
 

 
 

  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ Ц –  25 

от 30.06.2016 г. 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 30.06.2016 г., като разгледа заявление с вх. № В-

17-47-5/07.04.2016 г. за утвърждаване на цени на водоснабдителните и 

канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация – Златни пясъци” 

ООД, гр. Варна, събраните данни от проведените на 15.06.2016 г. открито заседание и 

обществено обсъждане, и Доклад с вх. № В-Дк-106/27.06.2016 г.  установи следното:  
 

„Водоснабдяване и канализация – Златни пясъци” ООД, гр. Варна е внесло в 

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, комисията) заявление за 

утвърждаване/изменение на цените на водоснабдителните и канализационните услуги с 

вх. № В-17-47-5/07.04.2016 г. 

Действащите цени на водоснабдителните и канализационните услуги на 

„Водоснабдяване и канализация – Златни пясъци” ООД, гр. Варна утвърдени с Решение № 

Ц-23/08.12.2014 г. на ДКЕВР, в сила от 01.01.2015 г. са образувани по метода „горна 

граница на цени“, 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 друг ВиК оператор           -  1,10 лв./куб.м  
 (В цените не е включен ДДС). 

 

С внесеното заявление с вх. № В-17-47-5/07.04.2016 г., „Водоснабдяване и 

канализация – Златни пясъци” ООД, гр. Варна предлага за утвърждаване следните цени за 

водоснабдителните и канализационните услуги:  

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите    -  1,21 лв./куб.м  

Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води            -  1,32 лв./куб.м 
(В цените не е включен ДДС). 

 

Предложените цени на водоснабдителните и канализационните услуги във внесеното 

заявление от ВиК оператора са образувани на основата на ценовия изчислителен модел за 

утвърдените цени на водоснабдителните и канализационните услуги с Решение № Ц-

23/08.12.2014 г. на ДКЕВР, с изменение на разходите за услугата пречистване на 

отпадъчните води, която се извършва от „ВиК-Варна“ ООД и изменение на количествата 

за доставяне на вода и отвеждане на отпадъчните води. 



 

Предложените изменения на разходите и количествата са посочени от ВиК 

оператора във връзка с  чл. 19 от НРЦВКУ. 

Във внесеното заявление за цени, „Водоснабдяване и канализация – Златни пясъци” 

ООД, гр. Варна не е предложило изменение на утвърдената цена с Решение № Ц-

23/08.12.2014 г. на ДКЕВР за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор („ВиК-

Варна“ ООД).  

 От прегледа на внесеното заявление беше установено, че ВиК 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 

ВиК услуги. Приложено е копие на публикацията от 17 февруари 2016 г. с обява на цените на 

ВиК услуги във национален всекидневник в-к „Новинар“ и местен ежеседмичник  в-к „Черно 

море“.  
 

1. Предложени от ВиК оператора разходи и ценообразуващи елементи 

във внесеното заявление за цени на ВиК услуги 
Предложените за утвърждаване цени на водоснабдителните и канализационните 

услуги са образувани съгласно 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 (Указанията). 

Предложените цени на ВиК услуги във внесеното заявление от „Водоснабдяване и 

канализация – Златни пясъци” ООД, гр. Варна са образувани с разходи и ценообразуващи 

елементи, както следва:  

 

1.1. Дълготрайни активи  

Стойностите на дълготрайните активи съответстват на признатите отчетни 

стойности утвърдени в действащите цени с Решение № Ц-23/08.12.2014 г. на ДКЕВР, 

както следва: 

за услугата доставяне на вода  на потребителите    -     4 301 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води            -     5 435 хил. лв.  

Отчетната стойност на дълготрайните активи, свързани с регулираната дейност 

съответства на отчетната стойност на нетекущите активи от годишния финансов отчет на 

дружеството към 31.12.2013 г.  

   

1.2. Среден размер на инвестициите  

 В регулаторната база на активите (РБА) е включен среден размер инвестиции, 

образуван с инвестиционни разходи от одобрената инвестиционна програма, както следва: 

 за услугата доставяне на вода на потребителите     -  185 хил. лв.  

за услугата отвеждане на отпадъчните води            -    398 хил. лв.  

