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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-037 

от 22.03.2007 г. 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 22.03.2007 г., като разгледа заявление за 

утвърждаване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, подадено от 

“В и К Паничище” ЕООД, гр. Сапарева баня, събраните данни от проведените на 

06.03.2007 г. обществено обсъждане и открито заседание, доклади с вх. № В-ДК-

81/21.02.2007 г. и В-ДК-131/21.03.2007 г. и като взе предвид одобрения с Решение № 

БП-031/22.02.2007 г. на ДКЕВР бизнес план на дружеството, установи следното: 

 

„В и К Паничище” ЕООД, гр. Сапарева баня с вх. № В-17-49-6/13.02.2007 г. е 

внесло в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР, комисията) 

заявление за утвърждаване на цена за водоснабдителна услуга.  

Предложената за утвърждаване цена от „В и К Паничище” ЕООД, гр. Сапарева 

баня за услугата доставяне на вода е 0,45 лв./куб.м (без включен ДДС). 

От прегледа на заявлението и приложенията към него за съответствие на 

предложените цени с изискванията на ЗРВКУ те да съответстват на принципите и 

разпоредбите на ЗРВКУ, на Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и 

канализационните услуги (Наредбата), на Указанията за образуване на цени на 

водоснабдителните и канализационните услуги при ценово регулиране чрез норма на 

възвръщаемост на капитала и за формата и съдържанието на информацията, 

необходима за целите на ценообразуването, приети с решение по т. 2 от Протокол № 54 

от 18.05.2006 г. на ДКЕВР (Указанията) и на одобрения с Решение № БП - 

031/22.02.2007 г. на ДКЕВР бизнес план  за  2006 - 2008 г. на В и К оператора 

комисията е установила, че то не противоречи на тези изисквания. 

Спазено е изискването на чл. 23 от Наредбата за регулиране на цените на 

водоснабдителните и канализационните услуги и на 06.03.2007 г. се проведени открито 

заседание с представители на дружеството и обществено обсъждане, на което са 

присъствали представители на Национален съвет за тристранно сътрудничество, 

Национален браншов синдикат “Водоснабдител” – КНСБ, Федерация строителство, 

индустрия и водоснабдяване “Подкрепа” и катедра „В и К” УАСГ. 

В инвестиционната програма на В и К оператора е предвидено финансиране от 

собствени средства в размер на 74 хил.лв., които за 2006 г. са 7 хил.лв., за 2007 г. - 24 

хил.лв. и за 2008 г. - 43 хил.лв.  

Ценообразуващите елементи на образуваната цена на услугата доставяне на вода 

на потребителите съответстват на индикативните им стойности, одобрени с бизнес 

плана и са следните: 

Признати годишни разходи за 2007 г. - 178 хил.лв.  
„В и К Паничище” ЕООД, гр. Сапарева баня през 2005 г. е доставяло питейна 

вода единствено на хотели на територията на к.к. „Паничище”. Общинският съвет на 

гр. Сапарева баня с Решение № 8 по Протокол №23/28.12.2005 г. взема решение за 
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предоставяне на особено право на ползване (концесия) с предмет: „Предоставяне на 

право на ползване върху водностопански системи и съоръжения, разположени върху 

недвижими имоти – частна и публична общинска собственост в село Паничище, село 

Сапарево, град Сапарева баня, село Ресилово, село Овчарци, община Сапарева баня, 

област Кюстендил. Считано от 01.01.2006 г. „В и К Паничище” ЕООД, гр. Сапарева 

баня реално започва да осъществява дейност като В и К оператор. С оглед на това е 

приложен обективно, подхода за определяне на прогнозните разходи за 2007 г. на 

базата на отчетните разходи за 2006 г. 

Общите прогнозни разходи за 2007 г. на стойност 178 хил.лв. са по-високи с 

21,92% спрямо отчетните за базисната 2006 г.  

Разходите за материали 21 хил.лв. за 2007 г. са по-високи с 16,67% от 

отчетните за 2006 г., което се дължи на повишените разходи за електроенергия с 10 % и 

за горива и смазочни материали с 60,0 % за транспортни средства и механизация. 

Повишените разходи са обосновани от дружеството с въвеждането в експлоатация през 

2006 г. на транспортните средства (багер – сключен договор за наем от 29.02.2006 г., 

лек автомобил – сключен договор за наем от 01.07.2006 г. и закупен лек автомобил УАЗ 

– регистриран на 26.10.2006 г.). 

Разходите за външни услуги 53 хил.лв.  за 2007 г. са по-високи с 35,90% спрямо 

2006 г. в резултат на по-високите разходи за ползване на водни обекти определени на 

базата на количествата вода на входа на водоснабдителната система, съгласно Закона 

за водите.  

Разходите за амортизации 4 хил.лв. за 2007 г. са определени съобразно 

инвестиционната програма и сроковете за въвеждане в експлоатация на дълготрайните 

активи в одобрения бизнес план на В и К оператора.  

