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ПРОТОКОЛ
№ 29
София, 15.02.2017 година
Днес, 15.02.2017 г. от 11:04 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за
енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията), в състав „Водоснабдяване и
канализация“, ръководено от председателя доц. д-р Иван Н. Иванов.
На заседанието присъстваха членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи
Осман и Валентин Петков, и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).
На заседанието присъстват Е. Харитонова и В. Владимиров – членове на
Комисията от състав „Енергетика“.
На заседанието присъстваха И. Касчиев – директор на дирекция „Водоснабдителни
и канализационни услуги“ и експерти на КЕВР.
Председателят установи, че няма възражения по проекта за дневен ред и няма
други предложения, както и няма правни пречки за провеждане на заседанието, което
протече при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Доклад с вх. № В-Дк-12 от 10.02.2017 г. и проект на решение относно внесена за
утвърждаване от КЕВР със заявление с вх. № В-17-80-1/02.09.2016 г. цена на
водоснабдителните услуги на „Спринг Форс“ ЕООД, гр. Нови Пазар – предходна фирма
„ЛА-РОЗ 4” ЕООД.
Работна група: Ивайло Касчиев, Ани Гюрова,
Силвия Маринова, Ралица Агопян
По т.1. Комисията, като разгледа заявление с вх. № В-17-80-1/02.09.2016 г. на
Комисия за енергийно и водно регулиране за утвърждаване на цена на водоснабдителна
услуга, предоставяна от „Спринг форс” ЕООД, гр. Нови Пазар (предходна фирма „ЛАРОЗ 4” ЕООД), събраните данни от проведените на 24.01.2017 г. открито заседание и
обществено обсъждане, и Доклад с вх. № В-Дк-12 от 10.02.2017, установи следното:
„Спринг форс” ЕООД, гр. Нови Пазар (предходна фирма „ЛА-РОЗ 4” ЕООД) е
внесло в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление за
утвърждаване на цена на водоснабдителна услуга с вх. № В-17-80-1/02.09.2016 г., с което
се предлага за утвърждаване следната цена:
Цена за услугата доставяне на вода на „Ново стъкло“ ЕАД

- 0,24 лв./куб. м

София – 1000, бул. ”Княз Дондуков“ № 8 -10; тел.: 988 24 98; 935 96 13; факс: 988 87 82

(В цената не е включен ДДС)
От прегледа на внесеното заявление е установено, че ВиК операторът е изпълнил
изискването на чл. 18 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и
канализационните услуги (НРЦВКУ), приета с Постановление № 73 на Министерски
съвет от 2006 г. (обн., ДВ. бр. 32 от 2006 г.) за предварително оповестяване в средствата за
масово осведомяване на предложението си за цена на ВиК услуга, видно от приложените
копия на обяви във вестниците „Шуменска заря“ от 01.08.2016 г. и „Сега“ от 02.08.2016 г.
При направена служебна проверка на 09.02.2017 г. на електронната страница
на Търговския регистър (ТР), воден от Агенция по вписванията към министъра на
правосъдието е установено, че по електронната партида на „ЛА-РОЗ 4” ЕООД със
Заявление А4, регистрирано в ТР под № 20170203095445 на 03.02.2017 г., чрез
пълномощник на дружеството е заявена промяна на фирмата на дружеството от
„ЛА-РОЗ 4” ЕООД на „Спринг форс” ЕООД. В ТР е представен нов дружествен
договор, отразяващ приетите промени.
Съгласно чл. 7, ал. 1 от Закона за търговския регистър и регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел, вписаното обстоятелство се смята, че е
станало известно на третите добросъвестни лица от момента на вписването.
Заявената за вписване промяна на обстоятелствата по регистрацията на
дружеството, а именно на фирмата на дружеството е вписана в ТР на 09.02.2017 г.
под № 20170209165229, следователно считано от 09.02.2017 г. фирмата на
дружеството заявител в образуваното пред Комисията административно
производство е „Спринг форс” ЕООД.
1. Предложени от ВиК оператора разходи и ценообразуващи елементи във
внесеното заявление за цени на ВиК услуги
Предложената за утвърждаване цена на водоснабдителната услуга е образувана
съгласно НРЦВКУ, приета с Постановление № 73 на Министерски съвет от 2006 г. (обн.,
ДВ. бр. 32 от 2006 г.) 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 Комисията (Указанията).
Предложената цена на водоснабдителната услуга във внесеното заявление е
формирана на база отчетни данни за 2015 г., каквито са били налице към момента на
внасяне на предложението и са съобразени с одобрения с Решение № БП-60/20.12.2016 г.
на Комисията бизнес план на „Спринг форс” ЕООД, гр. Нови пазар (предходна фирма
„ЛА-РОЗ 4” ЕООД) за 2016 г.
Предложената цена на водоснабдителната услуга от „Спринг форс” ЕООД, гр. Нови
пазар във внесеното заявление е образувана с ценообразуващите елементи, както следва:
1.1. Дълготрайни активи
Признатата стойност на дълготрайните активи е определена на база одобрената
отчетна стойност на дълготрайните активи за 2015 г. в съответствие с амортизационния
план за регулаторни цели към одобрения с Решение № БП-60/20.12.2016 г. на Комисията
бизнес план, както следва:
за услугата доставяне на вода на „Ново стъкло“ ЕАД - 34 хил. лв.
1.2. Среден размер на инвестициите
В регулаторната база на активите не е включен среден размер на инвестициите, тъй
като в одобрения с Решение № БП-60/20.12.2016 г. на Комисията бизнес план не са
планирани инвестиции.
1.3. Необходим оборотен капитал
2

