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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 – 23 от 08.12.2014 г. 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

на закрито заседание, проведено на 08.12.2014 г., като разгледа Заявление за 
утвърждаване/изменение на цени на водоснабдителните и канализационните услуги с вх. 
№ В-17-47-4/04.03.2014 г., подадено от „Водоснабдяване и канализация - Златни пясъци” 
ООД - гр. Варна, събраните данни от проведените на 12.11.2014 г. открито заседание и 
обществено обсъждане, и Доклад с вх. № В-Дк-119/28.11.2014 г., установи следното: 
 

 „Водоснабдяване и канализация - Златни пясъци” ООД - гр. Варна  е внесло в 
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР, комисията) заявление за 
утвърждаване/изменение на цените на водоснабдителните и канализационните услуги с вх. 
№ В-17-47-4/04.03.2014 г. 

Съгласно Заповед № 3-B-75/14.03.2014 г. на председателя на ДКЕВР, сформираната 
работна група разгледа и анализира постъпилото заявление за утвърждаване на цените на 
водоснабдителните и канализационните услуги, предоставяни от „В и К – Златни пясъци“ 
ООД на територията на к.к. Златни пясъци.  

 
Действащите цени на В и К услуги на „В и К – Златни пясъци“ ООД утвърдени с 

решение № Ц–052/30.07.2008 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 -  1,43 лв./куб.м  
Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води -    0,68 лв./куб.м   

(В цените не е включен ДДС). 
 
С внесеното заявление с вх. № В-17-47-4/24.03.2014 г., „В и К – Златни пясъци“ ООД 

предлага за утвърждаване следните цени за водоснабдителните и канализационните услуги:  
Цена за услугата доставяне на вода на потребителите -  1,54 лв./куб.м  
Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води -    1,05 лв./куб.м 
Цена за доставяне на вода на друг В и К оператор -  1,50 лв./куб.м 

(В цените не е включен ДДС). 
Предложението за цена на услугата доставяне на вода на друг В и К оператор е в 

изпълнение на задължителните указания на комисията по т. 1 от решение № Ж-19/24.02.2014 
г. с което по повод на възникнал спор между „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД 
и „Водоснабдяване и канализация – Златни пясъци“ ООД относно подавани водни 
количества от „В и К – Варна“ ООД на „В и К – Златни пясъци“ ООД и цената, по която тези 
количества следва да бъдат таксувани. 

Комисията е дала задължителни указания към „В и К – Златни пясъци“ ООД при 
изготвянето на бизнес плана за развитие на дейността на дружеството като В и К оператор 
до 31.12.2015 г., да обособи отделна водоснабдителна система за доставяне на вода на „В 
и К – Варна“ ООД при спазване на изискванията на ДКЕВР и съгласно действащата 
нормативна уредба, като двете дружества сключат договор, с който да уредят 
отношенията си във връзка с новообособената водоснабдителна система. 

 
От прегледа на внесеното заявление беше установено следното:  
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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 
„Репортер” от 28 август 2013 г., брой 242 и вестник „Народно дело” от 27 август 2013 г., 
брой 195. 

С влизането на 03.12.2013 г. в сила на § 14 от Закона за изменение и допълнение на 
Закон за водите (ЗИДЗВ) – обн. ДВ бр. 103 от 29.11.2013 г., настоящият регулаторен период 
по смисъла на чл. 10, ал. 1 от ЗРВКУ бе удължен до 31 декември 2015 г., поради което и на 
основание чл. 27, ал.2, т.6 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл.11, 
ал.1, т.4 от ЗРВКУ и чл.10, ал.7 от ЗРВКУ с Решение № ПП-12/12.12.2013 г. ДКЕВР 
прекрати административните производства по внесените в комисията до датата на влизане в 
сила на § 14 от ЗИД на ЗВ заявления за разглеждане и одобрение на бизнес планове и/или 
преработени бизнес планове за регулаторен период 2014 – 2018 г., в това число и по 
внесения от „В и К -Златни пясъци“ ООД бизнес план с вх. № В-17-47-5/28.08.2013 г. 

Предвид обстоятелството, че заявлението за утвърждаване на цени, внесено от „В и К - 
Златни пясъци“ ООД с вх. № В-17-47-6/01.10.2013 г., е подадено във връзка с внесения в 
ДКЕВР с вх. № В-17-47-5/28.08.2013 г. бизнес план на В и К оператора за регулаторен 
период 2014 – 2018 година, а съгласно чл.14, ал.1 от ЗРВКУ одобряването на техническата 
и икономическата част на бизнес плана е условие за одобряването му в частта за цените, 
комисията в мотивите на своето решение № Ц-5 от 10.02.2014 г. е приела, че 
прекратяването на административното производство по разглеждане на бизнес плана на 
дружеството с решение на ДКЕВР № ПП-12/12.12.2013 г. прегражда възможността за 
последващото му одобрение,  което одобрение от своя страна е необходима предпоставка 
комисията да пристъпи към разглеждане на предложените във връзка с този бизнес план 
цени от В и К оператора, поради което с цитираното по-горе решение № Ц-5/10.02.2014 г. е 
указала на „В и К - Златни пясъци“ ООД да представи за утвърждаване цени за 
предоставяните В и К услуги, съответстващи на техническата и икономическата част на 
преработения бизнес план за удължения до 31.12.2015 г. регулаторен период. 

„В и К – Златни пясъци“ ООД е внесло бизнес план за периода 2009-2013 г., удължен 
до 31.12.2015 г. с вх.№ В-17-47-3/04.03.2014 г. 

С внесеното в изпълнение на тези указания на ДКЕВР заявление с вх. № В-17-47-
4/24.03.2014 г., „В и К – Златни пясъци“ ООД предлага за утвърждаване цени за 
водоснабдителните и канализационните услуги еднакви с тези в заявление с вх. № В-17-47-
6/01.10.2013 г., публикувани във вестник „Репортер” от 28 август 2013 г., брой 242 и 
вестник „Народно дело” от 27 август 2013 г., брой 195, поради което работната група счита, 
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. 

 
1. Предложени от В и К оператора разходи и ценообразуващи елементи 
във внесеното заявление за цени на В и К услуги 

Предложените за утвърждаване 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 2012 г., каквито са били налице към момента на внасяне на 
предложението. 

Ценообразуващите елементи и разходите на предложените за утвърждаване цени на 
В и К услуги са, както следва:  
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1.1.Регулаторна база на активите (РБА) 

Регулаторната база на активите е определена с отчетната стойност на дълготрайните 
активи към края на 2012 г. в съответствие с амортизационния план за регулаторни цели към 
внесения бизнес план и със среден размер на инвестициите за оставащите три години от 
регулаторния период (2013 г., 2014 г. и 2015 г.). 

за услугата доставяне на вода на потребителите -  2 340 хил. лв.  
за услугата отвеждане на отпадъчните води -    4 093 хил. лв.  
за услугата доставяне на вода на друг В и К оператор -    285 хил. лв.   
В и К операторът е обосновал, че РБА за услугата доставяне на вода на друг В и К 

оператор е образувана с отчетна стойност на дълготрайни активи, разпределени 
пропорционално на съответните количества за 2013 г., които представляват 5,5% от общите 
количества. 

 
1.2. Норма на възвръщаемост на капитала  

Нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане е образувана на 
база отчетни данни от годишния финансов отчет за 2012 г. и е 7,56%, определена при норма 
на възвръщаемост на собствения капитал 6,93% с данъчна ставка 10,00% и норма на 
възвръщаемост на привлечения капитал 5,00%. 

   
1.3. Необходим оборотен капитал 

  Необходимият оборотен капитал е определен съгласно т. 20 от Указанията. 
за услугата доставяне на вода на потребителите -     349 хил. лв.  
за услугата отвеждане на отпадъчните води -       179 хил. лв. 
за услугата доставяне на вода на друг В и К оператор -      18 хил. лв.   
Необходимият оборотен капитал е определен на база отчетни данни за 2012 г.  при 

нетен цикъл 84 дни. 
 

1.4. Количествата вода  
Количествата вода за съответната В и К услуга са определени на база отчетените 

количества за 2012 г.  
за услугата доставяне на вода на потребителите -          1 213 хил. м3  
за услугата отвеждане на отпадъчните води -            1 311 хил. м3 
за услугата доставяне на вода на друг В и К оператор -         70 хил. м3 

 
1.5. Годишни разходи 

Годишните разходи са прогнозирани на базата на отчетните стойности за 2012 г., 
както следва: 

 
1.5.1. За услугата доставяне на вода на потребителите 

Предложените общи годишни разходи за услугата са в размер на 1 688 хил. лв.  при 
отчетени 1 507 хил. лв. за 2012 г., в т.ч.: 

Разходите за материали са в размер на 176 хил. лв., спрямо 2 хил. лв. за 2012 г., тъй 
като такива разходи са извършвани от „В и К“ ООД, гр. Варна съгласно договор № 
007/24.06.2010 г. между „В и К – Златни пясъци“ ООД, гр. Варна и „В и К“ ООД, гр. 
Варна за експлоатация  на В и К мрежата на к.к. Златни пясъци от „В и К“ ООД, гр. 
Варна, сключен на 11.06.2010 г. и анексиран на 03.01.2011 г. със срок на договора до 
31.12.2012 г.  

Предложените разходи за материали включват:  
разходи за обеззаразяване - 11 хил. лв., обосновани от В и К оператора, като 

определени на база разходна норма, в т.ч. и за количествата вода, които са купувани от “В и 
К – Варна” ООД, а от 2013 г. те се добиват от собствените водоизточници на дружеството и 
е необходимо добитата вода да бъде пречистена. 
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разходи за електроенергия за технологични нужди – 150 хил. лв., обосновани 
от В и К оператора, като определени на база отчетни данни за 2013 г. по фактури за 
консумираната електрическа енергия и действащите цени на електрическата енергия 
съгласно Решение № Ц-43 от 31.12.2013 г. на ДКЕВР. 

