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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 

№ БП – 18 

от 06.11.2014 г. 

 
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране на закрито заседание, 

проведено на 06.11.2014 г., след като разгледа внесения с вх. № В-17-26-9/21.07.2014 г. 

преработен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация 

– Сливен“ ООД - гр. Сливен за периода 2009-2013 г. удължен до 31.12.2015 г. и Доклад 

вх. № В-Дк-121/16.10.2014 г., установи следното: 

 
В изпълнение на изискванията на ЗИДЗВ (обн. ДВ бр. 103 от 29.11.2013 г.) и ЗРВКУ, 

„Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД - гр. Сливен е внесло в ДКЕВР с писмо вх. № 

В-17-26-3/28.02.2014 г. бизнес план за дейността на дружеството в периода 2009-2015 г.  

 

С решение на комисията № БП-3/16.05.2014 г. е констатирано, че внесеният за 

разглеждане от „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД - гр. Сливен не отговаря 

изцяло на изискванията на ЗРВКУ, НРЦВКУ, Наредбата за дългосрочните нива, условията и 

реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за качество на 

водоснабдителните и канализационните услуги (НГЦНПКВКУ) и приетите с решение на 

ДКЕВР по т. 4 от протокол № 199 от 12.12.2013 г. „Указания за формата и съдържанието на 

информацията, необходима за удължаване на настоящия регулаторен период на одобрените 

бизнес планове за развитието на дейността на В и К операторите  до 31.12.2015 г.“, поради 

което и на основание чл.11, ал.2 от ЗРВКУ бизнес планът е върнат на „В и К - Сливен“ ООД -  

гр. Сливен за отстраняване на несъответствията му с нормативните изисквания в съответствие с 

формулираните в 62 точки задължителни указания за преработването му и е определен срок 

за внасяне на преработения бизнес план до 13.06.2014 година. 

 

I. Предприети действия по изпълнение на Решение № БП-3/16.05.2014 г. 
С писмо, вх. № В-17-26-3/20.06.2014 г., В и К дружеството е предложило определеният с 

решение № БП-3/16.05.2014 г. на ДКЕВР срок за преработване на бизнес плана  до 13.06.2014 

година да бъде удължен до 13.07.2014 г.   

 

С писмо, с вх. № В-17-26-9/21.07.2014 г., „В и К - Сливен“ ООД - гр. Сливен е внесло 

преработен бизнес план за периода 2009-2015 г  

 

II.1 Изпълнение на указанията в решение № БП-3/16.05.2014 г. 
 

След направения анализ на внесения преработен бизнес план (ПБП) от 21.07.2014 

г. се установява, че следните указания в решение № БП-3/16.05.2014 г. са изпълнени, 

както следва: 

 

Указание по т.1 от решение № БП-3/16.05.2014 г. 
1. В и К операторът следва да коригира всички открити несъответствия за 

параметри на В и К активи, посочени в Справки № 4 за отделните водоснабдителни системи 

и текстовата част. Подобни несъответствия са констатирани както за общ брой и/или 

дължина (брой помпени станции, дължина на довеждащи и разпределителни водопроводи, 

брой СВО, дължина на  улични канали), както и докладваният брой ПСПВ по водоснабдителни 

системи. 
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По указание по т. 1 от решение № БП-3/16.05.2014 г. „Водоснабдяване и канализация – 

Сливен“ ООД е извършило корекция в данните за В и К активи в текстовата част и съответните 

справки, така че  има пълно съответствие между данните за дължина на довеждащи и 

разпределителни водопроводи, брой СВО, дължина на улични канали. Същевременно 

дружеството не е извършило корекция по отношение на броя на помпените станции и ПСПВ по 

водоснабдителни системи в Справки № 2, № 4, както и в текстовата част на бизнес плана.  

В тази връзка се констатира частично изпълнение на указанието. 

 

Указание по т.2 от решение № БП-3/16.05.2014 г. 
2. Да се обосноват констатираните разлики в докладваните отчтетни данни за нива 

на показатели за качество на В и К услугите за периода 2009-2012 г. и тези, посочени в бизнес 

плана. 

По указание по т. 2 от решение № БП-3/16.05.2014 г. „Водоснабдяване и канализация – 

Сливен“ ООД е посочило в приложение към преработения бизнес план - „Приложение към 

текстова част на Бизнес план  за периода 2009-2013 г., удължен до 31.12.2015г. относно 

отстраняване на несъответствия, съгласно указанията на ДКЕВР взети с Решение № БП-3 

от 16.05.2014“ г. (Приложението), че някои от залегналите нива на показатели са определени 

на база разполагаемата към момента информация, като в процеса на работа са установени 

различия и е извършена корекция на стойностите с реалните данни. 

