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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 – 4 

от 30.01.2015 г. 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

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

утвърждаване/изменение на цени на водоснабдителните и канализационните услуги с 

вх. № В-17-60-6/04.03.2014 г., допълнено с писмо вх.  № В-17-60-5/15.12.2014 г. подадено 

от „Стамболово” ЕООД, с. Стамболово, събраните данни от проведените на 18.01.2015 

г. открито заседание и обществено обсъждане и Доклад с вх. № В-Дк-9/27.01.2015 г., 

установи следното: 

 

„Стамболово“  ЕООД, с. Стамболово 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-17-60-6/04.03.2014 г. С писмо вх. 

№ В-17-60-5/15.12.2014 г. В и К операторът е внесъл допълнителна информация и 

коригиран  ценови модел към внесеното заявление.  

Съгласно Заповед № З-В-67/11.03.2014 г., изменена със Заповед № З-В-103/ 01.12.2014 

г., на председателя на ДКЕВР, сформираната работна група е разгледала и анализирала 

постъпилото заявление за утвърждаване на цените на водоснабдителните услуги, 

предоставяни от „Стамболово“ ЕООД на територията на с. Стамболово.  

 

Действащата цена на водоснабдителните услуги на „Стамболово“ ЕООД утвърденa с 

решение № Ц-4/07.01.2013 г. на ДКЕВР, в сила от 01.02.2013 г. е образувана по метода 

„горна граница на цени“, както следва: 

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите     -  1,46 лв./куб.м  
 (В цените не е включен ДДС). 

 

С внесеното заявление с вх. № В-17-60-6/04.03.2014 г., „Стамболово“ ЕООД предлага 

за утвърждаване следната цена за водоснабдителните услуги:  

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите     -  1,61 лв./куб.м  
 (В цените не е включен ДДС). 

 

От прегледа на внесеното заявление беше установено следното:  

В и К операторът е изпълнил изискването на чл. 18 от Наредбата за регулиране на 

цените на водоснабдителните и канализационните услуги (НРЦВКУ) за предварително 

оповестяване в средствата за масово осведомяване на предложението си за нови цени или за 

изменение на действащите цени на В и К услуги, видно от приложените копия на вестник 

„Хасковска Марица” от 3 февруари 2014 г., брой 23. 
 

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

във внесеното заявление за цени на В и К услуги 
Предложенaтa за утвърждаване цена на водоснабдителните услуги е образувана 

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). 

Предложената цена на водоснабдителните услуги във внесеното заявление е 
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формирана на основата на ценовия изчислителен модел за утвърдената цена на 

водоснабдителните услуги за предходния ценови период от регулаторен период и е 

съобразени с внесения от  „Стамболово“ ЕООД, с. Стамболово бизнес план за периода 2009 

- 2013 г., удължен до 31.12.2015 г. с вх.№ В-17-60-5/04.03.2014 г. и последващия преработен 

по указания на ДКЕВР с Решения № БП-12/23.07.2014 г., бизнес план с вх. № В-17-60-

5/20.08.2014 г., коригиран и допълнен с писмо вх. № В-17-60-5/15.12.2014 г. 

 

1.1. Дълготрайни активи  

Призната стойност на дълготрайните активи е образувана на база отчетните 

стойности на дълготрайните активи за 2013 г., както следва: 

За услугата доставяне вода на потребителите: 63 хил.лв. 

 

1.2. Среден размер на инвестициите  

Съгласно внесения с вх. № В-17-60-5/15.12.2014 г. преработен бизнес план за 

развитие на дейността на „Стамболово” ЕООД, с. Стамболово за периода 2009 г. – 2015 г., 

разгледан от работната група и предложен за одобрение от ДКЕВР, за оставащите две 

години от регулаторния период инвестиции не са предвидени. 