разходи за горива и смазочни материали – 13 хил. лв. са посочени от В и К 
оператора, като необходими за осъществяване на дейността за прогнозната година. 

разходи за канцеларски материали – 1 хил. лв. са равни на отчетените за 2012 
г. 

други разходи – 1 хил. лв. са равни на отчетените за 2012 г. и са обосновани с 
включени към тях материали за поддръжка на съоръжения, машини и оборудване, които не 
са посочени в т. 1 Материали. 

Разходите за външни услуги са в размер на 294 хил. лв. спрямо 1 114 хил. лв. за 2012 
г., като намалението им е в резултат на: намаление на разходите за доставяне на вода от 
друг В и К оператор в съответствие с намалените количества вода, които се закупуват от „В 
и К – Варна“ ООД (от 287 хил. лв. за 2012 г. са прогнозирани 120 хил. лв.), както и не са 
прогнозирани разходи за суми по инкасиране, каквито са заплащани на „В и К – Варна“ 
ООД за 2012 г. Към разходите за инкасиране за услугата доставяне на вода са отчетени 
изплатените суми в размер на 690 хил. лв. на „В и К – Варна“ ООД съгласно горепосочения 
договор за експлоатация и поддръжка на В и К мрежата. 

Предложените от В и К оператора  разходи за външни услуги включват:  
разходи за доставяне на вода от друг доставчик – 120 хил. лв. при 287 хил. 

лв. за 2012 г. са обосновани от В и К оператора като определени за количества, които се 
предвижда да бъдат доставени от “В и К – Варна” ООД през 2014 г. по действащата цена 
(1,34 лв./к.м) при недостиг от местните водоизточници, както и при евентуални аварии за 
гарантиране на качество на услугата, т.е. да не бъде прекъсвано водоподаването на 
комплекса. 

разходи за данъци и такси – 56 хил. лв. при 49 хил. лв. за 2012 г. са 
обосновани като прогнозирани на база отчетни данни за 2012 г., в т.ч. разходите за 
ползване на водни обекти са прогнозирани по действащите такси за водоползване за 1-ва и 
2-ра категория минерална вода 0,03 лв./куб.м и количества добита вода през 2013 г.  

разходи за наем – 28 хил. лв., са обосновани като определени спрямо 
извършени разходи през 2013 г. и са предназначени за наем на паркинг на транспортните 
средства на дружеството. 

съобщителни услуги – 5 хил. лв. са равни на отчетените за 2012 г. 
транспортни услуги – 6 хил. лв., са обосновани като прогнозирани спрямо 

извършени разходи през 2013 г. 
вода, осветление и отопление – 2  хил. лв. са равни на отчетените за 2012 г. 
консултантски дейности – 55 хил. лв. спрямо 58 хил. лв. за 2012 г. са 

обосновани от В и К оператора като необходими за изготвяне на техническа документация 
свързана със сондажите, в т.ч. за две нови помпи, с които се увеличават количествата на 
добиваната вода. 

въоръжена и противопожарна охрана – 10 хил. лв. спрямо 11 хил. лв. за 2012 
г., са прогнозирани на база отчет за 2012 г. 

съдебни разходи – 5 хил. лв. са равни на отчетените за 2012 г. 
други разходи – 7 хил. лв. са равни на отчетените за 2012 г., като в тях са 

включени разходи за куриерски услуги, такси за подновяване на сертификати, такси за 
издаване на удостоверения и др., каквито не са посочени в т. 2 Външни услуги. 

Разходите за амортизации са в размер на 192 хил. лв., в т.ч. 176 хил. лв. разходи за 
амортизации и 16 хил. лв. разходи за амортизации от инвестиции при 183 хил. лв. за 2012 г., 
са обосновани като определени за дълготрайните активи придобити преди 2006 г. съгласно 
счетоводната политика, а за активите придобити след 2006 г. съгласно полезния живот и 
амортизационните норми в т. 33 от Указанията за ценообразуване на ДКЕВР. 
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Разходите за възнаграждения и осигуровки са в размер на 483 хил. лв. при 86 хил. 
лв. за 2012 г., като са обосновани с преназначен персонал в дружеството (от 6 броя за 2012 
г. е възстановен на 38 броя за 2013 г.) във връзка с договора между „В и К – Златни пясъци“ 
ООД и „В и К Варна“ ООД за експлоатация и поддръжка на В и К мрежата, където част от 
персонала е прехвърлен във „В и К Варна“ ООД, а след приключване на договора отново е 
възстановен в дружеството. 

Други разходи са в размер на 2 хил. лв. спрямо 122 хил. лв. за 2012 г., от които 120 
хил. лв. са непризнати видове разходи за провизии. 

Разходи за текущ и авариен ремонт са прогнозирани в размер на 540 хил. лв., като 
за отчетната година ремонтните дейности са извършвани от „В и К Варна“ ООД, съгласно 
договора за експлоатация и поддръжка на В и К мрежата. В и К операторът е обосновал 
тези разходи с планираната ремонтна програма и необходимостта от своевременно 
отстраняване на аварийни ремонти и планирани текущи ремонти по водопроводната 
система и сондажите, подмяна на водомери и изграждане на система за дистанционно 
отчитане, които предвид на влошеното финансово състояние на дружеството за 2012 г. са 
осъществени частично. 

 
1.5.2. За услугата отвеждане на отпадъчните води 

Предложените общи годишни разходи за услугата са в размер на 1 068 хил. лв.  при 
отчетени 1 489 хил. лв. за 2012 г., в т.ч.: 

Разходите за материали са в размер на 578 хил. лв., спрямо 654 хил. лв. за 2012 г. 
и включват:  

разходи за обеззаразяване – 572 хил. лв. спрямо 653 хил. лв. за 2012 г., са 
обосновани от В и К оператора, като разходите за пречистване на отпадъчни води, които се 
заплащат на “В и К - Варна” ООД, гр. Варна за извършване на услугата пречистване на 
отпадъчните води на територията на к.к. Златни пясъци. Тези разходи са прогнозирани на 
база количествата за 2013 г., за които е заплащаната цена 0,41 лв./куб.м.   

разходи за електроенергия за технологични нужди – 5 хил. лв., които за 2012 
г. са извършвани и отчитани от “В и К - Варна” ООД, са обосновани от В и К оператора 
като прогнозирани на база отчетни данни за 2013 г. по фактури за консумираната 
електрическа енергия и действащите цени на електрическата енергия съгласно Решение № 
Ц-43 от 31.12.2013 г. на ДКЕВР. 

разходи за канцеларски материали – 1 хил. лв. са равни на отчетените за 2012 
г. 

Разходите за външни услуги са в размер на 15 хил. лв. спрямо 393 хил. лв. за 2012 г., 
като по-ниският им размер е в резултат на разходи за суми по инкасиране, каквито са 
заплащани на „В и К – Варна“ ООД за 2012 г. и сега не са прогнозирани.  

Предложените от В и К оператора  разходи за външни услуги включват:  
съобщителни услуги – 3 хил. лв., равни на отчетените за 2012 г. 
вода, осветление и отопление – 1  хил. лв., равни на отчетените за 2012 г. 
консултантски дейности – 1 хил. лв. спрямо 27 хил. лв. за 2012 г., са 

обосновани като предназначени за изготвяне на техническа документация свързана с 
обновяване на канализационната система, и прилежащите й съоръжения. 

въоръжена и противопожарна охрана – 5 хил. лв., равни на отчетените за 
2012 г. 

съдебни разходи – 3 хил. лв., равни на отчетените за 2012 г. 
други – 2 хил. лв. равни на отчетените за 2012 г., в т.ч. разходи за куриерски 

услуги, такси за подновяване на сертификати, такси за издаване на удостоверения и др., 
каквито не са посочени в т. 2 Външни услуги. 

Разходите за амортизации са в размер на 299 хил. лв., в т.ч. 290 хил. лв. разходи за 
амортизации и 9 хил. лв. разходи за амортизации от инвестиции при 312 хил. лв. за 2012 г. 
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Разходите за възнаграждения и осигуровки са в размер на 124 хил. лв. при 70 хил. 
лв. за 2012 г., обосновани с преназначения персонал в дружеството (от 5 броя за 2012 г. е 
възстановен на 12 броя за 2012 г.) след приключване на договора за експлоатация и 
поддръжка на В и К мрежата между „В и К – Златни пясъци“ ООД и „В и К Варна“ ООД. 

Други разходи са в размер на 1 хил. лв. спрямо 60 хил. лв. за 2012 г., от които 59 хил. 
лв. са непризнати разходи за провизии.  

Разходи за текущ и авариен ремонт са в размер на 50 хил. лв., обосновани като 
необходими за своевременно отстраняване на аварийни ремонти и планирани текущи 
ремонти по канализационна мрежа и прилежащите им съоръжения, предвид на планираната 
ремонтна програма.  

 
1.5.3. За услугата доставяне на вода на друг В и К оператор 

Предложените общи годишни разходи за услугата са в размер на 84 хил. лв.,  
образувани пропорционално на дела на количествата, доставени на друг В и К оператор 
през 2013 г. от общите количества (5,5%). 

Разходите за материали са в размер на 10 хил. лв., в т.ч. 9 хил. лв. разходи за 
електроенергия за технологични нужди. 