Средногодишният размер инвестиции включен в регулаторната база на активите 

(РБА) е образуван с инвестиционни разходи за 2014 г. и 2015 г. от одобрения бизнес план 

на дружеството. 

 

1.3. Необходим оборотен капитал 

Необходимият оборотен капитал е определен при нетен цикъл 84 дни и 4 бр. цикли 

в годината, както следва: 

за услугата доставяне на вода  на потребителите     - 241 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води            -  257 хил. лв.  



Предложеният  оборотен капитал е образуван с параметрите от утвърдените цени с 

решение № Ц-23/08.12.2014 г. на ДКЕВР съгласно изискванията на глава четвърта от 

Указанията. 

  

1.4. Регулаторна база на активите  

Предложените от ВиК оператора стойности на РБА за регулираните услуги са, 

както следва:  

за услугата доставяне на вода  на потребителите     -  2 824 хил. лв. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води            -  3 702 хил. лв.  

Образуваните стойности на РБА за регулираните услуги са образувани със 

стойности на дълготрайните активи, утвърдени в действащите цени с решение № Ц-

23/08.12.2014 г. на ДКЕВР.  

 

1.5. Норма на възвръщаемост на капитала  

Нормата на възвръщаемост на капитала, преди данъчно облагане е равна на 

утвърдената в действащите цени с решение № Ц-23/08.12.2014 г. на ДКЕВР, а именно 

7,70%, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 6,93% с данъчна 

ставка 10,00%. 

 

1.6. Годишни разходи 

Предложените от ВиК оператора разходи са равни на утвърдените разходи в 

действащите цени, като в променливите разходи към услугата отвеждане на отпадъчните 

води са предложени по-високи от утвърдените разходи за пречистване на отпадъчни води , 

които се заплащат за услугата пречистване на отпадъчните води, извършвана от  „ВиК-

Варна“ ООД. 

В текстовата обосновка към заявлението за цени, ВиК операторът е обосновал 

предложените по-високи разходи за пречистване на отпадъчните води с изменение на 

цената на услугата от „ВиК-Варна“ ООД на основание чл. 19 от Наредбата за регулиране 

на цените на водоснабдителните и канализационните услуги и Закона за регулиране на 

цените на водоснабдителните и канализационните услуги. 

Предложените от ВиК оператора разходи за ВиК услуги в заявлението за цени са, 

както следва: 

1.6.1. За услугата доставяне на вода на потребителите 

Предложените общи годишни разходи за услугата в размер на 1 217 хил. лв. са 

равни на утвърдените с решение № Ц-23/08.12.2014 г. на ДКЕВР, в т.ч.:   

Разходите за материали са в размер на 230 хил. лв., в т.ч.:  

разходи за обеззаразяване – 9 хил. лв. 

разходи за електроенергия за технологични нужди – 177 хил. лв. 

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.   

Разходите за външни услуги са в размер на 150 хил. лв., в т.ч.: 

разходи за застраховки – 1 хил. лв. 

разходи за доставяне на вода от друг ВиК оператор – 14 хил.лв. 

разходи за данъци и такси – 57 хил. лв., в т.ч.:  

местни данъци и такси – 1 хил.лв. 

такса регулиране в размер на 8 хил.лв. 

разходи за ползване на водни обекти – 48 хил.лв. 

разходи за наеми – 3 хил.лв. 

съобщителни услуги – 6 хил. лв. 



вода, отопление и осветление – 6 хил. лв. 

разходи за консултантски дейности – 31 хил.лв. 

други разходи – 34 хил. лв. 

Разходите за амортизации са в размер на 186 хил.лв. 

Разходите за възнаграждения са в размер на 279 хил.лв. 

Разходи за осигуровки са в размер на 69 хил.лв., в т.ч.: 

социалните осигуровки – 50 хил.лв. 

социалните разходи – 19 хил.лв.  

 Други разходи са в размер на 68 хил.лв. 

Разходи за текущ и авариен ремонт са в размер на 235 хил.лв. 