 

1.3. Необходим оборотен капитал 

Необходимият оборотен капитал е определен на база нетен цикъл на оборотния 

капитал от 90 дни и 4 бр. цикли в годината, съгласно Решение на ДКЕВР № Ц-4/07.01.2013 

г. на ДКЕВР, както следва: 

за услугата доставяне на вода на потребителите  -  63 хил. лв. 

Необходимият оборотен капитал е определен съгласно Указанията при нетен цикъл 90 дни. 

 

1.4. Регулаторна база на активите (РБА) 

Предложената регулаторната база на активите е образувана на база отчетните 

стойности на дълготрайните активи и съответните натрупани амортизации  за 2013 г. в 

съответствие с ЕССО, както следва:  

за услугата доставяне на вода  на потребителите    -  101 хил. лв. 

 

1.5. Норма на възвръщаемост на капитала  

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

утвърдената от ДКЕВР, съгласно Решение № Ц-4/07.01.2013 г. на ДКЕВР, а именно 8,67%, 

определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане 

7,80% при данъчна ставка 10,00 % и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 0%. 

 

1.6. Годишни разходи 

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

утвърдените разходи в действащата цена на водоснабдителните услуги с Решение № Ц-

4/07.01.2013 г. на ДКЕВР.  

В текстовата обосновка към заявлението за цени В и К операторът е описал, че 

условно-постоянните разходи (без разходите за амортизации и текущ и авариен ремонт) са 

прогнозирани равни на отчетените  за 2013 г.  

Променливите разходи са изчислени съгласно указанията на комисията. 

 

1.6.1. За услугата доставяне на вода на потребителите 

Предложените общи годишни разходи за услугата са в размер на 257 хил. лв. и са 

увеличени с 9,36 %. спрямо утвърдените с решение № Ц-4/07.01.2013 г. на ДКЕВР   (235 

хил. лв.).   

Изменението на отделните видове предложени разходи спрямо утвърдените е, както 

следва: 



3 

 

Разходите за материали са в размер на 91 хил. лв., в т.ч.:  

разходи за обеззаразяване - 1 хил. лв., равни на утвърдените. 

разходи за електроенергия за технологични нужди – 76 320 лв., намалени с 10,21 % 

спрямо утвърдените 85 хил.лв. и са в съответствие с предложените за одобрение в 

преработения бизнес план на дружеството с вх. № В-17-60-5/15.12.2014 г.  

 разходи за горива и смазочни материали – 9 хил. лв., равни на отчетените за 2013 

година. 

разходи за работно облекло – 2 хил. лв.,  равни на отчетените за 2013 година. 

други разходи – 3 хил. лв.,  равни на отчетените за 2013 година. 

Разходите за външни услуги са в размер на 17 хил. лв. в т.ч.: 

разходи за застраховки – 1 хил.лв.,  равни на отчетените за 2013 година. 

разходи за данъци и такси – 6 хил. лв. равни на утвърдените в т.ч. такса регулиране 

в размер на 1 хил.лв. и разходи за ползване на водни обекти в размер на 5 хил.лв. 

прогнозирани по действащите такси за водоползване и количества добита вода през 2013 г.  

съобщителни услуги – 4 хил. лв.,  равни на отчетените за 2013  година. 

суми по договори за инкасиране – 4 хил. лв.,  равни на отчетените за 2013 година. 

други разходи в т.ч. мониторинг на питейната вода съгл. график на РЗИ Хасково – 

2 хил. лв. изчислени с инфлационен индекс. 

Разходите за амортизации са  в размер на 6 600 лв. и са в съответствие с 

амортизационния план за регулаторни цели във внесения с вх. № В-17-60-5/15.12.2014 г. 

преработен бизнес план за развитие на дейността на „Стамболово“ ЕООД, с. Стамболово за 

периода 2009 г. – 2015 г., разгледан от работната група и предложен за одобрение от 

ДКЕВР с доклад с вх. № В-Дк-154/17.12.2014 г.  