Разходите за външни услуги са в размер на 10 хил. лв.  
Разходите за амортизации са в размер на 192 хил. лв., в т.ч. 176 хил. лв. разходи за 

амортизации и 16 хил. лв. разходи за амортизации от инвестиции. 
Разходите за възнаграждения и осигуровки са в размер на 28 хил. лв.  
Други разходи са в размер на 110 лв.  
Разходи за текущ и авариен ремонт са в размер на 27 хил. лв.  
Необходими годишни приходи 
за услугата доставяне на вода на потребителите -     1 864 хил. лв.  
за услугата отвеждане на отпадъчните води -       1 377 хил. лв.   
за услугата доставяне на вода на друг В и К оператор –      105 хил. лв.   

 
2. Анализ и оценка на отчетените резултати за 2013 г. 

Във връзка с подаденото заявление от „В и К – Златни пясъци“ ООД, гр. Варна 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  
 

1 938 
 

1 076 
 

862 

Отвеждане на отпадъчните води 
 904  

1 357 
 

-453 

ОБЩО: 2 842 2 433 409 

 
Видно от данните в таблица, общият финансов резултат, формиран от отчетените 

приходи и разходи от регулираните услуги е в размер на 409 хил. лв., като от услугата 
отвеждане на отпадъчните води е отчетена загуба в размер на 453 хил. лв.  

Съгласно одитирания годишен финансов отчет за 2013 г., дружеството формира общо 
приходи от цялостната дейност в размер на 2 865 хил. лв. и общо разходи 2 723 хил. лв., в 
резултат на което финансовия резултат е печалба в размер на 142 хил. лв.  
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Отчетените разходи от цялостната дейност на дружеството за 2013 г. (2 865 хил. лв.) 
са с 432 хил. лв. по-високи от отчетените разходи за регулираните услуги (2 433 хил. лв.), 
като 431 хил. лв. са отчетени за нерегулирана дейност и 1 хил. лв. са финансови разходи.  

Отчетените приходи от дейността за 2013 г. (2 865 хил. лв.) са с 23 хил. лв. (приходи 
от неустойки) по-високи от отчетените за регулираните услуги (2 842 хил. лв.).  

Отчетените разходи за 2013 г., съпоставени с утвърдените в действащите цени на   В и 
К услуги с решение № Ц–052/30.07.2008 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. 148 220 48,9% 498 619 24,4% 

1.1. електроенергия за технологични нужди 55 165 200,0% 15 5 -66,7% 

2. Разходи за външни услуги, в т.ч. 884 213 -75,9% 29 116 302,2% 

2.1. такса за водовземане и заустване 546 50 -90,8% 0 0   

3. Разходи за амортизации 297 179 -39,7% 81 284 249,8% 

4. Разходи за възнаграждения 240 293 22,1% 79 192 142,9% 

5. Разходи за осигуровки 115 72 -37,6% 34 51 49,2% 

6. Други разходи 24 71 194,5% 17 34 98,9% 

7. Разходи за текущ и авариен ремонт 43 28 -34,8% 64 61 -4,8% 

  Общо: 1 751 1 076 -38,5% 802 1 357 69,2% 

  в т.ч. променливи разходи 910 233 -74,4% 470 577 22,8% 

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

разходите за 2013 г. е по-ниска спрямо стойността на утвърдените разходи в действащите 
цени от 2008 г. в  резултат на отпаднали разходи по приключени договори с „В и К – 
Варна“ ООД и на намалена такса за водоползване от 2012 г. за питейната вода (минерална) 
на 0,03 лв./куб.м от 0,50 лв./куб.м.   

 
2.2. Изпълнение на инвестиционната програма за 2013 г. 

От извършения преглед на информацията относно изпълнението на инвестиционната е 
видно, че В и К операторът е реализирал едва 24,2% от планираните инвестиции за 2013 г. 
финансирани със собствени средства на дружеството, а именно:  

 

В и К услуги 
Одобрени инвестиции      

2013 г. 
Реализирани инвестиции 

2013 г. Изпълнение 

(хил.лв.) (хил.лв.) % 

Доставяне на вода на потребителите  150 182 121,3% 

Отвеждане на отпадъчните води 690 21 3,0% 

Общо: 840 203 24,2% 

 
Общият размер на одобрената инвестиционна програма за 2013 г. с Решение № БП-

029/04.12.2008 г. на ДКЕВР е в размер 840 хил. лв., като отчетеното изпълнение за 2013 г. е 
203 хил. лв., в т.ч. за услугата доставяне на вода на потребителите - 121,3%, а за услугата 
отвеждане на отпадъчните води едва 3,0%.  
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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–052/30.07.2008 г. на ДКЕВР 

Отчетни количества за 2013 г. 

Доставяне на вода на потребителите  1 346 1 275 

Отвеждане на отпадъчните води  1 248 1 385 
 

От посочените данни е видно, че отчетените фактурирани количества за 2013 г. при 
услугата доставяне на вода на потребителите са по-ниски от утвърдените в действащата 
цена с Решение № Ц-38/26.09.2012 г. на ДКЕВР, докато при услугата отвеждане на 
отпадъчните води са по-високи, поради това че някои потребители си доставят вода от 
собствени водоизточници. 
 
2.4. Анализ на финансовото състояние на „В и К – Златни пясъци“ ООД, гр. Варна 
към 31.12.2013 г. 

Съгласно одитирания годишен финансов отчет за 2013 г. на „В и К – Златни пясъци“ 
ООД, гр. Варна, текущият финансов резултат е печалба в размер на 142 хил. лв., спрямо 
отчетена загуба от 341 хил. лв. за предходната година. Отчетената печалба за 2013 г. се 
дължи на намаляване на разходите за доставяне на вода от „В и К – Варна“ ООД и на 
преустановените плащания на „В и К – Варна“ ООД, след приключване на договора за 
експлоатация и поддръжка на В и К мрежата в края на 2012 г.  
 Общите приходи на дружеството към 31.12.2013 г. са увеличени с 5.4% на 2 865 хил. 
лв. от 2 719 хил. лв. за 2012 г., основно в резултат на увеличени приходи от продажби от В 
и К услуги, а общите разходи са намалени с 11,0% на 2 723 хил. лв. от      3 060 хил. лв. за 
2012 г., преди всичко в резултат на намалени разходи за външни услуги. 

Приходите от оперативната дейност на дружеството към 31.12.2013 г. са увеличени с 
5.6% на 2 865 хил. лв. от 2 712 хил. лв. за 2012 г., като в състава си включват приходи от В 
и К услуги и свързани услуги, и приходи от неустойки.  

Разходите за оперативна дейност към 31.12.2013 г. са намалени с 11,2% на 2 714  хил. 
лв. при отчетени 3 058 хил. лв. за 2012 г., вследствие на намаление на разходите за 
материали и разходите за външни услуги.  

Към 31.12.2013 г. нетекущите активи на дружеството са намалени на 5 529 хил. лв. от 
5 308 хил. лв. за 2012 г., докато текущите активи са увеличени на 1 228 хил. лв. от 870 хил. 
лв. в резултат на увеличаване на вземанията и паричните средства. 

Общите нетекущи пасиви (задължения) са намалени към 31.12.2013 г. на 104 хил. лв. 
от 154 хил. лв. за 2012 г., а текущите пасиви (задължения) са увеличени спрямо 
предходната година на 3 265 хил. лв. от 3 206 хил. лв. 

От извършения анализ и оценка на информацията на отчетените резултати на 
дружеството, в т.ч. анализ и оценка на отчетеното общо финансово състояние за 2013 г. са 
изведени следните ключови показатели: 

Обща ликвидност, определена като съотношение между краткотрайни активи и 
краткосрочни задължения е ниска - 0,38 за 2013 г. спрямо 0,27 за 2012 г. и показва, че 
дружеството не разполага със свободен оборотен капитал да обслужва текущите си 
задължения.   

Показателят покритие на дълготрайните активи със собствен капитал, определен 
като съотношение между собствен капитал и дълготрайни активи е също нисък - 0,60 за 
2013 г. и 0,55 за 2012 г. и предполага, че дружеството не разполага със свободен собствен 
капитал за инвестиране в нови дълготрайни активи. 
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 Коефициентът за финансова автономност, изчислен като съотношение между 
собствен капитал и задължения е 0,94 за 2013 г. спрямо 0,90 за 2012 г. и показва, че 
дружеството е намалило своята задлъжнялост, но съществуващите задължения не са 
достатъчно обезпечени с имуществото му. 
 Рентабилността на приходите от продажби, определена като съотношение между 
нетна печалба и нетни приходи от продажби се подобрява значително през периода и 
компанията успява да реализира печалба от постъпленията си - за 2013 г. е 4,5% спрямо 
2012 г. (-11,4%). 
 Рентабилността на активите, определена като съотношение между нетна печалба 
и активи показва, че дружеството успява да постигне капитализация на активите до 2,0% за 
2013 г. при (-4,8)% за 2012 г.  
 Събираемостта на вземанията се подобрява за 2013 г. – 82,7% спрямо 2012 г. - 
77,9%, а периодът на събираемост на приходите намалява на 76 дни за 2013 г. спрямо 86 
дни за 2012 г. и показва, че дружеството повишава събираемостта на вземанията си. 
 От направения анализ на основата на общата балансова структура към 
31.12.2013 г. е видно, че дружеството продължава да бъде в относително лошо 
финансово състояние.  

Коефициентите, които отразяват начина на финансиране на текущата дейност 
се подобряват спрямо предходната година, но независимо от това, са под минималните 
изискуеми нива и показват неспособността на дружеството да изплаща текущите си 
задължения с наличните краткотрайни активи.  Компанията разполага с по-малко 
краткотрайни активи от задълженията си към балансовата дата и възможностите ѝ да 
посреща изискуемите си задължения навреме не е със задоволителна сигурност.  