Необходимият оборотен капитал, включен в регулаторната база на активите, е
определен на база нетен цикъл на оборотния капитал от 7 дни и 48 бр. цикли в годината,
както следва:
за услугата доставяне на вода на „Ново стъкло“ ЕАД - 1 000 лв.
1.4. Регулаторна база на активите (РБА)
Предложената регулаторна база на активите е образувана с данни за 2015 г. по т.
1.1, т. 1.2 и т. 1.3 и натрупаните амортизации в съответствие с амортизационния план за
регулаторни цели към одобрения с Решение № БП-60/20.12.2016 г. на Комисията бизнес
план, както следва:
за услугата доставяне на вода на „Ново стъкло“ ЕАД - 33 хил. лв.
1.5. Норма на възвръщаемост на капитала
Нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане е образувана с
отчетни данни съгласно годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г. и е 8,76%,
определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 7,88% с данъчна ставка
10,00% и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 0,00%.
1.6. Годишни разходи
Прогнозните разходи, с които е образувана цената на водоснабдителните услуги, са
отделени за регулирана дейност, съгласно годишния финансов отчет за 2015 г. на „Спринг
форс” ЕООД, гр. Нови пазар групирани по икономически елементи, отделени за
регулирана дейност съгласно годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г. и са
както следва:
1.6.1 Разходи за услугата доставяне на вода на „Ново стъкло“ ЕАД
Общите прогнозни разходи в размер на 33 хил. лв. са намалени с 2 хил. лв. спрямо
отчетените през базовата 2015 г., а отделните видове прогнозни разходи са както следва:
Разходите за материали в размер на 12 хил. лв. са равни на посочените за 2015 г.
и са единствено за електроенергия за технологични нужди. Разходите са изчислени на
база отчетените количества електроенергия за 2015 г. по действащите цени.
Разходите за външни услуги в размер на 10 хил. лв. са намалени с 5 хил. лв.
спрямо отчетените през базовата 2015 г.
Разходите за амортизации са в размер на 1 000 лв. равни на отчетените през
базовата 2015 г.
Разходите за възнаграждения са в размер на 4 хил. лв., равни на отчетените през
базовата 2015 г.
Разходите за осигуровки са в размер на 1 000 лв., равни на отчетените през
базовата 2015 г.
Други разходи не са включени.
Разходите за текущ и авариен ремонт в размер на 5 хил. лв. са увеличени с 3 хил.
лв. спрямо отчетените през базовата 2015 г.
Променливите разходи в размер на 14 хил. лв. са равни на отчетените през базовата
2015 г.
1.7. Фактурирани водни количества и общи загуби на вода
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Доставяне на вода на „Ново стъкло“ ЕАД
Количества вода на входа на ВС
- 150 хил. м3
Количества вода за доставяне на потребителите - 150 хил. м3
Общи загуби на вода
- 0%
Така прогнозираните количествата са определени в съответствие с писмо на „Ново
стъкло“ ЕАД до „Спринг форс” ЕООД, гр. Нови пазар, в което потребителя заявява
желание за закупуване на водни количества за покриване на производствените си нужди не
по-големи от 150 хил. м3.
1.8. Необходими годишни приходи
Необходимите годишни приходи, предложени в заявлението са, както следва:
за услугата доставяне на вода „Ново стъкло“ ЕАД - 36 хил. лв.
2. Констатации и правна рамка
Въз основа на извършения преглед на подаденото заявление, приложенията към
същото и събраните служебно материали е установено следното от фактическа страна:
„Спринг форс” ЕООД, гр. Нови пазар с ЕИК 201353140 е със седалище и адрес на
управление гр. Нови пазар, ул. „Васил Левски” № 16. Едноличен собственик на капитала и
управител на дружеството е Иванка Григорова Мицева.
Дружеството е с предмет на дейност: Бутилиране и търговия с минерална и изворна
вода, продажба на стоки от собствено производство, туристически, рекламни
информационни услуги, сделки с интелектуална собственост, складови сделки, както и
всяка друга дейност, разрешена от закона.
До вписване в ТР на 09.02.2017 г., на заявената за вписване промяна на
обстоятелствата по регистрацията на дружеството, а именно промяната на фирмата на
дружеството, „Спринг форс” ЕООД, гр. Нови пазар е осъществявало дейността си под
фирмата „ЛА-РОЗ 4” ЕООД, гр. Нови пазар.
Видно от Договор, сключен между „Спринг форс” ЕООД, гр. Нови пазар