Разходите за възнаграждения са в размер на 77 хил. лв., равни на отчетените за 

2013  година. 

Разходите за осигуровки са в размер на 15 хил. лв., равни на отчетените за 2013  

година. 

Други разходи са в размер на 2 хил.лв. за изпитания на съоръжения, равни на 

отчетените за 2013  година. 

Разходи за текущ и авариен ремонт са прогнозирани в размер на 48 хил. лв. 

спрямо утвърдените 23 хил.лв. и са в съответствие с ремонтната програма във внесения с 

вх. № В-17-60-5/15.12.2014 г. преработен бизнес план за развитие на дейността на 

„Стамболово“ ЕООД, с. Стамболово за периода 2009 г. – 2015 г., разгледан от работната 

група и предложен за одобрение от ДКЕВР с доклад с вх. № В-Дк-154/17.12.2014 г. 

В представената обосновка В и К оператора е пояснил, че при определяне на 

ремонтната програма е отчел моралното и техническо амортизиране на активите и 

необходимостта от интензивни ремонтни дейности на същите с цел постигане на целевите 

нива на качество на предоставяните водоснабдителни услуги. Включени са и средствата 

свързани с изпълнение на задължението на дружеството за привеждане на водомерния парк 

в метрологична пригодност. 

 

1.7. Количества вода  

Годишните количества за услугата доставяне вода на потребителите са 

прогнозирани на база утвърдените с решение № Ц-4/07.01.2013 г. на ДКЕВР и са както 

следва: 

Количества за услугата доставяне на вода на потребителите  

Количества вода на входа на ВС -     255 хил. м
3
 

Количества вода за доставяне на потребителите - 165 хил. м
3
 

Загуби на вода – 35,29 % 

 

2. Анализ и оценка на отчетените резултати за 2013 г. 
Във връзка с подаденото заявление от „Стамболово“  ЕООД, с. Стамболово и в 
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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. в Единната система за счетоводно отчитане 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 

 
207 227 -20 

Видно от представените данни от В и К оператора, общият финансов резултат, 

формиран от отчетените приходи и разходи от регулираните услуги е загуба в размер на 20  

хил. лв.  

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

приходи от цялостната дейност в размер на 222 хил. лв. и общо разходи 232 хил. лв., в 

резултат на което финансовия резултат е загуба в размер на 10 хил. лв.  

Отчетените разходи от цялостната дейност на дружеството за 2013 г. (232 хил. лв.) са 

с 5 хил. лв. по-високи от отчетените разходи за регулираните услуги (227 хил. лв.), като 4 

хил. лв. са отчетени за нерегулирана дейност и 1 хил. лв. са финансови разходи.  

Отчетените приходи от дейността за 2013 г. (222 хил. лв.) са с 15 хил. лв. по-високи от 

отчетените за регулираните услуги (207 хил. лв.) като 9 хил. лв. са отчетени от  други 

регулирани услуги (приходи от присъединяване и други услуги) и 6 хил. лв. от 

нерегулирана дейност. 

 

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

К услуги с решение № Ц–4/07.01.2013 г. на ДКЕВР са отразени в таблицата. 

№ 
Разходи по икономически елементи 

 

Утвърдени в 

действащите 

цени 

Отчет 

ЕССО 

 2013 г. 

(хил. лв.) 

Ръст                      

(%) 

1. Разходи за материали, в т.ч. 100 89 -11 

1.1. електроенергия за технологични нужди 85 76 -11 

2. Разходи за външни услуги, в т.ч. 17 23 35 

2.1. такса за водовземане и заустване 5 5 0 

3. Разходи за амортизации 1 2 100 

4. Разходи за възнаграждения 77 85 10 

5. Разходи за осигуровки 15 16 7 

6. Други разходи 2 0 -100 

7. Разходи за текущ и авариен ремонт 23 12 -48 

  Общо: 235 227 -3 

  в т.ч. променливи разходи 92 83 -10 

От така представените данни може да се направи извода, че общата отчетна стойност 

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

действащите цени от 2013 г. в  резултат на намалените разходи за електрическа енергия и за 

текущ и авариен ремонт.   