Компанията постига от дейността си капитализация на активите и 
рентабилност на приходите от продажби спрямо предходния отчетен период. 
Събираемостта на вземанията се повишава спрямо предходната година и е близка до 
средната стойност за сектора, а периодът на събираемост се намалява спрямо 
предходната година до 2,5 месеца. 
 
2.5. Преглед на нетекущите (дълготрайни) активи към 31.12.2013 г. 
 За целите на образуване на регулаторната база на активите за регулираните услуги се 
извърши преглед на инвентарната книга на „В и К – Златни пясъци“ ООД, гр. Варна към 
31.12.2013 г. при който се установи, че посочените от дружеството дълготрайните активи за 
регулираните услуги (преки и общи) и за нерегулирана дейност, са както следва:  
  (лв.) 

В и К услуги Отчетна стойност на ДА 
в инвентарната книга 

Отчетна стойност на ДА в 
коригираните от РГ цени 

на В и К услуги 

Доставяне на вода на потребителите 3 958 513 4 242 285 
Отвеждане на отпадъчни води 5 732 690 5 435 000 
Общи за регулираните услуги 16 770   
Нерегулирана дейност 423 207 453 894 
Общо регулирана дейност 9 707 973 9 677 285 
Общо регулирана + нерегулирана дейност 10 131 180 10 31 179 

 
За сравнение в таблицата са отразени и отчетните стойности на дълготрайните 

активи, разпределени от работната група в съответствие с амортизационния план от 
одобрения бизнес план. 

Видно от представените данни, общата отчетна стойност на дълготрайните активи  
включени в регулаторната база на активите възлиза на 9 667 хил. лв. спрямо отчетната ѝ 
стойност в представената инвентарна книга, където е 9 708 хил. лв. 
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 При прегледа на представената информация относно посочените общи (непреки) 
активи се констатира, че освен горепосочените (16 770 хил. лв.) съществуват и други 
дълготрайни активи с отчетна стойност 67 522 хил. лв. отнесени към едната или другата 
регулирана услуга, без да са счетени за общи и съответно разпределени. 

В тази връзка, регулаторната база на активите се коригира от работната група при 
прилагане на следния подход: 

- дълготрайните активи са разпределени за регулираните услуги в съответствие с 
амортизационния план от одобрения бизнес план; 

- общите (непреки) активи за регулираните услуги са разпределени на база дела на 
разходите за съответната услуга, спрямо всички разходи за регулирана дейност съгласно т. 
14 от Указанията, а разпределението им по системи е извършено пропорционално на 
количествата за съответната система. 
 
3. Констатации и правна рамка 

Въз основа на извършения анализ на подаденото заявление са направени следните 
констатации: 

1. Действащите към настоящия момент на „Водоснабдяване и канализация - Златни 
пясъци” ООД - гр. Варна са утвърдени с Решение № Ц-052/30.07.2008 г., 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-17-47-4/04.03.2014 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. (Указанията). 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. В и К операторът е внесъл за одобряване бизнес план за периода 2009-2013 г., 
удължен до 31.12.2015 г. с вх.№. В-17-47-3/04.03.2014 г., одобрен от ДКЕВР с решение 
№БП-17/13.10.2014 г. 

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 
„В и К-Златни пясъци”ООД, гр. Варна за новия ценови период от регулаторния период да 
се изчислят при прилагане на подхода съгласно т. 4.  

 
4. Предложение на работната група за разходи и ценообразуващи 
елементи 
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След извършения преглед на заявлението за цени на В и К услуги на “В и К-Златни 
пясъци” ООД, гр. Варна, 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. Регулаторна база на активите  

Предложената от В и К оператора регулаторна база на активите не се приема, като 
се предлага да бъде образувана с отчетната стойност на дълготрайните активи за 2013 г. в 
съответствие с амортизационния план за регулаторни цели към внесения бизнес план, 
коригиран от дружеството и представен допълнително с писмо вх. № В-17-47-3/25.07.2014 
г. към бизнес плана, изискан с писмо изх. № В-17-47-3/16.07.2014 г. на ДКЕВР, а именно: 

за услугата доставяне на вода на потребителите – от 3 447 хил. лв. на 2 761 хил. лв.  
за услугата отвеждане на отпадъчните води – от 5 684 хил. лв. на  3 690 хил. лв.  
за услугата доставяне на вода на друг В и К оператор - 239 хил. лв.  
 

4.2. Норма на възвръщаемост на капитала  
Предложената норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане 7,56%, 

определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 6,93% с данъчна ставка 
10,00% и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 5,00% не се приема, а се 
предлага определяне на нормата на възвръщаемост в съответствие с отчетни данни от 
годишния финансов отчет за 2013 г. Не се приема норма на възвръщаемост на привлечения 
капитал, поради това че същия се отнася за дългосрочен финансов лизинг за нерегулирана 
дейност. 

Предлага се норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане 7,70%, 
определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 6,93% с данъчна ставка 
10,00% (за малки В и К оператори) съгласно Решение по т.1 от Протокол № 
113/21.09.2006 г. на ДКЕВР.  

   
4.3. Необходим оборотен капитал 

Необходимият оборотен капитал определен на база отчетни данни за 2012 г. 
съгласно т. 20 от Указанията не се приема, като се предлага да бъде изчислен на базата на 
отчетни данни за 2013 г., както следва: 

за услугата доставяне на вода на потребителите - от 349 хил. лв. на 237 хил. лв. 
за услугата отвеждане на отпадъчните води – от 179 хил. лв. на 246 хил. лв. 
за услугата доставяне на вода на друг В и К оператор – от 18 хил. лв. на 16 хил. лв. 
Необходимият оборотен капитал е определен при нетен цикъл 84 дни (за малки    В и 

К оператори) съгласно Решение по т.12 от Протокол № 83/29.06.2009 г. на ДКЕВР. 
 

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

количества за 2012 г. не се приемат, а се предлагат отчетните количествата за 2013 г., както 
следва:   
за услугата доставяне на вода на потребителите - от 1 213 хил. м3 на от 1 275 хил. м3  
за услугата отвеждане на отпадъчните води – от 1 311 хил. м3 на 1 385 хил. м3  
за услугата доставяне на вода на друг В и К оператор - 70 хил. м3  
 
4.5. Признати годишни разходи 

Предложените годишни разходи прогнозирани на база отчетни данни за 2012 г. не се 
приемат и се предлага да бъдат коригирани спрямо отчетни данни за 2013 г. по В и К 
услуги и системи, както следва: 

 
4.5.1. За услугата доставяне на вода на потребителите: 
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Общите годишни разходи в размер на 1 688 хил. лв., прогнозирани на база отчетни 
данни за 2012 г. не се приемат и се коригират на 1 203 хил. лв. спрямо отчетените разходи 
за 2013 г., в т.ч.: 

 
Разходите за материали - 230 хил. лв., в т.ч.: 

разходи за обеззаразяване – 9 хил. лв. 
разходи за електроенергия за технологични нужди – 177 хил. лв., изчислени 

на база отчетените количества електроенергия 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. Същото се налага от обстоятелството, че за 2013 
г. В и К операторът е увеличил количествата добита вода от собствените водоизточници 
(сондажни кладенци) за сметка на доставената вода от „В и К – Варна“ ООД. По тази 
причина специфичният разход на електрическа енергия за 2013 г. е чувствително по-висок 
от специфичния разход за 2011 и 2012 г.  

разходи за горива и смазочни материали – 1 хил. лв. 
разходи за работно облекло – 4 хил. лв. 
разходи за канцеларски материали – 12 хил. лв. 
други разходи – 27 хил. лв., в т.ч. материали за поддръжка на съоръжения, 

машини и оборудване, медикаменти за първа долекарска помощ, компютърни аксесоари и 
др. материали които не са посочени в т. разходи за материали. 

Разходите за външни услуги - 137 хил. лв., в т.ч.:  
 разходи за застраховки – 1 хил. лв. 

разходи за доставяне на вода от друг доставчик – 287 хил. лв. не се приемат 
предвид на това, че разрешените годишни водни обеми от собствените два водоизточника 
осигуряват необходимите количествата за доставяне на питейна вода на к.к. „Златни 
пясъци“ по отчетни данни за 2013 г. 

данъци и такси – 58 хил. лв., в т.ч.: разходи за такса водоползване – 48 хил. 
лв. и разходите за такса регулиране в размер на 8 хил. лв.  

  разходи за наем – 3 хил. лв. 
  съобщителни услуги – 6 хил. лв.   
  вода, осветление и отопление – 4 хил. лв.  
  консултантски дейности – 31 хил. лв. за финансово-счетоводни и одиторски 

и др. Допълнително отчетените разходи за консултантски услуги в размер на 71 хил. лв. за 
хидрогеоложко проучване и разработка на доклади за преоценка на експлоатационните 
ресурси на сондажи Р-70 Х и Р-3Х, за изработка на проекти и проектна документация за 
промяна на разрешителни за водовземане за питейно-битово водоснабдяване с цел 
увеличаване дебита на сондажите са еднократни и не се признават. 

  други разходи – 34 хил. лв., в т.ч. изследване водомерни шахти, абонаменти, 
куриерски услуги и поддръжка на уеб сайт.  

Разходите за амортизации  - 186 хил. лв., в т.ч. 179 хил. лв. разходи за амортизации 
и 14 хил. лв. разходи за амортизации от инвестиции в съответствие с амортизационния план 
за регулаторни цели в бизнес плана за 2013 г. 