 

1.6.2. За услугата отвеждане на отпадъчните води 

Предложените общи годишни разходи за услугата са в размер на 1 419 хил. лв. и са 

увеличени с 3,5 % спрямо утвърдените с Решение № Ц-23/08.12.2014 г. на ДКЕВР (1 371 

лв.), като увеличението е в резултат на разходите за обеззаразяване, които представляват 

разходите за пречистване на отпадъчни води, която сума се заплаща за извършване на 

услугата от „ВиК-Варна“ ООД.   

Предложените от ВиК оператора разходи по икономически елементи са, както 

следва: 

Разходите за материали са в размер на 668 хил. лв., увеличени с 7,8% спрямо 

утвърдените 620 хил. лв., в т.ч.: 

разходи за обеззаразяване (разходи за пречистване на отпадъчни води от „ВиК-

Варна“ ООД) – 620 хил. лв.  

разходи за електроенергия за технологични нужди – 6 хил. лв. 

разходи за горива и смазочни материали – 32 хил. лв. 

разходи за канцеларски материали – 1 хил. лв. 

други разходи – 9 хил. лв.    

Разходите за външни услуги са в размер на 117 хил. лв., в т.ч.: 

разходи за застраховки – 2 хил. лв. 

разходи за такса регулиране – 1хил.лв. 

разходи за наеми – 7 хил.лв. 

съобщителни услуги – 4 хил. лв. 

транспортни услуги – 1 хил. лв. 

вода, отопление и осветление – 3 хил. лв. 

разходи за консултантски дейности – 35 хил.лв. 

други разходи – 64 хил. лв. 

Разходите за амортизации са в размер на 316 хил.лв. 

Разходите за възнаграждения са в размер на 192 хил.лв. 

Разходи за осигуровки са в размер на 51 хил.лв., в т.ч.: 

социалните осигуровки – 36 хил.лв. 

социалните разходи – 15 хил.лв.  

 Други разходи са в размер на 34 хил.лв. 

Разходи за текущ и авариен ремонт са в размер на 41 хил.лв. 

 

1.7. Количества вода  

Предложените от ВиК оператора годишни количества за доставяне на вода, за 

отвеждане и пречистване на отпадъчни води са, както следва: 

за услугата доставяне на вода на потребителите – 1 186 хил. м3, при утвърдени 1 275 хил. м3 

за услугата отвеждане на отпадъчните води – 1 290 хил. м3, при утвърдени 1 385 хил. м3 

 

1.8. Необходими годишни приходи 



Необходимите годишни приходи, предложени от ВиК оператора в заявлението за 

цени са, както следва: 

за услугата доставяне на вода на потребителите – 1 435 хил. лв., равни на 

утвърдените в действащата цена. 

   за услугата отвеждане на отпадъчните води – 1 704 хил. лв., при утвърдени 1 655 

хил.лв. 

 

2. Констатации и правна рамка 
Въз основа на извършения анализ на внесеното заявление за цени са направени 

следните констатации: 

1. С решение Решение № БП- 029 от  04.12.2008 г. на ДКЕВР е одобрен бизнес план 

на „В и К - Златни пясъци” ООД, гр. Варна за периода 2009 - 2013 г. 

2. С решение № Ц-052/30.74.2008 г., ДКЕВР е приела прилагането на метод на 

регулиране чрез стимули “горна граница на цени” за „В и К - Златни пясъци” ООД, гр. 

Варна и е определила регулаторен период от пет години, считано от 01.12.2009 г. С 

решение № Ц-23/08.12.2014 г. са изменени утвърдените цени за първата година от 

регулаторния период.   

3. Правната рамка на метода на регулиране чрез стимули “горна граница на цени” на 

цените на ВиК услуги се съдържа в ЗРВКУ, в НРЦВКУ и в Указанията. 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 ВиК 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 ВиК оператора. 

5. Съгласно т. 51 от Указанията, годишни корекции на цените се извършват на 

основата на ценовия изчислителен модел за утвърдените цени на водоснабдителните и 

канализационните услуги за предходния ценови период от регулаторния период. 

6. С решение № БП-17/13.10.2014 г. на КЕВР е одобрен внесеният 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, гр. Варна.   