 

2.2. Изпълнение на инвестиционната програма за 2013 г. 

От извършения преглед на информацията относно изпълнението на инвестиционната е 
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видно, че „Стамболово“ ЕООД е реализирало 35,71% от планираните инвестиции за 2013 г.  

В и К услуги 

Одобрени инвестиции      

2013 г. 

Реализирани инвестиции 

2013 г. 
Изпълнение 

(хил.лв.) (хил.лв.) % 

Доставяне на вода на потребителите  70 25 35,71 

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

001/08.02.2010 г. на ДКЕВР е в размер 70 хил. лв. с външно финансиране. За 2013 г. е 

отчетено изпълнение в размерна 25 хил. лв. финансирани с отпускане на целеви ресурс от 

Община Стамболово. 

 

2.3. Количества за доставяне на вода на потребителите  

Отчетените количества за 2013 г. съпоставени с количествата, с които е образувана 

действащата цена на водоснабдителните услуги са отразени в таблицата.  
(хил. куб. м) 

В и К услуги Количества, утвърдени с Решение 

№ Ц–4/07.01.2013 г. на ДКЕВР 
Отчетни количества за 2013 г. 

Доставяне на вода на потребителите  165 143 

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-4/07.01.2013 г. на ДКЕВР. 

 

2.4. Анализ на финансовото състояние на „Стамболово“ ЕООД, с. Стамболово  към 

31.12.2013 г. 

Съгласно одитирания годишен финансов отчет за 2013 г. на „Стамболово“ ЕООД, с. 

Стамболово, текущият финансов резултат е загуба в размер на 10 хил. лв., спрямо отчетена 

загуба от 27 хил. лв. за предходната година.  

 Общите приходи на дружеството към 31.12.2013 г. са увеличени с 12,7% на 222 хил. 

лв. от 197 хил. лв. за 2012 г., основно в резултат на увеличени приходи от продажби от В и 

К услуги, а общите разходи са увеличени с 3,57 % на 232 хил. лв. от 224 хил. лв. за 2012 г., 

в резултат на увеличени разходи за персонала. 

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

15,26 % на 216 хил. лв. от 190 хил. лв. за 2012 г., като в състава си включват приходи от В и 

К услуги и свързани услуги.  

Разходите за оперативна дейност към 31.12.2013 г. са увеличени с 3,18 % на 227  хил. 

лв. при отчетени 220 хил. лв. за 2012 г., вследствие на увеличените разходи за 

възнаграждения и осигуровки.  

Към 31.12.2013 г. нетекущите активи на дружеството са увеличени на 31 хил. лв. от 8 

хил. лв. за 2012 г., докато текущите активи са се запазили равни на 2012 г. в размер на 75 

хил.лв. 

Към 31.12.2013 г. общите нетекущи пасиви (задължения) са увеличени на 346 хил.лв. 

от 312 хил.лв. за 2012 г. 

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: 
Показател Изчисление 2013 г. 2012 г. Забележка 

Обща ликвидност 
Краткотрайни активи / 

Краткотрайни пасиви 
0,22 0,24 

Отбелязва се намаление, и В и К 

операторът не може да обслужва 

текущите си задължения 

Покритие на 

Дълготрайните 

активи със Собствен 

капитал 

Собствен капитал / 

Дълготрайни активи 
0,16 0,63 

Отбелязва се намаление,  

дружеството не разполага със 

свободен капитал за инвестиции 

Задлъжнялост Пасиви / СК 69,20 62,40 

Отбелязва се увеличение,  

дружеството няма свободен капитал 

да обслужва задълженията си. 
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Рентабилност на 