(предходна фирма „ЛА-РОЗ 4” ЕООД) и „Ново стъкло“ ЕАД от 03.01.2013 г., както и
Анекс № 1 от 03.01.2013 г. и Анекс № 3 от 22.08.2016 г. неразделна част от същия,
дружеството отдава на „Ново стъкло“ ЕАД за временно, възмездно ползване съоръжения
и инсталация (сондажен кладенец, помпи и тръбни съоръжения) за добив и пренос на
подземни води от имот с кадастрален № 52009.504.135 до имот с кадастрален №
52009.504.64 срещу месечна наемна цена, съгласно чл. 3 от Анекс № 3 от 22.08.2016 г. в
размер на 1,50 лв./м³ без ДДС, според отчетеното изпомпано и пренесено до „Ново
стъкло“ ЕАД количество подземни води, което се потвърждава и от представена фактура
№ 2000000040 от 01.12.2016 г.
Правната рамка на метода на регулиране чрез стимули “горна граница на цени” на
цените на ВиК услуги за удължения регулаторен период до 31.12.2016 г. се съдържа в
ЗРВКУ и НРЦВКУ, приета с Постановление № 73 на Министерски съвет от 2006 г. (обн.,
ДВ. БР. бр. 32 от 2006 г.). Наредбата определя правилата за образуване на цените и
тяхното изменение, както и редът за внасянето на заявленията за утвърждаване и
изменение на цените.
„Спринг форс” ЕООД, гр. Нови пазар (предходна фирма „ЛА-РОЗ 4” ЕООД) има
бизнес план за 2016 г. за доставяне на вода за технологични нужди на „Ново стъкло“ ЕАД,
одобрен с влязло в сила Решение № БП-60/20.12.2016 г. на Комисията.
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 внесеното със заявление с вх. № В-17-80-1/02.09.2016 г. на Комисията,
предложение от „Спринг форс” ЕООД, гр. Нови пазар за утвърждаване на цена на ВиК
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услуга, същата е образувана при прилагането на метода „горна граница на цени“, съгласно
чл. 4, ал. 1, т. 2, б.“а“ от НРЦВКУ, приета с Постановление № 73 на Министерски съвет от
2006 г. (обн., ДВ. бр. 32 от 2006 г.) 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. Предложената цена на водоснабдителните услуги във внесеното заявление
е формирана на базата отчетни данни за 2015 г., каквито са били налице към момента на
внасяне на предложението.
Съгласно чл. 4, ал. 1, т. 2, б „а” от НРЦВКУ, приета с Постановление № 73 на
Министерски съвет от 2006 г. (обн., ДВ. бр. 32 от 2006 г.), 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.
3. Предложение на работната група за разходи и ценообразуващи елементи
След извършения преглед на заявлението за цени на ВиК услуги на „Спринг форс”
ЕООД, гр. Нови пазар, разходите и ценообразуващите елементи на внесената за
утвърждаване цена се приемат, както следва:
3.1. Дълготрайни активи
Предложената признатата стойност на нетекущите активи е определена на база
отчетната стойност на дълготрайните активи за 2015 г. в съответствие с амортизационния
план за регулаторни цели и годишния финансов отчет на дружеството към 31.12.2015 г. и
се приема.
3.2. Среден размер на инвестициите
Предложението в регулаторната база на активите да не се включва среден размер
на инвестициите, тъй като в одобрения с Решение № БП-60/20.12.2016 г. на Комисията
бизнес план не са планирани такива се приема.
3.3. Необходим оборотен капитал
Предложеният необходим оборотен капитал от ВиК оператора е определен в
съответствие с годишния финансов отчет на дружеството към 31.12.2015 г. и Указанията
при нетен цикъл съгласно т.12 от Протокол № 83/29.06.2009 г. на Комисията и се приема.
3.4. Регулаторна база на активите
Предложената от ВиК оператора регулаторна база на активите се приема.
3.5. Норма на възвръщаемост на капитала
Предложената норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане
8,76%, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 7,88% с данъчна
ставка 10,00% и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 0,00% е образувана в
съответствие с отчетни данни от годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г. и
съгласно решение по т.1 от Протокол № 113/21.09.2006 г. на комисията и се приема.
3.6. Признати годишни разходи
Предложените прогнозни разходи по ВиК услуги и системи се приемат.
3.7. Количествата вода
Предложените от ВиК оператора количества вода за услугата доставяне на вода
„Ново стъкло“ ЕАД се приемат.
3.8. Необходими годишни приходи
Необходимите годишни приходи са както следва:
за услугата доставяне на вода „Ново стъкло“ ЕАД -