В тази връзка се констатира изпълнение на указанието. 

 

Указание по т.3 от решение № БП-3/16.05.2014 г. 
3. За всички показатели, за които е констатирано несъответствие между подхода за 

докладване през регулаторния период 2009-2015 г., както и за показателите, за които са 

докладвани данни за определена година, несъответстващи на останалите, следва да се 

представи необходимата информация и обосновка. 

По указание по т. 3 от решение № БП-3/16.05.2014 г. „Водоснабдяване и канализация – 

Сливен“ ООД е представило подробно разяснение в Приложението към ПБП относно 

показателите, за които е констатирано несъответствие при докладването им, както и за тези, 

относно които са докладвани данни за определени години, несъответстващи на останалите. 

В тази връзка се констатира изпълнение на указанието. 

 

Указание по т.4 от решение № БП-3/16.05.2014 г. 
4. В и К операторът следва да предвиди по-амбициозни цели и да планира постигането 

на по-добри резултати за тези показатели, чийто планирани стойности за 2015 г. са в голямо 

неизпълнение на дългосрочните нива.   

По указание по т. 4 от решение № БП-3/16.05.2014 г. „Водоснабдяване и канализация – 

Сливен“ ООД е планирало в преработения бизнес план постигане на по – добри резултати за 

показателите, чийто планирани стойности за 2015 г. са в голямо неизпълнение на 

дългосрочните нива. При все това прогнозните нива за 2015 г. за изброените показатели отново 

не водят до постигане на значителен прогрес и са по – високи от дългосрочните нива.  

В тази връзка се констатира частично изпълнение на указанието.  

 

Указание по т.5 от решение № БП-3/16.05.2014 г. 
5. В и К операторът следва да обоснове подадените различни данни спрямо официални 

данни от НСИ за брой обслужвано население в обособената територия. 

По указание по т. 5 от решение № БП-3/16.05.2014 г. „Водоснабдяване и канализация – 

Сливен“ ООД изяснява в Приложението към преработения бизнес план (ПБП), че различните 

данни за брой обслужвано население в Справки № 4 и текстовата част на бизнес плана са 

следствие на използвани данни от страна на дружеството от преброяване през 2011 г. и 

предходното преброяване. Дружеството е изискало актуални официални данни от НСИ, като 

следва да се отбележи, че коригираните данни в преработения бизнес план съответстват на 

официалните данни от НСИ, с изключение на данните за 2012 г. (общ брой обслужвано 

население по данни от ПБП – 195 385 бр. спрямо 195 345 бр. – официални данни от НСИ). 

В тази връзка се констатира изпълнение на указанието. 
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Указание по т.6 от решение № БП-3/16.05.2014 г. 
6. В и К операторът следва да представи детайлна информация относно 

водоизточниците по системи, като се посочи наличието на разрешителни за водоползване, 

наличие на санитарно-охранителни зони (СОЗ), предвидените мероприятия и други. Данните 

следва да съответстват в справки 2, 4 и текстова част. 

По указание по т. 6 от решение № БП-3/16.05.2014 г. „Водоснабдяване и канализация – 

Сливен“ ООД е извършило корекция на данните за брой водоизточници в Справки № 4 и 

текстовата част на бизнес плана, представена е и информация в Анекс № 3, приложен към 

бизнес плана, относно наличните разрешителни за водоползване на водоизточниците, както и 

за изградените санитарно-охранителни зони (СОЗ) около тях. При все това следва да се 

отбележи, че в преработения бизнес план представените данни отново не са посочени в 

съответните Справки № 2, а само в Анекс № 3 към бизнес плана. 

В тази връзка се констатира частично изпълнение на указанието. 

 

Указание по т.9 от решение № БП-3/16.05.2014 г. 
9. По отношение на констатираните отклонения за показател „нитрати“, В и К 

операторът следва да изпълни изискванията на Наредба 3/2000 г., като бъдат изготвени 

проекти за всички санитарно-охранителни пояси, съответно се инициира съвместна програма 

с представители на местните общини, МОСВ, БД, МЗ и други заинтересовани страни за 

ограничаване на използването на синтетични торове при селскостопанска дейност в трите 

санитарно-охранителни пояси на съответните водоизточници.  