приходи от 

продажби 

Финансов резултат / Нетни 

приходи от продажби 
-4,50% -13,71% 

Отбелязва се подобрение до 

отрицателна стойност поради 

отчетена счетоводна загуба 

Рентабилност на 

активите 

Нетна печалба / Общи 

активи 
-8,49% -28,92% 

Отбелязва се подобрение до 

отрицателна стойност поради 

отчетена счетоводна загуба 

Събираемост на 

вземанията 

(Нетни приходи от 

продажби –Вземания + 

Парични средства) / (Нетни 

приходи от продажби + 

Парични средства) 

74,56% 78,70% 

Отбелязва се влошаване на 

събираемостта на вземанията, но е на 

средното ниво за сектора 

Период на 

събираемост 

Краткосрочни вземания / 

Нетни приходи от 

продажби 

94 84 
Отбелязва се увеличение,  периодът 

на събираемост е  дълъг. 

 

Резултатите от анализираните показатели са обобщени, както следва: 

 Показателят обща ликвидност, изчислен като съотношение между краткотрайни 

активи /краткосрочни пасиви за 2013 г. е 0,22 спрямо 0,24 за 2012 г. и показва, затруднение 

на дружеството да обслужва текущите си задължения със свободен оборотен капитал.  

Показателят покритие на дълготрайните активи със собствен капитал, изчислен като 

съотношение между собствен капитал/дълготрайни активи е 0,16 за 2013 г. и 0,63 за 2012 

г., означава, че дружеството не разполага със свободен собствен капитал за инвестиране в 

нови дълготрайни активи. 

Показателят за задлъжнялост, изчислен като съотношение между собствен 

капитал/дългосрочни и краткосрочни задължения е 69,20 за 2013 г. и 62,40 за 2012 г., 

отразява отчетено увеличение за периода и показва, че В и К операторът няма 

възможностите да обслужва задълженията си със собствени средства. 

Показателят за рентабилност на приходите от продажби, изчислен като 

съотношение между финансов резултат преди облагане/нетните приходи от продажби  е 

отрицателна рентабилност от 4,50 % за 2013 г. и 13,71% за 2012 г.  

Рентабилността на активите (възвръщаемостта), изчислена като съотношение 

между нетна печалба/общите активи е (- 8,49 % за 2013 г.и -28,92% за 2012 г.).  

Събираемостта на вземанията, изчислена като съотношение (Нетни приходи от 

продажби – Вземания + Парични средства)/(Нетни приходи от продажби + Парични 

средства) се подобрява за 2013 г. - 74,56%спрямо 2012 г. - 78,70 %.  

Периодът на събираемост, изчислен в дни, като съотношение на краткосрочни 

вземания/нетни приходи от продажби е - 94 дни за 2013 г. спрямо 84 дни за 2012 г. 

 

От направения анализ на основата на общата балансова структура към 

31.12.2013 г. е видно, че дружеството продължава да бъде в лошо финансово 

състояние.  

Коефициентите, които отразяват начина на финансиране на текущата 

дейност са значително под минималните изискуеми нива и показват, че дружеството 

не разполага със свободни оборотни средства, за да обслужва текущите си 

задължения.  

Източниците за финансиране на дейността на дружеството определят 

относително висока степен на задлъжнялост и липса на собствен капитал за 

обслужване на задълженията си. Показателите за рентабилност на приходите от 

продажби и на възвращаемостта на активите са влошени до отрицателни 

стойности спрямо предходната година. Събираемостта на вземанията се подобрява и 

достига близка стойност до средното ниво за сектора, но периодът на събираемост се 

влошава спрямо предходната година. 

 

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



7 

 

следните констатации: 

1. С решение № БП-001/08.02.2010г. ДКЕВР е одобрил бизнес план на „Стамболово“ 

ЕООД, с. Стамболово за периода 2009 - 2013 г. 