7. С решение № БП-39/08.03.2016 г. на КЕВР е одобрен внесеният с вх. № В-17-47-

6/03.11.2015 г., допълнен бизнес план за  2016 г. на „В и К - Златни пясъци” ООД, гр. 

Варна.   

8. 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. 

 

3. Разходи и ценообразуващи елементи 
След извършения преглед на заявлението за цени на ВиК услуги от „ВиК - Златни 

пясъци” ООД, гр. Варна, разходите и ценообразуващите елементи се приемат, както 

следва:  

 

3.1. Дълготрайни активи  

Признава се отчетната стойност на дълготрайните активи и съответната натрупана 

амортизация за регулаторните услуги, равни на утвърдените с решение № Ц-23/08.12.2014 

г. на ДКЕВР, както следва: 

за услугата доставяне на вода на потребителите   -   4 301 хил. лв.  

   за услугата отвеждане на отпадъчните води                  -   5 435 хил. лв.  

 

3.2. Среден размер на инвестициите  



Признава се средногодишен размер инвестиции, равни на утвърдените с решение 

№ Ц-23/08.12.2014 г. на ДКЕВР, както следва: 

за услугата доставяне на вода на потребителите   -   185 хил. лв.  

   за услугата отвеждане на отпадъчните води                  -   398 хил. лв.  

 

3.3. Необходим оборотен капитал 

Необходимият оборотен капитал е определен при нетен цикъл 84 дни и 4 бр. цикли 

в годината с параметри от решение № Ц-23/08.12.2014 г. на ДКЕВР, както следва: 

за услугата доставяне на вода на потребителите -    241 хил. лв. 

за услугата отвеждане на отпадъчните води             -   257 хил. лв.  

 

3.4. Регулаторна база на активите 

Стойностите на РБА за регулираните услуги се признават с корекциите по т. 3.1, 3.2 

и 3.3 в съответствие с изискванията на глава четвърта от Указанията, както следва:  

за услугата доставяне на вода на потребителите -    2 824 хил. лв. 

за услугата отвеждане на отпадъчните води             -   3 702 хил. лв.  

 

3.5. Норма на възвръщаемост на капитала  

Нормата на възвръщаемост на капитала, преди данъчно облагане е равна на 

утвърдената в действащите цени с решение № Ц-23/08.12.2014 г. на ДКЕВР, а именно 

7,70%, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 6,93% с данъчна 

ставка 10,00%. 

 

3.6. Признати годишни разходи 

 3.6.1. Условно-постоянните разходи, в т.ч. и разходите за амортизации за услугите 

доставяне на вода и отвеждане на отпадъчните води, равни на утвърдените с решение № 

Ц-23/08.12.2014 г. на ДКЕВР се признават. 

 3.6.2. Променливите разходи за услугата доставяне на вода на потребителите, равни 

на утвърдените с решение № Ц-23/08.12.2014 г. на ДКЕВР се признават. Променливите 

разходи за услугата отвеждане на отпадъчните води, изменени единствено с разходите за 

обеззаразяване в размер на 620 хил. лв. от утвърдени 572 хил. лв. се признават. 

  

3.7. Количества вода  

Предложените количества за доставяне на вода на потребителите - 1 186 хил. м3  и 

количествата за отвеждане на отпадъчни води - 1 290 хил. м3 не се признават. 

Дружеството е посочило обосновка за исканото намаление на количествата, според която 

се отчита намаление на потреблението вследствие предприети мерки от страна на 

потребителите. 

Действащите цени на дружеството са образувани с количества за 2013 г. Отчетните 

данни на „ВиК – Златни пясъци” ООД, гр. Варна за периода 2013-2015 г. са, както следва: 
Услуга (хил. м3) 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Доставяне на вода на потребителите 1 275 1 274 1 366 

Отвеждане на отпадъчни води 1 385 1 329 1 405 

 

Данните показват, че не се отчита спад на потреблението. В тази връзка не се 

приемат предложените нови количества, а се приемат равни на  утвърдените с решение № 

Ц-23/08.12.2014 г. на ДКЕВР, както следва: 

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

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

  

3.8. Необходими годишни приходи 



Във връзка с гореизложените корекции на ценообразуващите елементи и разходите, 

предложените от ВиК оператора необходими годишни приходи се признават, както 

следва: 

 за услугата доставяне на вода на потребителите  -   1 435 хил. лв.  