По указание по т. 9 от решение № БП-3/16.05.2014 г. „В и К – Сливен“ ООД посочва в 

Приложението към ПБП, че за населените места с отклонения по показател „Нитрати“ 

дружеството работи заедно с РЗИ по ограничаване на използването на синтетични препарати за 

наторяване в близост до водоизточниците. Също така е отбелязано, че  е предвидено доставяне 

на вода от други незамърсени водоизточници за населени места с високо съдържание на 

нитрати, съгласно Регионален генерален план на обособената територия на „ В и К – Сливен“ 

ООД (РГП), като след изпълнение на дейностите, предвидени по РГП, водите за населени места 

с наличие на нитрати ще отговарят на нормативните изисквания. 

В тази връзка се констатира изпълнение на указанието. 

 

Указание по т.10 от решение № БП-3/16.05.2014 г. 
10. В и К операторът следва да предвиди приоритетно обхващане с измерване на 

всички основни водоизточници, както и измерването на вход населени места за всички 

населени места в обособената територия.  

По указание по т. 10 от решение № БП-3/16.05.2014 г. „В и К – Сливен“ ООД посочва, в 

Приложението към ПБП, че предвижда приоритетно обхващане на всички основни 

водоизточници с измерване, както и на всички населени места за периода 2014-2015 г. Също 

така е отбелязано, че водоизточниците, особено на ВС „Гравитачна“ са групирани по няколко 

към една събирателна шахта, което позволява обхващането им със сравнително малък брой 

водомери.  

В тази връзка се констатира изпълнение на указанието. 

 

Указание по т.11 и т.12 от решение № БП-3/16.05.2014 г. 
11. Балансите за ВС „Смесена“ и ВС „Гравитачна“ в Справки № 7 не са изготвени 

съгласно Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните 

системи. В и К операторът следва да обоснове и докаже докладвания размер на Технологични 

загуби (подадена нефактурирана вода) Q3A или да го преизчисли, като размера на тази 

компонента не може да надхвърли 4% от подадена вода на вход ВС (Q4). Сбора от 

компоненти Технологични загуби (Q3A), Търговски загуби (Q8) и Реални загуби (Q7) следва да е 

равен на Неносеща приходи вода (неотчетена вода Q9). 
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12. В и К операторът не е постигнал реален ефект върху намаляване на Неотчетени 

водни количества (Q9) за ВС „Смесена“ за периода 2009-2013 г., а точно обратното – през 

2013 спрямо 2009 г. има общо увеличение от 2,88 млн.м3, или 8,24% за ВС „Смесена“, и общо 

увеличение от 723 хил.м3, или 33,5% за ВС „Гравитачна“. Постигнато е намаление само за 

ВС „Доставка на вода за друг В и К оператор“ в размер на 0,267 млн.м3 през 2013 спрямо 2009 

г. Планирания прогнозен ефект за 2014-2015 е повече от неубедителен на фона на липсата на 

реални резултати, и следва да се ревизира, чрез анализи и реални действия съгласно т.36.1, 

36.2, 37.1, 39, 40, 41 и 42 от Указанията за приоритетните системи – гр. Сливен, гр. Нова 

Загора и гр. Котел за ВС „Смесена“ и гр. Твърдица за ВС „Гравитачна“, и ВС „Доставка на 

вода за друг В и К оператор“ при ревизиране на нивата на инвестиционна програма. 

По указание по т. 11 и т. 12 от решение № БП-3/16.05.2014 г. извършените корекции от 

страна на „В и К – Сливен“ ООД в Справки № 7 „Програма за намаляване загубите на вода“ са 

представени в следните таблици: 

 

ВС „Смесена“ 

ВС "Смесена" Ед. мярка 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Подадени водни кол. на 

вход ВС  Q4 
хил. м3 41 542,045 41 921,692 43 242,771 43 753,000 43 755,968 40 746,788 40 343,761 

Фактурирани 

водни 

количества 

битови хил. м3 4 929,773 4 783,519 4 740,548 4 760,110 4 617,168 5 139,414 5 162,542 

обществени 

и търговски 
хил. м3 1 064,366 954,753 913,174 915,441 830,191 976,944 981,337 

стопански хил. м3 608,877 538,254 512,617 504,713 489,263 537,386 539,776 

Общо Q3 хил. м3 6 603,016 6 276,526 6 166,339 6 180,264 5 936,622 6 653,745 6 683,655 

Технологични загуби Q3A 
хил. м3 5 809,338 5 860,733 6 049,664 6 121,045 6 125,836 1 629,872 1 613,750 