2. С решение № Ц – 004 от 07.01.2013 г., ДКЕВР е приела прилагането на метод на 

регулиране чрез стимули “горна граница на цени” за „Стамболово” ЕООД, с. Стамболово и 

е определила регулаторен период от пет години, считано от 01.02.2013 г.,  

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

цените на В и К 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 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. 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-12/23.07.2014 г. внесеният с вх. № В-17-60-5/04.03.2014 г. бизнес 

план за периода 2009-2013 г., удължен до 31.12.2015 г., е върнат за преработване с 46 

задължителни указания. 

С вх. № В-17-60-5/20.08.2014 г. „Стамболово“ ЕООД, с. Стамболово е внесло 

преработен ревизиран бизнес план за периода 2009-2013 г., удължен до 31.12.2015 г., 

коригиран и допълнен с писмо вх. №В – 17-60-5/15.12.2014 г., приет от комисията с 

решение №БП-26/19.12.2014 г. 

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. 

Във връзка с гореизложеното и при прилагане на Указанията, цените на В и К 

услугите, предоставяни на потребителите от „Стамболово” ЕООД, с. Стамболово за новия 

ценови период от регулаторния период следва да се изчислят при прилагане на метода на 

ценово регулиране регламентиран в чл.4, ал.1, т.2, б.“а“ от ЗРВКУ - чрез стимули “горна 

граница на цени” по т. 4.  

 

4. Предложение на работната група за разходи и ценообразуващи 

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

ЕООД, с. Стамболово, работната група предлага разходите и ценообразуващите елементи 

на внесените за утвърждаване цени да се приемат, както следва: 

 

4.1. Дълготрайни активи  

Призната стойност на дълготрайните активи определена на база отчетните стойности 

на дълготрайните активи за 2013 г., както следва: 

за услугата доставяне вода на потребителите: 63 хил.лв. 

Стойността на дълготрайните публични В и К активи (собственост на община 

Стамболово), използвани от „Стамболово“ ЕООД, гр. Стамболово за осъществяване на  

В и К дейността си, не е включена в счетоводния баланс на дружеството и за тях не се 

начисляват разходи за амортизации. Следователно отчетната стойност на тези активи 

и натрупаните за тях амортизационни отчисления не участват в РБА на В и К 

оператора. 

 

4.2. Среден размер на инвестициите  

Съгласно внесения с вх. № В-17-60-5/15.12.2014 г. преработен бизнес план за 
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развитие на дейността на „Стамболово” ЕООД, с. Стамболово за периода 2009 г. – 2015 г., 

разгледан от работната група и предложен за одобрение от ДКЕВР, за оставащите две 

години от регулаторния период инвестиции не са предвидени. 

 

4.3. Необходим оборотен капитал 

Необходимият оборотен капитал е определен на база нетен цикъл на оборотния 

капитал от 90 дни и 4 бр. цикли в годината, съгласно Решение на ДКЕВР № Ц-4/07.01.2013 

г. на ДКЕВР, както следва: 

 за услугата доставяне на вода на потребителите – 63 хил. лв. 

Необходимият оборотен капитал е определен съгласно Указанията при нетен цикъл 90 дни. 

 

4.4. Регулаторна база на активите (РБА) 

Регулаторна база на активите образувана с отчетната стойност на дълготрайните 

активи за 2013 г. в съответствие с амортизационния план за регулаторни цели към внесения 

в ДКЕВР коригиран бизнес план вх. № В-17-60-5/15.12.2014 г., а именно: 

 за услугата доставяне на вода на потребителите – 101 хил. лв.  

 

 4.5. Норма на възвръщаемост на капитала  

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

утвърдената от ДКЕВР, съгласно Решение № Ц-4/07.01.2013 г. на ДКЕВР, а именно 8,67%, 

определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане 

7,80% при данъчна ставка 10,00 % и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 0%. 