за услугата отвеждане на отпадъчните води                   -    1 704 хил. лв.  

 

3.9. Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услуги 

Социалната поносимост на цената на ВиК услуги е 3,83 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 2015 г. Предложените за утвърждаване цени на ВиК услуги от 

„Водоснабдяване и канализация – Златни пясъци” ООД, гр. Варна за битови и 

приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на 

социалната поносимост на цената на ВиК услуги. 

Във връзка с изложеното, разходите и ценообразуващите елементи за 

водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация – 

Златни пясъци” ООД, гр. Варна са, както следва: 

 

Признати годишни разходи: 

 за услугата доставяне на вода на потребителите -   1 217 хил. лв.  

за услугата отвеждане на отпадъчните води              -    1 419 хил. лв.  

 

Регулаторна база на активите: 

 за услугата доставяне на вода на потребителите -   2 824 хил. лв.  

за услугата отвеждане на отпадъчните води              -    3 702 хил. лв.  

 

Необходим оборотен капитал: 

      за услугата доставяне на вода на потребителите -      241 хил. лв.  

за услугата отвеждане на отпадъчните води              -       257 хил. лв.  

Необходимият оборотен капитал е определен при нетен цикъл 84 дни и 4 бр. цикли в 

годината с параметри от решение № Ц-23/08.12.2014 г. на ДКЕВР съгласно глава четвърта 

от Указанията. 

 

Норма на възвръщаемост на капитала: 

Нормата на възвръщаемост на капитала, преди данъчно облагане е равна на 

утвърдената в действащите цени с решение № Ц-23/08.12.2014 г. на ДКЕВР, а именно 

7,70%, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 6,93% с данъчна 

ставка 10,00%. 

 

Необходими годишни приходи: 

 за услугата доставяне на вода на потребителите -   1 435 хил. лв.  

за услугата отвеждане на отпадъчните води              -    1 704 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 

 

Цени на ВиК услуги на „Водоснабдяване и канализация – Златни пясъци” ООД, 

гр. Варна: 

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите                  1,13 лв./куб.м 

Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води                          1,23 лв./куб.м 
                             (В цените не е включен ДДС). 



4. Открито заседание на КЕВР, обществено обсъждане и допълнително 

постъпили в законоустановения 14-дневен срок становища по проекта 

на решение за утвърждаване на цени. 
 

4.1. Открито обсъждане 

В съответствие с разпоредбите на чл. 23 от НРЦВКУ и чл. 43, ал. 6 от Правилника за 

дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, на 

закрито заседание на комисията, проведено на 08.06.2016 г., с протоколно решение по т. 5 

от протокол № 119/08.06.2016 г. е приет доклада на работната група с вх. № В – Дк – 

106/06.06.2016 г. и е определена дата за провеждането на открито заседание и обществено 

обсъждане на предложението за цени на 15.06.2016 г. от 10.00 ч. 

С писмо на КЕВР, изх. № В-17-47-5/08.06.2016 г., „Водоснабдяване и канализация 

– Златни пясъци“ ООД е информирано за организирано на 15.06.2016 г. открито заседание 

на Комисията, на което не се яви представител на дружеството. 

Доц. д-р И. Н. Иванов – председател на КЕВР заяви, че е информиран от 

дружеството, че няма представител за участие в откритото заседание и Комисията го 

приема като мълчаливо съгласие с доклада и изразените в доклада становище и изводи.  

 

4.2. Обществено обсъждане 

С писмо на КЕВР с изх. № В-04-00-75/08.06.2016 г. като заинтересовани лица бяха 

поканени Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Омбудсман на 

Република България, Национален браншов синдикат “Водоснабдител” - КНСБ, КРИБ, 

ИАКБ, БТПП, БСК, Българска асоциация по водите, Съюза на В и К операторите в 

република България, Федерация на потребителите в България, Федерация (строителство, 

индустрия и водоснабдяване) – Подкрепа, Комисия за защита на потребителите, 

Гражданско движение „ДНЕС“, община Варна.  