% 13,98 13,98 13,99 13,99 14,00 4,00 4,00 

Търговски загуби  Q8 
хил. м3 4 806,415 4 847,459 5 003,189 5 062,222 5 031,936 4 526,153 4 478,157 

% 11,57 11,56 11,57 11,57 11,50 11,11 11,10 

Реални загуби  Q7 
хил. м3 24 323,276 24 936,974 26 023,579 26 389,469 26 661,574 27 937,018 27 568,198 

% 58,55 59,48 60,18 60,31 60,93 68,56 68,33 

Неотчетени водни 

количества Q9 

хил. м3 34 939,029 35 645,166 37 076,432 37 572,736 37 819,346 34 093,043 33 660,106 

% 84,11 85,03 85,74 85,87 86,43 83,67 83,43 

Общи загуби  Q6 
хил. м3 29 129,691 29 784,433 31 026,768 31 451,691 31 693,511 32 463,171 32 046,356 

% 70,12 71,05 71,75 71,88 72,43 79,67 79,43 

Разлика Q9 - (Q3A+Q7+Q8) хил. м3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 
ВС „Гравитачна“ 

ВС "Гравитачна" Ед. мярка 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Подадени водни кол. на 

вход ВС  Q4 
хил. м3 2 935,555 3 057,044 3 344,993 3 324,593 3 655,000 3 058,710 3 026,685 

Фактурирани 

водни 

количества 

битови хил. м3 681,483 648,976 661,017 682,361 661,366 663,927 672,544 

обществени 
и търговски 

хил. м3 56,688 55,937 59,610 66,825 72,474 66,096 66,954 

стопански хил. м3 36,918 34,966 38,750 37,820 37,311 40,247 40,770 

Общо Q3 хил. м3 775,089 739,879 759,377 787,006 771,151 770,270 780,268 

Технологични загуби Q3A 
хил. м3 353,147 367,762 402,403 399,949 439,696 122,348 121,067 

% 12,03 12,03 12,03 12,03 12,03 4,00 4,00 

Търговски загуби  Q8 
хил. м3 322,911 336,275 367,949 365,705 402,050 317,860 299,638 

% 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 10,39 9,90 

Реални загуби  Q7 
хил. м3 1 484,407 1 613,128 1 815,264 1 771,933 2 042,102 1 848,232 1 825,711 

% 50,57 52,77 54,27 53,30 55,87 60,43 60,32 

Неотчетени водни хил. м3 2 160,466 2 317,165 2 585,616 2 537,587 2 883,849 2 288,440 2 246,417 
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количества Q9 % 73,60 75,80 77,30 76,33 78,90 74,82 74,22 

Общи загуби  Q6 
хил. м3 1 807,318 1 949,403 2 183,214 2 137,639 2 444,152 2 166,092 2 125,350 

% 61,57 63,77 65,27 64,30 66,87 70,82 70,22 

Разлика Q9 - (Q3A+Q7+Q8) хил. м3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

След извършената корекция сборът от отделните компоненти – Технологични загуби, 

Търговски загуби и Реални загуби е равен на Неносеща приходи вода. Що се отнася до 

процентът на Технологични загуби, след извършената корекция е увеличен средно за периода 

2009-2013 г., както следва: за ВС „Смесена“ с 1,42%, за ВС „Гравитачна“ с 2,17%. 

В Приложението към ПБП дружеството обосновава високия процент на Технологични 

загуби за ВС „Смесена“, като следствие на извършените строителни дейности по 

реконструкцията на В и К мрежата на гр. Сливен, чието потребление е основна тежест за 

системата, като реконструкцията се извършват по европейски програми от 2009 г. Липсва обаче 

каквото и да е обяснение за отчетения процент Технологични загуби за ВС „Гравитачна“. 

Същевременно се прогнозира размер на Технологичните загуби от 4% за прогнозния период 

2014-2015 г. и за двете водоснабдителни системи.  

Планирания прогнозен ефект върху намаление на Неотчетени водни количества за 2015 

г. спрямо 2013 г. в преработения бизнес план е както следва: за ВС „Смесена“ е намаление от 

4,2 мил м3 или намаление с 11%, за ВС „Гравитачна“ нетният ефект е намаление от 637 хил. м3 

или намаление с 22,1%. Отбелязано е, че намалението е постигнато чрез анализ и реални 

действия по т. 36.1, 36.2, 37.1, 39, 40, 41, 42 от Указанията.  

Във връзка с гореизложеното се констатира частично изпълнение на указанията. 

Представените данни за Технологични загуби Q3Aза периода 2009-2013 г. не се 

приемат. 