 

 4.6. Годишни разходи 

 4.6.1. За услугата доставяне на вода на потребителите: 

Условно - постоянните разходи (без разходите за амортизации и за текущ и авариен 

ремонт) за водоснабдителните услуги са прогнозирани със средногодишната инфлация 

0,9% за периода януари - декември 2013 г. спрямо периода януари - декември 2012 г., по 

данни на НСИ за индекса на потребителските цени;  

Прогнозираните условно - постоянни разходи (без разходите за амортизации) за 

водоснабдителните услуги след корекцията по т. 1 са коригирани с коефициент за 

подобряване на ефективността Х = 0,9 съгласно т. 55 от Указанията.   

Във връзка с факта, че в публичните В и К активи, които се експлоатират и 

поддържат от „Стамболово” ЕООД, с. Стамболово не са включени в счетоводния баланс на 

дружеството, водещо до минимален размер на РБА и разходи за амортизации; както и във 

връзка с факта, че дружеството има силно ограничена възможност за извършване на 

инвестиции, и за удължения регулаторен период 2014-2015 г. инвестиции не са предвидени, 

работната група предлага одобрените разходи за текущ и авариен ремонт в ценовия модел в 

размер на 23 хил.лв. да бъдат завишени до предложените от дружеството разходи в 

ремонтната програма на бизнес плана разходи в размер на 48 хил.лв. 

Разходи за амортизации  са определени в съответствие с амортизационния план за 

регулаторни цели във внесения с вх. № В-17-60-5/15.12.2014 г. преработен бизнес план за 

развитие на дейността на „Стамболово” ЕООД, с. Стамболово за периода 2009 г. – 2015 г., 

разгледан от работната група и предложен за одобрение от ДКЕВР с доклад с вх. № В-Дк-

154/17.12.2014 г., както следва:  

разходи за амортизации: 6 600 лв. 

Променливи разходи са прогнозирани в съответствие  с  т.54 от Указанията. 

 

4.7. Количествата вода  

Предложените прогнозни количества вода за доставяне на потребителите са равни на 

утвърдените с решение № Ц-4/07.01.2013 г. на ДКЕВР, както следва: 

за услугата доставяне на вода на потребителите - 165 хил. м
3
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4.8. Необходими годишни приходи 

Във връзка с гореизложените корекции на ценообразуващите елементи и разходите, 

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

за услугата доставяне на вода на потребителите – 266 хил. лв.  

 

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

Социалната поносимост на цената на В и К услуги е 4,70 лв./куб.м, изчислена 

съгласно § 1, ал. 1, т. 4 от ЗРВКУ с данни на НСИ за средномесечен доход на едно лице за 

област Хасково за 2013 г. Предложените за утвърждаване цени на В и К услуги от 

„Стамболово“ ЕООД, с. Стамболово 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 „Стамболово” ЕООД, с. 

Стамболово са, както следва: 

 

Признати годишни разходи: 

за услугата доставяне на вода на потребителите -    257 хил. лв.  

 

Регулаторна база на активите: 

за услугата доставяне на вода на потребителите -    101 хил. лв.  

 

Необходим оборотен капитал: 

за услугата доставяне на вода на потребителите -       63 хил. лв.  

Необходимият оборотен капитал е определен съгласно Указанията при нетен цикъл 90 

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

 

Норма на възвръщаемост на капитала: 

Нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане е 8,67%, определена 

при норма на възвръщаемост на собствения капитал 7,80% 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 -      266 хил. лв.  

 

Количествата вода:  

за услугата доставяне на вода на потребителите -      165 хил. м
3 

 

Цени на В и К услуги на “Стамболово”  ЕООД, с. Стамболово: 

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите         1,61 лв./куб.м.   
 (В цените не е включен ДДС.) 