36 хил. лв.
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3.9. Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услуги
„Спринг форс” ЕООД, гр. Нови пазар не предоставя ВиК услуги на битови
потребители.
Във връзка с изложеното, разходите и ценообразуващите елементи за
водоснабдителните и канализационните услуги на „Спринг форс” ЕООД, гр. Нови
пазар са, както следва:
Признати годишни разходи:
за услугата доставяне на вода на „Ново стъкло“ ЕАД

- 33 хил. лв.

Регулаторна база на активите:
за услугата доставяне на вода на „Ново стъкло“ ЕАД - 33 хил. лв.
Необходим оборотен капитал:
за услугата доставяне на вода на „Ново стъкло“ ЕАД - 1000 лв.
Необходимият оборотен капитал е определен съгласно Указанията при нетен цикъл
7 дни съгласно т.12 от Протокол № 83/29.06.2009 г. на Комисията.
Норма на възвръщаемост на капитала:
Нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане е образувана с
отчетни данни съгласно годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г. и е 8,76%,
определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 7,88% с данъчна ставка
10,00% и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 0,00%.
Необходими годишни приходи:
за услугата доставяне на вода на „Ново стъкло“ ЕАД - 36 хил. лв.
Количествата вода:
Доставяне на вода на „Ново стъкло“ ЕАД
Количества вода на входа на ВС
- 150 хил. м3
Количества вода за доставяне на потребителите - 150 хил. м3
Общи загуби на вода
- 0%
Цени на водоснабдителните услуги на „Спринг форс” ЕООД, гр. Нови пазар:
Цена за услугата доставяне на вода на „Ново стъкло“ ЕАД - 0,24 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 заседание
В съответствие с разпоредбите на чл. 23 от НРЦВКУ, приета с Постановление №
73 на Министерски съвет от 2006 г. (обн., ДВ. бр. 32 от 2006 г.), 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 18.01.2017 г., с
протоколно решение по т. 1 от протокол 11/18.01.2017 г. е приет доклада на работната
група с вх. № В-Дк-1/09.01.2017 г. и е определена дата за провеждането на открито
заседание и обществено обсъждане на предложението за цена на 24.01.2017 г. от 10.00 ч.
С писмо с изх. № В-17-80-1/18.01.2017 г. на КЕВР, „Спринг форс” ЕООД, гр. Нови
пазар е уведомено за провеждане на откритото заседание на Комисията, на което се явяват
г-жа Иванка Мицева – управител на дружеството и г-н Исмаил Рахими – пълномощник.
От страна на Иванка Мицева е направено изказване за приемане на доклада и
заключенията, направени в него. Не са посочени възражения.
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4.2. Обществено обсъждане
С писмо с изх. № В-17-80-1/18.01.2017 г. на КЕВР, като заинтересовани лица на
общественото обсъждане са поканени Министерство на регионалното развитие и
благоустройството, Омбудсмана на Република България, Национален браншов синдикат
“Водоснабдител” - КНСБ, Федерация (строителство, индустрия и водоснабдяване) –
Подкрепа, Българска асоциация по водите, Съюза на вик операторите в Република
България, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Асоциация на
индустриалния капитал в България, Българска търговско-промишлена палата, Българска
стопанска камара, Федерация на потребителите в България, Българска национална
асоциация Активни потребители, Комисия за защита на потребителите, Гражданско
движение „ДНЕС“, „Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД, „Ново стъкло” ЕАД,
Областна администрация Шумен и Община Нови пазар.
Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Омбудсмана на
Република България, Национален браншов синдикат “Водоснабдител” - КНСБ, Федерация
(строителство, индустрия и водоснабдяване) – Подкрепа, Българска асоциация по водите,
Съюза на в и к операторите в Република България, Конфедерация на работодателите и
индустриалците в България, Българска търговско-промишлена палата, Българска
стопанска камара, Федерация на потребителите в България, Българска национална
асоциация Активни потребители, Комисия за защита на потребителите, Гражданско
движение „ДНЕС“, „Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД, „Ново стъкло” ЕАД,
Областна администрация Шумен и Община Нови пазар не изпращат свои представители.
На общественото обсъждане присъстват г-н Ивелин Желязков – директор на
