки разходи съответно 81,0% и 

19,0%, определени на база общи разходи за регулираните дейности за 2013 г. Предложено 

е и закръгляване на разходите до третия знак след десетичната запетая, предвид на това, 

че в противен случай разходите се намаляват с около 2 хил. лв.; 

7. В и К операторът е посочил, че независимо от финансовите затруднения се 

стреми редовно да погасява текущите си задължения и са предприети необходимите 

мерки за оптимизиране на разходите, повишаване на събираемостта и подобряване на 

отчитане на консумацията, но без утвърждаване на предложените цени е вероятно 

дружеството да се окаже в състояние на невъзможност да обслужва задълженията си. 

 

Постъпили възражения от община Велинград 

С писма с вх. № В-17-06-8/13.01.2015 г. и вх. № В-17-06-8/16.01.2015 г., от г-н 

Иван Лебанов, кмет на община Велинград, се изразява становище в подкрепа на 

решението на Общински съвет Велинград (решение № 77/27.02.2014 г. по т.22 от 

Протокол № 5, приложено към писмото), с което общинския съвет отказва да съгласува 

внесеното допълнение към „Бизнес план 2009 – 2013 г. на „Водоснабдяване, канализация 

и териториален водоинженеринг“ ЕООД, гр. Велинград с мотивите, че дружеството има 

резерв за запазване на цената на водата при подобряване на управлението си, тъй като 

предложените цени ще окажат отрицателен ефект върху социалното положение на голям 

процент от населението на община Велинград, с оглед безработицата от 34% по данни на 

Бюрото по труда.   

В тази връзка е необходимо да се отбележи, че още през м. март 2014 г. при 

проверка на съответствието със законовите изисквания на внесения от В и К оператора 

бизнес план за удължения срок на настоящия регулаторен период работната група е 

констатирала неизпълнение на задължението по чл.10, ал.4, изр. второ от ЗРВКУ бизнес 
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плановете да се представят със становище на съответната община и с писмо изх. № В-17-

06-7/19.03.2014 г. е изискала от „ВКТВ“ ЕООД, гр. Велинград да представи доказателства 

за внасянето на бизнес плана за становище от общински съвет Велинград. В отговор на 

това искане В и К операторът с писмо вх. № В-17-06-7/02.04.2014 г. информира ДКЕВР, 

че бизнес планът е внесен в Общински съвет Велинград за становище и прилага копие от 

писмото на дружеството, с което той е внесен, без да информира комисията, че е налице 

отрицателно становище на общинския съвет, въпреки че към тази дата такова решение е 

било факт. 

 

6. Предложение на работната група за разходи и ценообразуващи 

елементи 
Във връзка с представените възражения на В и К оператора относно разходите в 

предложените за утвърждаване цени на В и К услуги е необходимо да се отбележат 

следните обстоятелства, взети предвид при извършените корекции на работната 

група, а именно: 

1) При представените отчетни данни в заявлението за цени относно разходите 

за базовата 2013 г. са налице разлики с представената отчетна информация с вх. № 

В-17-16-10/07.05.2014 г. от „ВКТВ“ ЕООД, гр. Велинград в Единната система за 

счетоводно отчитане (ЕССО) за 2013 г.;  

2) Предложените от В и К оператора прогнозни годишни разходи са определени 

на база отчетни разходи за 2013 г., които съответстват и на посочените 

стойности в бизнес плана, след което условно-постоянните разходи, без разходите за 

амортизации са индексирани с инфлационен индекс 2,48%. 

С оглед на това, работната група коригира прогнозните годишни разходи 

спрямо представените данни по ЕССО за 2013 г. и не приема индексация на 

разходите с инфлационен индекс съгласно т. 26.1 от Указанията. В тази връзка, 

прогнозните годишни разходи са коригирани, както следва: 

За услугата доставяне на вода на потребителите 

1) разходи за работно облекло – от 8 хил. лв. на 7 хил. лв.; 

2) други разходи за материали - от 36 хил. лв. на 17 хил. лв.; 

3) разходи за съобщителни услуги (разходи по фактуриране и GPS устройства на 

автомобилите) - от 30 хил. лв. на 23 хил. лв.; 

4) разходи за такса регулиране - от 11 292 лв., в т.ч. за услугата доставяне на вода на 

потребителите 10 248 лв. и за услугата отвеждане на отпадъчните води 3 074 лв. на 9 454 

лв. и съответно 2 050 лв.; 

5) други разходи за външни услуги от 39 хил. лв. на 9 хил. лв.; 

6) разходи за възнаграждения от 425 хил. лв. на 418 хил. лв.; 

7) разходи за осигуровки, в т.ч. и социални разходи от 151 хил. лв. на 144 хил. лв.; 

8) разходи за амортизации от 26 хил. лв. на 21 хил. лв.; 

9) Предложеното разпределение на разходите за проверка на водомери между 

услугите доставяне на вода на потребителите и отвеждане на отпадъчните води не се 

приема, предвид на това че разходомерите са част от водопроводната мрежа и не се 

предизвикват допълнителни разходи за услугата отвеждане на отпадъчните води.  