Разходите за възнаграждения и осигуровки - 348 хил. лв.  
Други разходи - 68 хил. лв., в т.ч. разходи за служебни карти и пътувания, 

командировки, квалификации и стипендии, изпитания на съоръжения, профилактични 
медицински прегледи на работещите, обслужване от Служба по трудова медицина и др.  

Разходи за текущ и авариен ремонт - 235 хил. лв., в съответствие с коригирана 
ремонтна програма от бизнес плана на дружеството. 

 
4.5.2. За услугата отвеждане на отпадъчните води 
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Предложените общи годишни разходи за услугата са в размер на 1 068 хил. лв., 
прогнозирани на база отчетни данни за 2012 г. не се приемат и се коригират на 1 371 хил. 
лв. спрямо отчетените разходи за 2013 г., в т.ч.: 

Разходите за материали - 620 хил. лв., в т.ч.: 
разходи за обеззаразяване, в т.ч. за  услугата пречистване на отпадъчните 

води, извършвана от „В и К Варна“ ООД – 572 хил. лв. съответстват на отчетните данни за 
2013 г. и се приемат. 

разходи за електроенергия за технологични нужди – 6 хил. лв., изчислени на 
база отчетените количества електроенергия за 2013 г. и действащите цени на 
електрическата енергия, утвърдени с Решение № Ц-16/01.10.2014 г. на ДКЕВР. 

разходи за горива и смазочни материали – 32 хил. лв. отнасящи се за 
специализираните машини и механизация съответстват на отчетните данни за 2013 г. и се 
приемат. 

разходи за канцеларски материали – 1 хил. лв. съответстват на отчетните 
данни за 2013 г. и се приемат. 

други разходи – 9 хил. лв. са разпределените непреки разходи за услугата, в 
т.ч. материали за поддръжка на съоръжения, машини и оборудване, които не са посочени в 
т. разходи за материали, медикаменти за първа долекарска помощ, компютърни аксесоари 
и др. материали се приемат. 

Разходите за външни услуги - 117 хил. лв., в т.ч.: 
 разходи за застраховки – 2 хил. лв. 
 наеми (за механизация) –7 хил. лв. се приемат 

съобщителни услуги – 4 хил. лв.  
вода, осветление и отопление – 3  хил. лв. се приемат 
консултантски дейности, в т.ч. за технически и финансово-счетоводни и 

одиторски – 35 хил. лв. се приемат.  
други разходи, в т.ч. почистване битово-фекална канализция в района на 

плажната ивица на курорта и помпени станции, собственост на дружеството – 64 хил. 
лв. се приемат.  

Отчетените разходи за почистване на септични ями, които се отнасят към 
нерегулирана дейност не се признават. 

Разходите за амортизации - 316 хил. лв., в т.ч. 284 хил. лв. разходи за амортизации 
и 32 хил. лв. разходи за амортизации от инвестиции в съответствие с амортизационния план 
за регулаторни цели в бизнес плана за 2013 г. 

Разходите за възнаграждения и осигуровки - 243 хил. лв.  
Други разходи - 34 хил. лв., в т.ч. разходи за служебни карти и пътувания, 

командировки, квалификации и стипендии, изпитания на съоръжения, профилактични 
медицински прегледи на работещите, обслужване от Служба по трудова медицина и др. 

Разходи за текущ и авариен ремонт - 41 хил. лв. в съответствие с ремонтната 
програма от бизнес плана на дружеството. 

 
4.5.3. За услугата доставяне на вода на друг В и К оператор 

Предложените общи годишни разходи за услугата в размер на 86 хил. лв.,  
образувани пропорционално на дела на количествата, доставени на друг В и К оператор 
през 2013 г. от общите количества (0,55) не се приемат, предвид на това че всички разходи 
и количества са коригирани спрямо отчетените за 2013 г. В тази връзка,  дела на 
количествата, доставени на друг В и К оператор от общите количества възлиза на 0,50 и 
съответно се приемат разходи в размер на 75 хил. лв., в т.ч.: 

Разходите за материали - 11 хил. лв., в т.ч. 8 хил. лв. разходи за електроенергия за 
технологични нужди. 

Разходите за външни услуги - 9 хил. лв. 
Разходите за амортизации - 7 хил. лв. в съответствие с амортизационния план за 

регулаторни цели в бизнес плана за 2013 г. 
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Разходите за възнаграждения и осигуровки - 17 хил. лв.  
Други разходи в размер на 3 хил. лв. се приемат. 
Разходи за текущ и авариен ремонт в размер на 27 хил. лв. се приемат. 
 

4.6. 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 1 864 хил. лв. на 1 416 хил. лв.  
за услугата отвеждане на отпадъчните води – от 1 377 хил. лв. на 1 655 хил. лв.   
за услугата доставяне на вода на друг В и К оператор – от 105 хил. лв. на 93 хил. лв.   

 
4.7. Анализ на социалната поносимост на цените на В и К услуги 

Социалната поносимост на цената на В и К услуги е 5,80 лв./куб.м, изчислена 
съгласно § 1, ал. 1, т. 4 от ЗРВКУ с данни на НСИ за средномесечен доход на едно лице за 
област Варна за 2013 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. потребители са 
под нивото на социалната поносимост на цената на В и К услуги. 

 
Във връзка с изложеното, разходите и ценообразуващите елементи за 

водоснабдителните и канализационните услуги на „В и К – Златни пясъци” ООД, гр. 
Варна са, както следва: 

 
Признати годишни разходи: 

за услугата доставяне на вода на потребителите -       1 203 хил. лв.  
за услугата отвеждане на отпадъчните води -         1 371 хил. лв.  
за услугата доставяне на вода на друг В и К оператор -               75 хил. лв.   

 
Регулаторна база на активите: 

за услугата доставяне на вода на потребителите -       2 761 хил. лв.  
за услугата отвеждане на отпадъчните води -         3 690 хил. лв.  
за услугата доставяне на вода на друг В и К оператор -              239 хил. лв.   

 
Необходим оборотен капитал: 

за услугата доставяне на вода на потребителите -          237 хил. лв.  
за услугата отвеждане на отпадъчните води -                        246 хил. лв.  
за услугата доставяне на вода на друг В и К оператор -            16 хил. лв.   

Необходимият оборотен капитал е определен съгласно Указанията при нетен цикъл 84 
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 7,70%, определена 

при норма на възвръщаемост на собствения капитал 6,93% с данъчна ставка 10,00% 
съгласно т.1 от Протокол № 113/21.09.2006 г. на ДКЕВР . 

 
Необходими годишни приходи: 

за услугата доставяне на вода на потребителите -       1 416 хил. лв.  
за услугата отвеждане на отпадъчните води -         1 655 хил. лв.  
за услугата доставяне на вода на друг В и К оператор -                    93 хил. лв.   

 
Количествата вода:  

за услугата доставяне на вода на потребителите -          1 275 хил. м3 

за услугата отвеждане на отпадъчните води -          1 385 хил. м3 

за услугата доставяне на вода на друг В и К оператор -                    70 хил. м3 
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Цени на В и К услуги на “В и К-Златни пясъци” ООД, гр. Варна: 
 

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите                    1,11 лв./куб.м   
Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води               1,19 лв./куб.м 
Цена за услугата доставяне на вода на друг В и К оператор          1,33 лв./куб.м 
(В цените не е включен ДДС.) 

 
5. Открито заседание, обществено обсъждане и допълнителна 
информация 
 
Открито заседание и обществено обсъждане 

Спазено е изискването на чл. 23 от НРЦВКУ и на 12.11.2014 г. са проведени открито 
заседание и обществено обсъждане.  

На откритото заседание за разглеждане на доклада, приет с решение на ДКЕВР на 
закрито заседание по т. 4 от протокол № 153/06.11.2014 г. и публикуван на интернет 
страницата на Комисията, са присъствали представители на В и К оператора, а на 
общественото обсъждане са присъствали представители на Министерство на регионалното 
развитие, БНА „Активи потребители“, „В и К Варна“ ООД. 

На откритото заседание представителите на „В и К - Златни пясъци” ООД - гр. Варна 
възразиха срещу становището на работната група по следните точки: 
• Непризнаване на предложени разходи за доставка на вода от „В и К Варна“ ООД; 
• Непризнаване на разходи за възнаграждения и осигуровки; 
• Непризнаване на разходи за текущ и авариен ремонт. 

В хода на общественото обсъждане се изложиха следните аргументи: 
Представител на МРР:  

• Голяма разлика между цената на доставяне на вода на друг ВиК оператор и цената за 
доставяне на потребителите на дружеството и неразбиране от какво е продиктувана; 

• Много висока стойност на предложената цена за „Отвеждане на отпадъчни води“. 
Представител на „В и К Варна“ ООД: 
„В и К Варна“ ООД дълги години подава вода към Златни пясъци и съответно част 

от тази вода служи за технически нужди в пречиствателна станция Варна, която обслужва 
изцяло Златни пясъци. 90% от пречистването на водните количества от тази пречиствателна 
станция са за Златни пясъци. До по-миналата година ние си прихващахме водните 
количества, които даваме на Златни пясъци, от тези, които „В и К Варна“ ООД ползва. Вече 
няма такива нужди, не зная от какво са породени, защото пречиствателна станция „Варна“ 
пречиства 3 млн. м3 годишно, а произведените количества от "В и К - Златни пясъци" ООД 
са 1 млн. м3. 