На общественото обсъждане присъстваха: г-н Красимир Богоев – заместник-

председател на Национален браншов синдикат “Водоснабдител”- КНСБ; проф. Петър 

Калинков – заместник-председател на Българска асоциация по водите; г-н Огнян Димов – 

заместник-председател на Федерация (строителство, индустрия и водоснабдяване) – 

Подкрепа; г-н Михаил Маринов – заместник-управител на „Водоснабдяване и 

канализация - Варна“ ООД; 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Омбудсман на 

Република България, КРИБ, ИАКБ, БТПП, БСК, Съюза на В и К операторите в република 

България, Федерация на потребителите в България, Комисия за защита на потребителите, 

Гражданско движение „ДНЕС“, община Варна и община Панагюрище не изпращат свои 

представители. 

Общественото обсъждане се отразява от представители на средствата за масова 

информация. Направени са следните изказвания: 

К. Богоев – Национален браншов синдикат “Водоснабдител”- КНСБ заяви, че се 

присъединява към подробно поставените въпроси от  г-н Михаил Маринов. Смята,  че 

неговото становище трябва да се вземе под внимание. Има забележка при определяне на 

разходите за възнаграждения, където е заложена корекция с дефлационен индекс -0,1%, а 

само от клас прослужено време за годината работните заплати трябва да се увеличат с 1%. 

 

4.3. Постъпили писмени възражения 

В регламентирания 14-дневен срок след проведеното обществено обсъждане няма 

постъпили възражения. 

 



 

 

5. Разходи и ценообразуващи елементи 

Във връзка с цената на услугата пречистване на отпадъчните води, предоставяна на 

потребителите от „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД, утвърдена с решение на 

Комисията № Ц-23/30.06.2016 г., се коригират разходите за услугата, изчислени с цена за 

пречистване на отпадъчни води за битови и приравнени към тях обществени, търговски и 

др. – 0,46 лв./куб.м и отчетените количества за 2015 г. – 1 366 хил.куб.м на 628 хил. лв.  

 

 Предвид изложеното и 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 и във 

връзка със заявление с вх. № В-17-47-5/07.04.2016 г. за утвърждаване на цени на 

водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация – 

Златни пясъци” ООД, гр. Варна 

 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

Р Е Ш И:  

 

 

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

Варна ценообразуващи елементи на цените по т. II, както следва:  

 

Признати годишни разходи: 

 за услугата доставяне на вода на потребителите -   1 217 хил. лв.  

за услугата отвеждане на отпадъчните води              -   1 427 хил. лв.  

 

Регулаторна база на активите: 

 за услугата доставяне на вода на потребителите -   2 824 хил. лв.  

за услугата отвеждане на отпадъчните води              -    3 703 хил. лв.  

 

Необходим оборотен капитал: 

      за услугата доставяне на вода на потребителите -      241 хил. лв.  

за услугата отвеждане на отпадъчните води              -       259 хил. лв.  

Необходимият оборотен капитал е определен при нетен цикъл 84 дни и 4 бр. цикли в 

годината с параметри от решение № Ц-23/08.12.2014 г. на ДКЕВР съгласно глава четвърта 

от Указанията. 

 

Норма на възвръщаемост на капитала: 

Нормата на възвръщаемост на капитала, преди данъчно облагане е равна на 

утвърдената в действащите цени с решение № Ц-23/08.12.2014 г. на ДКЕВР, а именно 

7,70%, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 6,93% с данъчна 

ставка 10,00%. 

 

 



Необходими годишни приходи: 

 за услугата доставяне на вода на потребителите -   1 435 хил. лв.  

за услугата отвеждане на отпадъчните води              -    1 712 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 

 

II. Утвърждава, считано от 01.07.2016 г. цени без ДДС за водоснабдителните и 

канализационните услуги, предоставяни от „Водоснабдяване и канализация – 

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                 1,24 лв./куб.м 
                             (В цените не е включен ДДС). 

 

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – София град в 

14 (четиринадесет) дневен срок. 

 
 

 

 
 

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

               ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ 

     

  

 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

                РОСИЦА ТОТКОВА 

 
 