За услугата отвеждане на отпадъчните води 

10)  разходи за горива от 16 хил. лв. на 15 хил. лв.; 

11)  други разходи за външни услуги от 7 хил. лв. на 3 хил. лв.; 

12)  разходи за възнаграждения от 123 хил. лв. на 121 хил. лв.; 

13)  разходи за осигуровки, в т.ч. и социални разходи от 36 хил. лв. на 42 хил. лв.; 

14)  други разходи от 7 хил. лв. на 3 хил. лв.; 

15)  разходи за текущ и авариен ремонт  от 47 хил. лв. на 41 хил. лв. 
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16)  Предложеното разпределение на разходите за такса регулиране в размер на 3 074 

лв. не се приема, а се признава 2 050 лв. съгласно представената отчетна информация с 

вх. № В-17-16-10/07.05.2014 г. от „ВКТВ“ ЕООД, гр. Велинград в Единната система за 

счетоводно отчитане (ЕССО) за 2013 г. и предложението в заявлението за цени. 

17)  Предложените разходи за амортизации в размер на 16 хил. лв. за 2013 г. не се 

приемат, а се признават в размер на 10 хил. лв. в съответствие с амортизационния план за 

регулаторни цели от одобрения бизнес план (Справка №12.1 и 12.2 „Амортизационен 

план за дълготрайните активи“). 

   

Във връзка с постъпилото становище от община Велинград:  

Бизнес планът на „ВКТВ” ЕООД, гр. Велинград за удължения регулаторен период 

до 31.12.2015 г. е приет от комисията с решение №БП-24/15.12.2014 г., а съгласно чл.14 

ал.1 от ЗРВКУ, одобряването на техническата и икономическата част на бизнес плановете 

е условие за одобряването им в частта за цените.  

Действащите цени на В и К услугите предоставяни от „ВКТВ” ЕООД, гр. 

Велинград са утвърдени с Решение № Ц–050/30.07.2008 г. на ДКЕВР, при прилагане на 

метода на регулиране по чл.4, ал.1, т.1 от НРЦВКУ „норма на възвръщаемост на 

капитала“, докато прилагания метод за ценово регулиране за действащия регулаторен 

период  е „горна граница на цени“, и видно от данните в раздел 2, дружеството отчита 

финансова загуба от регулирани дейности, и е в лошо финансово състояние. 

 

На основание чл. 6, ал. 1, т. 2, чл. 12 и чл. 13 от Закона за регулиране на 

водоснабдителните и канализационните услуги, чл. 4, ал. 1, т. 2, б. „а” от Наредбата 

за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги и 

Указанията за образуване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги 

при ценово регулиране чрез метода „горна граница на цени”, приети с решение по т. 

5 от протокол № 17/31.01.2011 г. на ДКЕВР във връзка със заявление с вх. № В-17-06-

8/17.03.2014 г. за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните 

услуги, предоставяни на потребителите от „Водоснабдяване, канализация и 

териториален водоинженеринг” ЕООД - гр. Велинград  

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

I. Утвърждава на „ВКТВ“ ЕООД - гр. Велинград ценообразуващи елементи на 

цените по т. II, както следва:  

Признати годишни разходи: 

за услугата доставяне на вода на потребителите -       1 024 хил. лв.  

за услугата отвеждане на отпадъчните води -            261 хил. лв.  

Регулаторна база на активите: 

за услугата доставяне на вода на потребителите -         608 хил. лв.  

за услугата отвеждане на отпадъчните води -           234 хил. лв.  

Необходим оборотен капитал: 

за услугата доставяне на вода на потребителите -          256 хил. лв.  

за услугата отвеждане на отпадъчните води -                          65 хил. лв.  

Необходимият оборотен капитал е определен съгласно Указанията по т.12 от 

Протокол № 83/29.06.2009 г. на ДКЕВР при нетен цикъл 90 дни.  
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Норма на възвръщаемост на капитала:  

Нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане е 7,18%, определена 

при норма на възвръщаемост на собствения капитал 7,00% с данъчна ставка 10,00% и 

норма на възвръщаемост на привлечения капитал 6,60% съгласно т. 1 от Протокол № 

113/21.09.2006 г. на ДКЕВР. 

Необходими годишни приходи: 

за услугата доставяне на вода на потребителите -       1 067 хил. лв.  

за услугата отвеждане на отпадъчните води -            278 хил. лв.  

Количествата вода:  

за услугата доставяне на вода на потребителите -          1 891 хил. м
3 

за услугата отвеждане на отпадъчните води -          2 278 хил. м
3 

 

ІІ. Утвърждава, считано от 01.02.2015 г. цени без ДДС за водоснабдителните и 

канализационните услуги, предоставяни от „ВКТВ“ ЕООД -   гр. Велинград, както 

следва: 

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите                         0,56 лв./куб.м   

Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води             0,12 лв./куб.м 
(В цените не е включен ДДС.) 

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 

(четиринадесет) дневен срок. 

 

 

 

 
            ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

   СВЕТЛА ТОДОРОВА 

 

 

 

 

        ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

          НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ 
 