От тези 60 – 70 хил. м3, които се подават от "В и К - Златни пясъци" ООД на „В и 
К Варна“ ООД , 40 хил. м3 са за технически нужди за охлаждане на въздуходувките на 
ПСОВ Златни пясъци, която е на територията на Златни пясъци. Тя не е извън 
територията, не е някъде дислоцирана на друго място. Няма причина цената за доставяне 
на „В и К Варна“ ООД да е по-висока от тази за потребителите на В и К - Златни пясъци" 
ООД. Водата, която се подава от тези сондажи на "В и К - Златни пясъци" ООД, е с 
висока температура. Съгласно изискванията на МЗ тази вода трябва  да се смесва с 50% с 
водата, която „В и К Варна“ ООД трябва да продава. За „В и К Варна“ ООД разходите за 
охлаждане на тези въздуходувки няма да бъдат такива, ако водата е с необходимата 
температура. 

Поставен е въпрос от „В и К Варна“ ООД дали могат да се подават транзитни 
водни количества за осигуряването на технологичните нужди на ПСОВ Златни пясъци. 
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 От страна на "В и К - Златни пясъци" ООД е посочено, че водните количества 
постъпващи в ПСОВ Златни пясъци са по-големи от колчиествата фактурирани 
отпадъчни води от "В и К - Златни пясъци" ООД поради следните причини: на входа на 
Златни пясъци постъпва колектор, който обхваща една много по-голяма територия от к.к. 
Златни пясъци – включително Ален мак, започва от местността Кабакум и водата, която 
постъпва, е извън територията на к.к. Златни пясъци. Отделно от това, част от 
потребителите в к.к. Златни пясъци има обекти, които ползват собствени водоизточници. 

 
6. Възражение с вх.№ В-17-47-4/21.11.2014 г. 

В и К - Златни пясъци" ООД е внесло становище относно проведено открито 
заседание и обществено обсъждане на 12.11.2014 г. с вх.№ В-17-47-4/21.11.2014 г.в 
рамките на определения 14-дневен срок 

В становището са посочени следните възражения: 
1. Непризнаване на заложените в ценовия модел разходи за закупуване на вода от друг 
доставчик в размер на 120 хил.лв. 

Посочени са следните аргументи: 
• Максимален дебит на сондаж Р-3Х при максимално натоварване на помпата е 32 

л/сек. или 82 944 м3/мес. В случай на авария количеството вода на самоизлив е 12 
л/сек. или 31 104 хил.м3. 

• Максимален дебит на сондаж Р-70Х при максимално натоварване на помпата е 136 
л/сек. или 352 512 м3/мес. В случай на авария количеството вода на самоизлив е 100 
л/сек. или 259 200 хил.м3. 
Използвайки данните от м. Август 2013 г., в пиковите моменти ще са необходими 

495 828 м3, което надвишава с 60 372 м3 максималното количество вода което може да се 
добие от двата сондажа.При цена на водата на „ВиК Варна“ ООД от 1,34 лв., това ще струва 
80 898.48 лв. (без ДДС). 

При възникване на форсмажорни обстоятелства (наводнения, бури, свличане на 
земни маси) може да възникне непредвидено спиране на помпите на агрегатите на двата 
сондажа. Максималното количество на самоизлив от двата сондажа е 383 616 м3, или 
недостиг за м. Август от 112 212 м3. При цена на водата на „ВиК Варна“ ООД от 1,34 лв., 
това ще струва 150 364.08 лв. (без ДДС). 

Посочени са конкретни случаи, при които са аварирали съоръжения по 
водоснабдителната мрежа. 

 
2. Непризнаване на разходи за текущ и авариен ремонт в дейност „Доставяне на вода“ 
в размер на 540 хил.лв., в съответствие с одобрената ремонтна програма. 

Предложените в бизнес план 2009-2015 г. разходи по ремонтна програма са 540 
хил.лв. за 2013 г., и 550 хил.лв. за 2014 г. 

Разходите за ремонт се налагат поради това, че голям дял от В и К мрежата е 
изградена в непосредствена близост до плажната ивица, и при приливни вълни се заливат 
намиращите се в близост шахти.  

Парковите зони намаляват, и дъждовната вода не може да попие в почвата, и поради 
наклонения терен се насочва към плажа и шахтите намиращи се на нивото на плажна ивица 
се пълнят със земни маси. 

Освен това съществуват и 4 естествени дерета, които допълнително транспортират 
земна и листна маса към гореспоменатите шахти. 
 
3. Занижение на разходите за възнаграждения и социални осигуровки за дейност 
„Доставяне на вода“ спрямо отчетната 2013 г. 

Разходите за възнаграждения не са коригирани с процента инфлация, което би 
довело до намаление на покупателната способност, и не е отразено евентуалното 
предстоящо увеличение на дължимите осигурителни вноски от 01.01.2015 г. 
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4. Цена за доставяне на вода на друг В и К оператор. 
Във връзка с направеното устно възражение от управителят на „В и К Варна“ ООД 

на проведеното обществено обсъждане се предлага в ценовия модел да се увеличат 
количествата вода на входа на ВС на 80 000м3 във връзка с факта, че поради по-високата 
температура на водата е необходимо по-голямо количество вода за технологични нужди. 
Делът на разходите да се коригира пропорционално на дела на количествата за друг В и К 
оператор. 
 
5. Възражение по повод отправени претенции от управителя на „В и К Варна“ ООД. 

Във връзка с направеното устно възражение от управителят на „В и К Варна“ ООД 
на проведеното обществено обсъждане за това, че през 2013 г. на вход ПСОВ Златни 
пясъци са постъпили 3 млн.м3, а на „В и К – Златни пясъци“ ООД са фактурирани само 1 
млн.м3, е приложена схема на канализационната мрежа и два входящи колектори от която е 
видно, че територията обслужвана от ПСОВ Златни пясъци е значително по-голяма от тази 
на к.к. Златни пясъци. Допълнено е, че за разлика от канализационната мрежа на „В и К - 
Златни пясъци“ ООД, мрежата обслужвана от „В и К Варна“ ООД (в коментирания обхват) 
е от смесен тип, т.е. в нея постъпват и дъждовни води. 

 
В и К операторът изпрати допълнителна информация и разяснения по т.1 от 

направените възражения по електронна поща на 28.11.2014 г.  
 

6. Заключения след внесени възражения 
1. Видно от представената информация в бизнес план за периода 2009-2013 г., удължен до 
края на 2015 г., одобрен с решение №БП-17/13.10.2014 г., през 2013 г. не са доставяни 
количества вода от „В и К Варна“ ООД, и такива не са планирани за периода 2014-2015 г. 

В разходите в бизнес плана са прогнозирани по 120 хил.лв./год. за доставка на вода 
от друг В и К оператор за периода 2013-2015 г. Същевременно в отчетните си данни за 2013 
г. В и К - Златни пясъци“ ООД не е отчело такъв разход за 2013 г. 

 
Съгласно представените данни, добиваните водни количества от двата 

водоизточника са както следва: 

Водоизточник 

Самоизлив Макс.натоварване 

л/с м3/мес. л/с м3/мес. 

Р-3Х 12 31 104 32 82 944 

Р-70Х 100 259 200 136 352 512 

Общо   290 304   435 456 

 
Съгласно представената информация с вх.№ В-17-47-5#7 от 23.07.2014 г за добити 

количества вода от сондажи се вижда следното: 
 

КОЛИЧЕСТВО ДОБИТА ВОДА /м3/ за 2013 г. 

№ МЕСЕЦ СОНДАЖ 
- Р-70Х 

СОНДАЖ 
Р-3Х ОБЩО м3 Дял 

1 ЯНУАРИ 18 253 0 18 253 1,3% 

2 ФЕВРУАРИ 8 068 0 8 068 0,6% 

3 МАРТ 9 630 0 9 630 0,7% 

4 АПРИЛ 34 500 0 34 500 2,4% 

5 МАЙ 129 786 0 129 786 9,1% 

6 ЮНИ 133 437 46 995 180 432 12,6% 

7 ЮЛИ 258 111 75 279 333 390 23,3% 

8 АВГУСТ 290 105 72 326 362 431 25,3% 

9 СЕПТЕМВРИ 150 893 79 852 230 745 16,1% 
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10 ОКТОМВРИ 60 585 14 481 75 066 5,2% 

11 НОЕМВРИ 14 697 9 514 24 211 1,7% 

12 ДЕКЕМВРИ 18 824 7 818 26 642 1,9% 

 Общо 1 126 889 306 265 1 433 154 100,0% 

Данните показват, че само през месеците юли и август са подадени по-високи 
количества от количествата на самоизлив от двата водоизточника (при липса на работа на 
помпите), но тези количества са далеч по-ниски от количествата от двата водоизточника 
при максимално натоварване. 

 
Данните от бизнес плана за водни количества са както следва: 

Показател Ед. м-ка 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Подадени водни кол. на вход ВС  
(Q4) ВС "Помпена" хил. м3 1 313 226 1 370 1 495 1 425 1 343 1 343 

Подадени водни кол. на вход ВС  
(Q4) ВС "Друг  В и К оператор" хил. м3      82 82 

Общо вода на вход ВС хил. м3 1 313 226 1 370 1 472 1425 1 425 1 425 

Потребление през м. Август = 
26% от общо хил. м3 341,38 58,76 356,2 382,72 370,5 370,5 370,5 

Видно от данните, потреблението през м. Август, изчислено като 26% от общото 
количество на вход ВС не надхвърля максималното количество за добив от двата 
водоизточника, при пълно натоварване на помпите (435 хил.м3). 

 
Посочените като необходими количества през м. Август при 100% заетост на 

хотелската база в комплекса в размер на 495 828м3 са много по-високи от реално 
подадените през м.Август 2013 г. Ако приемем, че това потребление е 26% от общото, то 
тогава на вход ВС следва да се подадат 1 907 хил.м3. 