Асоциация на индустриалния капитал в България, г-жа Иванка Мицева – управител на
„Спринг форс” ЕООД, гр. Нови пазар и г-н Исмаил Рахими – пълномощник на
дружеството.
От страна на Ивелин Желязков е направено изказване, че няма възражения по
проекта.
4.3. Постъпили писмени възражения
В регламентирания 14-дневен срок след проведеното обществено обсъждане не са
постъпили възражения.
Изказвания по т.1:
И. Н. Иванов отбеляза, че фирмата, с която е започнала процедурата по
утвърждаване на цени, е „ЛА-РОЗ 4” ЕООД. Цялата процедура е измината. Остава да се
проведе днешното закрито заседание за приемане на решение за утвърждаване на цените.
Докладва И. Касчиев. По това производство е проведено открито заседание и
обществено обсъждане. Няма постъпили възражения нито от дружеството, нито от други
заинтересовани лица. Няма промяна в цената, която е предложена, от 0,24 лв./куб. м за
услугата доставяне на вода за технологични нужди на „Ново стъкло“ ЕАД. Единствената
промяна, която е била установена чрез справка в Търговския регистър, е , че е изменено
името на търговското дружество от „ЛА-РОЗ 4” ЕООД на „Спринг Форс“ ЕООД, гр. Нови
Пазар. В доклада и проекта на решение е отразено новото име на дружеството.
И. Н. Иванов попита, освен липса на възражения и постъпили предложения след
откритото заседание и общественото обсъждане, има ли нови обстоятелства, които да
налагат такава промяна.
И. Касчиев отговори, че няма обстоятелства, които да променят цената, която е
предложена от дружеството и приета на заседание от Комисията. В доклада отново са
описани ценообразуващите елементи.
И. Н. Иванов поиска И. Касчиев да прочете проекта на решение.
И. Касчиев прочете:
Предвид гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 2, чл. 12 и чл. 14 от Закона
за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл. 4, ал. 1, т. 2, б. „а”
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от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните
услуги, приета с Постановление № 73 на Министерски съвет от 2006 г. (обн., ДВ. бр. 32
от 2006 г.) 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, предлагаме КЕВР да
вземе решение:
I. Утвърждава на „Спринг форс” ЕООД, гр. Нови пазар ценообразуващи елементи
на цената с посочените Признати годишни разходи, Регулаторна база на активите,
Необходим оборотен капитал, Норма на възвръщаемост на капитала, Необходими годишни
приходи, Количествата вода.
ІІ. Утвърждава, считано от 01.03.2017 г. цена без ДДС за ВиК услугата
доставяне на вода за технологични нужди на „Ново стъкло“ ЕАД, предоставяна от
„Спринг форс” ЕООД, гр. Нови пазар, както следва:
Цена за услугата доставяне на вода за технологични нужди на „Ново стъкло“ ЕАД
- 0,24 лв./куб.м
И. Н. Иванов установи, че няма изказвания по прочетения проект на решение и го
подложи на гласуване.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 2, чл. 12 и чл. 14 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,
приета с Постановление № 73 на Министерски съвет от 2006 г. (обн., ДВ. бр. 32 от 2006 г.)
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 за утвърждаване на цена
на водоснабдителна услуга с вх. № В-17-80-1/02.09.2016 г. на „Спринг форс” ЕООД, гр.
Нови пазар
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
Р Е Ш И:
I. Утвърждава на „Спринг форс” ЕООД, гр. Нови пазар ценообразуващи
елементи на цената по т. II, както следва:
Признати годишни разходи:
за услугата доставяне на вода за технологични нужди на „Ново стъкло“ ЕАД
- 33 хил. лв.
Регулаторна база на активите:
за услугата доставяне на вода за технологични нужди на „Ново стъкло“ ЕАД
33 хил. лв.
Необходим оборотен капитал:
за услугата доставяне на вода за технологични нужди на „Ново стъкло“ ЕАД
1000 лв.
Необходимият оборотен капитал е определен съгласно Указанията при нетен цикъл
7 дни съгласно т.12 от Протокол № 83/29.06.2009 г. на Комисията.
Норма на възвръщаемост на капитала:
Нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане е образувана с
отчетни данни съгласно годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г. и е 8,76%,
определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 7,88% с данъчна ставка
8