Разходите за възнаграждения 63 хил.лв. за 2007 г. са по-високи с 21,15% 

спрямо 2006 г. Обосновани са от дружеството със средно списъчния състав на 

персонала, който за 2006 г. е 12 бр., а за 2007 г. е 17 бр., както и с това, че не е 

достигната средната брутна заплата в размер на 325 лв., определена от Общинския 

съвет на гр. Сапарева баня (приложено е Решение №10/29.10.2004 г. на Общинския 

съвет на гр. Сапарева баня). 

Социалните разходи 9 хил. лв. за 2007 г. са по-ниски с 25,00% от отчетните за 

2006 г.  

Другите разходи 10 хил. лв. за 2007 г. са по-високи с 66,67% от отчетните за 

2006 г. в резултат на включени разходи за проверка на водомери. През 2007 г. са 

предвидени за проверка 640 водомера при средни разходи 9,38 лв./брой. 

Всички останали разходи за 2007 г. са на нивото на отчетните за 2006 г. 

Регулаторна база на активите – 19 хил. лв.  

Признатата стойност на дълготрайните активи и натрупаната амортизация 

съответстват на годишния финансов отчет за 2006 г. и приложенията към него. 

Необходим оборотен капитал – 13 хил. лв.  

 Нетният цикъл на оборотния капитал е 27 дни.  

 Норма на възвръщаемост на капитала, преди данъчно облагане – 9,27 %.  
Нормата на възвръщаемост на капитала, преди данъчно облагане е определена 

при норма на възвръщаемост на собствения капитал 7,88 %, след данъчно облагане при 

данъчна ставка 15,00%. 

 Необходими годишни приходи – 180 хил. лв.  

Необходимите годишни приходи са образувани от разходите и 

възвръщаемостта на капитала, съгласно т. 15 от Указанията. 

  Количества вода за доставяне на потребителите – 398 хил. куб м. (общи 

загуби 64,00 %), количества вода на входа на ВС – 1 105 хил. куб.м.; 
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Количествата вода на входа на водоснабдителната система за 2007 г. и 

количества вода за доставяне на потребителите са равни на отчетните за 2006 г. 

Във връзка с проведеното обществено обсъждане на предложената за 

утвърждаване цена за услугата доставяне на вода на потребителите от „В и К 

Паничище” ЕООД, гр. Сапарева баня бяха разгледани от комисията нормата на 

възвръщаемост на капитала, в съответствие с променената данъчна ставка, съгласно 

Закона за корпоративното подоходно облагане, обн., ДВ, бр.105/22.12.2006 г.  

Във връзка с гореизложеното, ценообразуващите елементи са следните: 

Признати годишни разходи за 2007 г. - 178 хил.лв.  

Регулаторна база на активите - 19 хил. лв.  

Необходим оборотен капитал - 13 хил. лв.  

 Нетният цикъл на оборотния капитал е 27 дни.  

 Норма на възвръщаемост на капитала, преди данъчно облагане  

Нормата на възвръщаемост на капитала 8,76 %, преди данъчно облагане е 

определена с норма на възвръщаемост на собствения капитал 7,88 %, след данъчно 

облагане при данъчна ставка 10,00%. 

 Необходими годишни приходи - 180 хил. лв.  

  Количества вода за доставяне на потребителите – 398 хил. куб м. (общи 

загуби 64,00 %), количества вода на входа на ВС – 1 105 хил.куб.м. 

 Цената на водоснабдителната услуга е единна за всички потребители и е 

образувана по формулата: 

 













ДОЗГКВ

НГП
Ц доставяне

доставяне
  = 180 / (1 105 – 707) =  0,45 лева / куб. м  (без ДДС) 

 

където: 

НГПдоставяне - необходимите годишни приходи за услугата доставяне на вода на 

потребителите, в хил.лв. 

ГКВ - измерените годишни количества вода на входа на водоснабдителните 

системи за базисната година, в хил.куб.м. 

ДОЗ - максималният размер на допустимите общи загуби на вода, съгласно 

годишните целеви нива на показателите за качество за водоснабдителните системи, в 

хил.куб.м. 

 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 2, чл. 12 и чл. 13 

от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги 

 

      ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

І. Утвърждава елементи на цената на “В и К Паничище” ЕООД - гр. 

Сапарева баня: 

 

1. Необходими годишни приходи - 180 хил. лв. 

 

2. Количества вода за доставяне на потребителите – 398 хил. куб м. (общи 

загуби 64,00 %), количества вода на входа на ВС – 1 105 хил.куб.м. 

 

3. Регулаторна база на активите - 19 хил. лв.  
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4. Норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане - 8,76 %, 

определена с норма на възвръщаемост на собствения капитал 7,88 %, след 

данъчно облагане. 

 

ІІ. Утвърждава, считано от 01.04.2007 г. цена без ДДС за доставяне на вода 

на потребителите  0,45 лв./куб.м от “В и К Паничище” ЕООД, гр. Сапарева 

баня. 

 

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 

(четиринадесет) дневен срок. 

 

 

 

 

 