 
Представените аргументи за вероятни форсмажорни обстоятелства, в резултат на 

които биха настъпили евентуални аварии, не могат да бъдат приети като основание за 
включване на допълнителни прогнозни разходи. При възникване на аварии и спиране 
работа на помпи, В и К операторът няма да реализира по-ниски разходи за материали. 

В тази връзка предложените разходи за доставка на вода от друг В и К оператор в 
размер на 120 хил. лв. не се приемат. 

 
Представена е допълнителна информация по електронна поща на 28.11.2014 г. както 

следва: 
По Решение №1122/11.06.2013 г. за Изменение на Разрешително водовземане от 

минерални води №21610010/21.02.2012 г. от  Сондаж R-70X максималният дебит през 
месеците юли и август   е съответно 105,71 л/s и 102,85 л/s. 

По Решение №1123/11.06.2013 г. за Изменение на Разрешително 
№01610161/27.10.2008 г. за водовземане от минерални води от Сондаж R- 3X максималният 
дебит през месеците юни, юли и август   е  35 л/s. 

Максималният дебит на двата сондажа за месец Август е общо 137,85 л/s, което 
представлява  369 217 м3/месец. 

Вземаме за база Август 2013 г. Количеството изразходвано вода е 330 552 м3. Но 
поради факта, че за 2013 г. загубите на вода са 14,91%, увеличаваме с тях бъдещото 
потребление на вода за 2015 г. , т.е количеството потребена вода за 2015 г. би била 330 
552*1,1491=379 837 м3. Т.е това потребление ще превишава максимално допустимото 
разрешено добито количество  вода от сондажите с 10 620 м3. При цена на водата на „В и 
К-Варна“ ООД от 1,34 лв. /без ДДС/ то би ни струвало 14 231,20 лв. 
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Поради факта, че сезон 2015 г. се очаква да има прираст  на база ранни записвания  с 
12% в сравнение с предходните 2013 и 2014 год., предлагаме  втори вариант – завишение на 
предния вариант с още 12% с оглед запазване качеството на предлаганата услуга. 

Т.е 379 837 м3*1,12 = 425 417 м3. Това потребление на водата ще превиши 
максимално допустимото разрешено количество вода с 56 200 м3. При цена на водата на 
„ВиК-Варна“ ООД от 1,34 лв. /без ДДС/ то би струвало 75 308 лв. 

 
Така предложените допълнителни разходи от 14 231,20 лв. за доставяне на вода от 

„В и К-Варна“ ООД се приемат. 
 

2. Предложените разходи за текущ и авариен ремонт в размер на 540 хил.лв. за 2013 г., и 
550 хил.лв. за 2014 г. не се приемат. 

Предложените разходи за текущ и авариен ремонт в бизнес плана на дружеството са 
както следва: 

Разходи по икономически елементи 
Отчет Разчет 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Разходи за текущ и авариен ремонт - Доставяне 
на вода на потребителите 74 132 44 0 540 550 561 

Разходи за текущ и авариен ремонт - Отвеждане 
на отпадъчни води 228 80 0 0 40 41 41 

 
Видно от данните, посочените разходи за периода 2013-2015 г. не съответстват на 

докладваните отчетни разходи за периода 2009-2012 г., които са значително по-ниски. Така 
прогнозираните разходи не съответстват на факта, че над 90% от водопроводната мрежа е 
подменена с нови активи, както и на данните в одобрения бизнес план за брой аварии по 
водопроводната мрежа, и очевидно включват разходи имащи характер на инвестиционни. 

Съгласно т.3 от решение №БП-17/13.10.2014 г. В и К операторът следва да 
прецизира разходите за текущ ремонт, като отчита в тази категория само ремонтни 
дейности. Дейностите имащи характер на инвестиционни проекти (включително основни 
ремонти, реконструкции и подмяна на В и К проводи и елементи на В и К мрежата) следва 
да се отчитат в инвестиционната програма на дружеството. 

Предложените в ремонтната програма на бизнес плана разходи за услугата 
„Доставяне вода на потребителите“ за 2013 г. в размер на 540 хил.лв. не съответстват на 
подадените от В и К оператора отчетни данни за ЕССО за 2013 г., в които са отчетени 
значително по-ниски разходи за текущ и авариен ремонт за тази услуга. 

 
При разглеждането на бизнес плана, с писмо с изх.№ В-17-47-3/06.08.2014 г.  от 

„Водоснабдяване и канализация - Златни пясъци“ ООД е изискано представянето на 
представяне на коректно попълнена Справка № 6 - Ремонтна програма, в която да бъдат 
включени само дейности с характер на текущ ремонт, като освен посочване на общи суми 
за текущ ремонт по водопроводната мрежа за  прогнозните 2013 г. , 2014 г. и 2015 г. бъдат 
посочени конкретни обекти, разходи за ремонтни материали, разходи за извършване на 
ремонта според избраната технология и очакваните ефекти заедно с предоставянето на 
детайлна информация относно изпълнените за 2013 г. и планираните за 2014-2015 г. текущи 
ремонти за всеки водоснабдителен обект поотделно. 

Информацията е представена с писмо с вх.№ В-17-47-3 от 15.08.2014 г. При анализа 
на предложените обекти в ремонтна програма за 2014 г. са изключени обекти имащи 
потенциален характер на инвестиционни обекти. 

Така описаните възражения по т.2 очевидно касаят дейности по текущ и авариен 
ремонт на канализационна мрежа (навлизане на пясък, дъждовна вода, земна и листна маса 
във В и К мрежа в близост до пясъчна ивица), а предложените от В и К оператора други 
разходи, в т.ч. почистване битово-фекална канализция в района на плажната ивица на 
курорта и помпени станции, собственост на дружеството в размер на 59 хил. лв. са приети.  
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3. Разходите за възнаграждения и осигуровки за определени съгласно отчетни данни за 
2013 г., и са в съответствие с ЕССО и 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. Така 
направеното възражение не се приема. 

  
4. Направеното предложение за увеличаване на количествата за доставка на вода на друг В 
и К оператор се приема. 

 
5. Посоченото обяснение за разликата между вода на вход ПСОВ Златни пясъци и 
количества отпадъчни води от к.к. Златни пясъци се приема. 

 
6. Възражение с вх.№ В-17-47-4/26.11.2014 г. 

„В и К – Варна“ ООД е внесло становище относно проведено открито заседание и 
обществено обсъждане на 12.11.2014 г. с вх. № В-17-47-4/26.11.2014 г. в рамките на 
определения 14-дневен срок, в което изразява несъгласие с изменението на цената за 
услугата доставяне на вода на друг В и К оператор (В и К – Варна“ ООД) от 1,43 
лв./куб.м на 1,33 лв./куб.м.  

В становището са посочени следните възражения по ценообразуващите елементи: 
 

1. Непубликуване на решение за приемане на внесения с вх.№ В-17-47-3/04.03.2014 г. 
бизнес план за периода 2009-2013 г., удължен до 31.12.2015 г. на „В и К – Златни 
пясъци“ ООД на интернет страницата на ДКЕВР. 
 
2. Цената за доставяне на вода на друг В и К оператор е немотивирана, нелогична и 
субективно определена. 

Посочени са следните аргументи: 
Образуваната цена за доставяне на вода на друг В и К оператор е по-висока с над 

24% спрямо цената на същата услуга предоставяна на потребителите за основната система 
при отсъствие на икономически и технически предпоставки за това. 

 
3. Стойността на регулаторната база на активите е немотивирана и не отразява 
стойността на реално използваните от дружеството активи за доставяне на вода на 
друг В и К оператор. 

Посочени са следните аргументи: 
Размерът на регулаторната база на активите не съответства точно на изчисления 

коефициент на разпределение на общите активи и разходи при обособяването на 
водоснабдителните системи. 

 
4.  Нормата на възвръщаемост на собствения капитал 6,93% е значително по-голяма 
спрямо утвърдената 3,00% в действащите цени на В и К услуги на „В и К – Златни 
пясъци“ ООД с Решение №-052/30.07.2008 г. на ДКЕВР и предходните цени утвърдени 
с Решение №Ц-013/12.02.2007 г. на ДКЕВР. 
 
5. Към признатите годишни разходи за обособената система са включени оперативни 
разходи, като разходи за инкасиране, съдебни разходи и други разходи за 
експлоатация и поддръжка на основната система.  

Посочени са следните аргументи: 
 Нарушава се принципа за избягване на кръстосано субсидиране между 
предоставяните услуги. 
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6.  Одобрената инвестиционна програма за прогнозния период (2013 – 2015 г.), 
респективно и разходи за амортизации значително надвишава реализираните 
инвестиции в размер на 605 хил. лв., или средногодишно по 121 хил. лв. за периода 
2009 – 2013 г. 
 
7.   Приложени са немотивирано различни подходи при определянето на стойността на 
активите и разходите за обособената система доставяне на вода на друг В и К 
оператор.  