10,00% и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 0,00%.
Необходими годишни приходи:
за услугата доставяне на вода за технологични нужди на „Ново стъкло“ ЕАД
- 36 хил. лв.
Количествата вода:
Доставяне на вода за технологични нужди на „Ново стъкло“ ЕАД
Количества вода на входа на ВС
- 150 хил. м3
Количества вода за доставяне на потребителите - 150 хил. м3
Общи загуби на вода
- 0%
ІІ. Утвърждава, считано от 01.03.2017 г. цена без ДДС за ВиК услугата
доставяне на вода за технологични нужди на „Ново стъкло“ ЕАД, предоставяна от
„Спринг форс” ЕООД, гр. Нови пазар, както следва:
Цена за услугата доставяне на вода за технологични нужди на „Ново стъкло“
ЕАД - 0,24 лв./куб.м
(Цената е без включен ДДС)
В заседанието по точка първа участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман и Валентин Петков.
Решението е взето с четири гласа „за”, от които един глас (Валентин Петков) на
член на Комисията със стаж във В и К сектора.
РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО:

По т.1 както следва:
I. Утвърждава на „Спринг форс” ЕООД, гр. Нови пазар ценообразуващи елементи
на цената по т. II.
ІІ. Утвърждава, считано от 01.03.2017 г. цена без ДДС за ВиК услугата доставяне
на вода за технологични нужди на „Ново стъкло“ ЕАД, предоставяна от „Спринг форс”
ЕООД, гр. Нови пазар, както следва:
Цена за услугата доставяне на вода за технологични нужди на „Ново стъкло“ ЕАД 0,24 лв./куб.м
Приложения:

1. Доклад с вх. № В-Дк-12 от 10.02.2017 г.г. и Решение на КЕВР № Ц-2/15.02.2017
г. - внесена за утвърждаване от КЕВР със заявление с вх. № В-17-80-1/02.09.2016 г. цена
на водоснабдителните услуги на „Спринг Форс“ ЕООД, гр. Нови Пазар – предходна
фирма „ЛА-РОЗ 4” ЕООД.
ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:
.................................................
(С. Тодорова)
.................................................
(Р. Осман)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Р. ТОТКОВА

.................................................
(В. Петков)
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