5. Открито заседание и обществено обсъждане на проекта на решение 

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

Устройствения правилник на ДКЕВР и на нейната администрация, на закрито заседание на 

комисията проведено на 19.12.2014 г. с протоколно решение по т.2 (Протокол № 

175/19.12.2014 г.) е приет доклада на работната група с вх.№ В-Дк-155/17.12.2014 г. и е 

определена дата за провеждането на открито заседание и обществено обсъждане на 

предложението за цени на 18.01.2015 г. от 10 ч. 
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Докладът на комисията и проекта на решение за утвърждаване на цени на В и К 

услугите, предоставяни от „Стамболово“ ЕООД, с. Стамболово са публикувани на интернет 

страницата на ДКЕВР. 

С писмо на ДКЕВР с изх. № В-04-00-227/23.12.2014 г. за участие в общественото 

обсъждане като заинтересовани лица бяха поканени Омбудсман на Република България, 

Национален браншов синдикат „Водоснабдител“ – КНСБ, Конфедерация на 

работодателите и индустриалците в България, Българска асоциация по водите, Съюз на В и 

К операторите в България, Федерация на потребителите в България, Федерация 

„Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – ПОДКРЕПА, Комисия за защита на 

потребителите, община Стамболово. 

 

На проведеното на 18.01.2015 г. обществено обсъждане присъстват: 

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

„Водоснабдител“ – КНСБ; 

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

водоснабдяване“ – ПОДКРЕПА; 

    г-н Иван Кьосев – управител на „Стамболово“ ЕООД, с. Стамболово. 

Омбудсман на Република България, Конфедерация на работодателите и 

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

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

община Стамболово не изпращат свои представители. 

 

Участниците в общественото обсъждане приемат доклада на работната група, и не 

са поставили допълнителни забележки или въпроси. 

От страна на работната група е посочено, че към момента стойността на 

дълготрайните публични В и К активи (собственост на община Стамболово), използвани 

от „Стамболово“ ЕООД, гр. Стамболово за осъществяване на  В и К дейността си, не е 

включена в счетоводния баланс на дружеството и за тях не се начисляват разходи за 

амортизации, респективно отчетната стойност на тези активи и натрупаните за тях 

амортизационни отчисления не участват в РБА на В и К оператора. Необходимо е община 

Стамболово и „Стамболово“ ЕООД, гр. Стамболово да преразгледат договора за 

стопанисване, експлоатация и управление на В и К активите – публична общинска 

собственост, и предоставянето на В и К услуги така, че констатираните проблеми да бъдат 

решени. 

 

В установения в чл.14, ал.3 от Закона за енергетиката 14-дневен срок не са 

постъпили становища и предложения от заинтересовани лица. 

 
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-17-60-6/04.03.2014 г., допълнено с писмо вх.  № 

В-17-60-5/15.12.2014 г.  за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните 

услуги, предоставяни на потребителите от „Стамболово” ЕООД, с. Стамболово 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

Р Е Ш И: 

I. Утвърждава на „Стамболово” ЕООД, с. Стамболово ценообразуващи елементи на 

цените по т. II, както следва:  
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А) За услугата доставяне вода на потребителите 

Признати годишни разходи:               257 хил. лв. 

Регулаторна база на активите:           101 хил. лв. 

Необходими годишни приходи:          266 хил. лв. 

Количествата вода:                        165 хил. м
3
 

 

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

канализационните услуги, предоставяни от „Стамболово”  ЕООД, с. Стамболово, както 

следва: 

 

Цени за В и К услуги на “Стамболово”  ЕООД, с. Стамболово: 

Доставяне на вода на потребителите       1,61 лв./куб.м.   

 (В цените не е включен ДДС.) 

 

Цените за В и К услугите са утвърдени при стойности на показателите за корекции: 

Индекс на инфлация - 0,9%; 

Коефициент за подобряване на ефективността – 0,9. 

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 

(четиринадесет) дневен срок. 
 

 

 

 

 

 

 
            ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

   СВЕТЛА ТОДОРОВА 

 

 

 

 

        ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

          НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ 

 