Посочени са следните аргументи: 
 Разходите за ремонт за услугата доставяне на вода на потребителите представляват 
19,5% от общите разходи, докато при услугата доставяне на вода на друг В и К оператор 
съответно 36%. 
 В и К операторът е изразил становище, че образуваната цена за услугата доставяне 
на вода на друг В и К оператор е икономически необоснована, с оглед на това че е по-
висока от цената на основната система и е посочил допълнително следните съображения: 
а/  липсва основание за определянето на по-висока цена за тази услуга и не са налице 
технически или икономически предпоставки за по-висока себестойност на цената, както и 
не се извършват допълнителни разходи, материални и нематериални ресурси; 
б/ несъгласие с приложения коефициент за разпределение на ценообразуващите елементи 
за двете обособени водоснабдителни системи (0,5), образуван съобразно дела на 
доставените водни количества по отношение на: 

- регулаторната база на активите – от извършена проверка от специалисти на   „В и 
К – Варна“ ООД се констатира, че доставянето на вода от „В и К – Златни пясъци“ ООД за 
ПСОВ „Златни пясъци“ (собственост на „В и К – Варна“ ООД) се осъществява гравитачно 
от общ водопровод, който водоснабдява и други потребители на „В и К – Златни пясъци“ 
ООД. С оглед на това, че не съществуват преки дълготрайни активи за услугата, а те са 
общи и за двете системи е целесъобразно разпределението да бъде извършено не на база 
количества, а на база дела на разходите за съответната услуга (0,5).  
В тази връзка балансовата стойност на активите на обособената водоснабдителна система 
за доставяне на вода на друг В и К оператор възлиза на 137 хил. лв., а стойността на 
регулаторната база на активите – 149 хил. лв.; 

- норма на възвръщаемост на капитала – да се приложи норма на възвръщаемост на 
собствения капитал 3,00%, утвърдена в цените на В и К услуги на „В и К – Златни пясъци“ 
ООД с Решение №-052/30.07.2008 г. на ДКЕВР и предходните цени утвърдени с Решение 
№Ц-013/12.02.2007 г. на ДКЕВР, с оглед прилагане на принципа за равнопоставеност 
между дружествата от сектор В и К. 

- признати годишни разходи – разпределените разходите за системата доставяне на 
вода на друг В и К оператор са 59 хил. лв. вместо 75 хил. лв., изчислени с коефициент за 
разпределение 0,5, в т.ч. и разпределение на  разходите за текущ и авариен ремонт, а не 
признаването им съобразно ремонтната програма; 

- количества за доставяне на вода на друг В и К оператор – доставените количества 
от „В и К – Златни пясъци“ ООД са от водопровод ф 80 и отчетените количества по 
водомер се заплащат от „В и К – Варна“ ООД, като след водомера няколко населени места 
се водоснабдяват от „В и К – Златни пясъци“ ООД. С оглед на това е необходимо е 
количествата за доставяне на вода за друг В и К оператор да бъдат преразгледани.  

 
8. Заключения след внесени възражения 
1. В и К операторът е внесъл за одобряване бизнес план за периода 2009-2013 г., удължен 
до 31.12.2015 г. с вх.№. В-17-47-3/04.03.2014 г., одобрен от ДКЕВР с решение №БП-
17/13.10.2014 г. 
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2. Възражението на „В и К – Варна“ ООД относно  определянето на цената за доставяне на 
вода на друг В и К оператор като немотивирано, нелогично и субективно предвид на това, 
че е по-висока с над 24% спрямо цената на същата услуга предоставяна на потребителите за 
основната система при отсъствие на икономически и технически предпоставки за това не се 
приема. 
Цената за доставяне на вода на друг В и К оператор е образувана 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.  
 
3. Възражението на „В и К – Варна“ ООД относно стойността на регулаторната база на 
активите като немотивирана и не отразяваща стойността на реално използваните от 
дружеството активи за доставяне на вода на друг В и К оператор не се приема.  
Регулаторната база на активите за услугата е определена с нетекущи активи съгласно 
изискванията на чл. 11 от НРЦВКУ, Раздел III от Указанията и в съответствие с 
амортизационния план за регулаторни цели от бизнес плана.  
 
4.  Предложението на „В и К – Варна“ ООД относно образуване на цените с норма на 
възвръщаемост на собствения капитал 3,00% утвърдена в действащите цени на В и К 
услуги на „В и К – Златни пясъци“ ООД с Решение № Ц-052/30.07.2008 г. на ДКЕВР и 
предходните цени утвърдени с Решение № Ц-013/12.02.2007 г. на ДКЕВР не се приема. 
Нормата на възвръщаемост на собствения капитал 6,93% (за малки В и К оператори) е 
съгласно Решение по т.1 от Протокол № 113/21.09.2006 г. на ДКЕВР.  
 
5. Възражението относно признатите годишни разходи за обособената система, като 
разходи за инкасиране, съдебни разходи и други разходи за експлоатация и поддръжка на 
основната система не се приема, предвид на това че такива разходи не са включени в 
образуваната цена. 
 
6.  Възражението по отношение на одобрената инвестиционна програма за прогнозния 
период (2013 – 2015 г.), респективно и разходи за амортизации които надвишават 
реализираните инвестиции в размер на 605 хил. лв., или средногодишно по 121 хил. лв. за 
периода 2009 – 2013 г. не се приема, с оглед на това че размерът на инвестиционната 
програма съответства на изискването за средния годишен размер на инвестиции по         
т.43.2 от Указанията за формата и съдържанието на информацията, необходима за 
удължаване на настоящия регулаторен период на одобрените бизнес планове за развитието 
на дейността на В и К операторите до 31.12.2015 г., приети с Протоколно решение 
№:199/12.12.2013 г. 
 
7. Възражението относно приложения коефициент за разпределение на разходите и другите 
ценообразуващи елементи за двете обособени водоснабдителни системи (0,5), образуван 
съобразно дела на доставените водни количества, като се предлага да бъде образуван на 
база дела на разходите за съответната услуга (0,5) не се приема, с оглед изискванията на т. 
31 от Указанията.  
 - Приема се определяне на признатата стойност на активите с приложения коефициент 
за разпределение на разходите и ценообразуващите елементи за двете обособени 
водоснабдителни системи (0,5), с оглед на това, че не съществуват преки дълготрайни 
активи за услугата, а те са общи и за двете системи и е целесъобразно разпределението да 
бъде извършено не на база количества. Признатата стойност на активите възлиза на 137 
хил. лв., а стойността на регулаторната база на активите – 149 хил. лв.; 

http://www.dker.bg/files/DOWNLOAD/ukazania-bp-vik-za2godini-v11.pdf
http://www.dker.bg/files/DOWNLOAD/ukazania-bp-vik-za2godini-v11.pdf
http://www.dker.bg/files/DOWNLOAD/ukazania-bp-vik-za2godini-v11.pdf
http://www.dker.bg/files/DOWNLOAD/ukazania-bp-vik-za2godini-v11.pdf
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- Не се приема предложението за норма на възвръщаемост на собствения капитал 
3,00%, утвърдена в цените на В и К услуги на „В и К – Златни пясъци“ ООД с Решение №-
052/30.07.2008 г. на ДКЕВР и предходните цени утвърдени с Решение №Ц-013/12.02.2007 г. 
на ДКЕВР, предложената „В и К – Златни пясъци“ ООД норма на възвръщаемост на 
собствения капитал 6,93% с данъчна ставка 10,00% (за малки В и К оператори) е съгласно 
Решение по т.1 от Протокол № 113/21.09.2006 г. на ДКЕВР.  

- Не се приема разпределението на признати годишни разходи за системата доставяне 
на вода на друг В и К оператор от 59 хил. лв. вместо 75 хил. лв., изчислени с коефициент за 
разпределение 0,5, в т.ч. и разпределение на  разходите за текущ и авариен ремонт, с оглед 
на прилагане на единен подход при ценообразуването за съответствие с ремонтната 
програма за всички В и К оператори. 

- Приема се увеличаване доставените количества от „В и К – Златни пясъци“ ООД на 
80 хил.м3.  
 

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-17-47-
4/04.03.2014 г. за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните 
услуги, предоставяни на потребителите от „Водоснабдяване и канализация - Златни 
пясъци” ООД - гр. Варна 

 
ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 
Р Е Ш И: 

 
I. Утвърждава на „Водоснабдяване и канализация - Златни пясъци” ООД - гр. 

Варна ценообразуващи елементи на цените както следва:  
Признати годишни разходи: 
за услугата доставяне на вода на потребителите -       1 217 хил. лв.  
за услугата отвеждане на отпадъчните води -         1 371 хил. лв.  
за услугата доставяне на вода на друг В и К оператор -               75 хил. лв.   

Регулаторна база на активите: 
за услугата доставяне на вода на потребителите -       2 824 хил. лв.  
за услугата отвеждане на отпадъчните води -         3 690 хил. лв.  
за услугата доставяне на вода на друг В и К оператор -              180 хил. лв.   

Необходим оборотен капитал: 
за услугата доставяне на вода на потребителите -          241 хил. лв.  
за услугата отвеждане на отпадъчните води -                        246 хил. лв.  
за услугата доставяне на вода на друг В и К оператор -            16 хил. лв.   

Необходимият оборотен капитал е определен съгласно Указанията при нетен цикъл 84 
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 7,70%, определена 

при норма на възвръщаемост на собствения капитал 6,93% с данъчна ставка 10,00% 
съгласно т.1 от Протокол № 113/21.09.2006 г. на ДКЕВР . 

Необходими годишни приходи: 
за услугата доставяне на вода на потребителите -       1 435 хил. лв.  
за услугата отвеждане на отпадъчните води -         1 655 хил. лв.  
за услугата доставяне на вода на друг В и К оператор -                    88 хил. лв.   
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Количествата вода:  
за услугата доставяне на вода на потребителите -          1 275 хил. м3 

за услугата отвеждане на отпадъчните води -          1 385 хил. м3 

за услугата доставяне на вода на друг В и К оператор -                    80 хил. м3 

 
ІІ. Утвърждава, считано от 01.01.2015 г. цени без ДДС за водоснабдителните и 

канализационните услуги, предоставяни от „“В и К-Златни пясъци” ООД, гр. Варна, както 
следва: 

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите                 1,13 лв./куб.м   
Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води            1,19 лв./куб.м 
Цена за услугата доставяне на вода на друг В и К оператор       1,10 лв./куб.м 
 
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 

(четиринадесет) дневен срок. 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
 

СВЕТЛА ТОДОРОВА 
  
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 
 

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ 
           
 