 

Указание по т.13 от решение № БП-3/16.05.2014 г. 
13. „В и К – Сливен“ ООД, гр. Сливен следва да изготви оздравителен план, в който да 

се предвидят конкретни мерки за бързи действия за намаляване загубите на вода. 

Програмата за Намаляване загубите на вода следва да се координира с програмите за 

Енергийна ефективност, Ремонтна програма, Инвестиционна програма и Разходи. В предвид 

тежкото състояние на дружеството и лошите отчетени резултати, би следвало да се 

осигури съдействие от собственика (принципала) на компанията, в лицето на Министерство 

на регионалното развитие. 

По указание по т. 13 от решение № БП-3/16.05.2014 г. „В и К – Сливен“ ООД е 

изготвило оздравителна програма за дейността на „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ 

ООД, гр. Сливен, в която са предвидени редица конкретни мерки за намаляване на търговски  и 

физически загуби за периода 2014-2015 г. В и К операторът е посочил, че ще търси съдействие 

от собственика (принципала) на дружеството в лицето на МРР.  
Предвидените мерки с цел оптимизиране на търговските загуби на вода са: масови 

проверки на индивидуалните водомери в етажните собствености целящи установяване дали са 

извършени във срок последващи проверки; извършване на последващи проверки на водомери на 

сградни водопроводни отклонения  за сметка на В и К дружеството; изпълнение на набелязаната 

програма за възстановяване на водомери на етажна собственост в гр. Сливен и гр. Нова Загора; 

постоянен контрол върху отчетници/инкасатори/инспектори за точността на показанията чрез 

внезапни проверки от инспекторите на дружеството и стимулиране на отчетници/ инкасатори при 

разкриване на незаконни присъединявания; проверяване на обектите, които са без разход повече 

от 6 месеца и да се прекъсне водоснабдяването на тези обекти.  
Предвидени са и конкретни дейности за 2014-2015 г., като част от тях са: подмяна и 

монтаж на СК по ВВМ гр. Сливен във всички квартали, където се извършва реконструкция по 

“Воден цикъл“, монтаж на водомерни шахти и водомерни възли, извън имотите в тези квартали; 

 подмяна на амортизирани водомерни възли на входа на населените места в район Сливен-села, 

по график; ремонт и подмяна на водомерни шахти, арматури и водомерни възли по населени 

места и зони в с. Сборище, с. Оризаре и с. Чумерна, община Твърдица и др. 
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Предвидените мерки с цел оптимизиране на реалните (физически) загуби на вода са: 

регулярно измерване на потоците по „чувствителни” точки – напорни водопроводи, преди 

населени места, начало на градски зони и др., и съставяне на 24-часови диаграми със 

съпоставка минимален нощен поток/нощна консумация; монтиране на ултразвукови 

разходомери с регистратори за налягане в ключови точки на водоснабдителната мрежа, 

създаване на зони съгласно проекта за система „SCADA“ с пренос на данни в реално време. 

Приоритет – гр. Сливен; подмяна на амортизирани участъци от мрежата съгласно 

инвестиционната програма.  

Предвидени са и конкретни дейности за 2014-2015 г.,  които включват реконструкция на 

ВВМ за райони – Сливен-град, Сливен-села, Котел и Нова Загора, и др.   

 

Указание по т.14 от решение № БП-3/16.05.2014 г. 
14. В и К операторът следва да направи анализ на критичните участъци от 

довеждащите водопроводи, за които (1) се отчита повишено ниво на аварийност, (2) 

съществуващите условия затрудняват своевременното откриване и отстраняване на аварии 

(трудно достъпни участъци, голяма дълбочина, други), (3) за които липсва алтернатива, и в 

случай на тежка авария се генерира риск от невъзможност за нормално водоснабдяване на 

съответното населено място. Необходимо е да се предвидят конкретни мерки за район 

Котел, в който са отчетени най-голям брой аварии и в двете ВС. 

По указание по т. 14 от решение № БП-3/16.05.2014 г. „В и К – Сливен“ ООД отбелязва, 

че е определило критичните участъци по довеждащите водопроводи. Предвидени са и 

конкретни мерки за населените места от район Котел, с най – високо ниво на аварии по 

довеждащите водопроводи, както следва: през месец декември 2013 г. е извършена 

реконструкция и е издадено разрешение за ползване на водопровод Мокрен – Пъдарево; за с. 

Тича дружеството разполага с проект за външен водопровод; предстои изработване на проекти 

за реконструкция на проблемни водопроводни участъци за другите населени места. След 

извършения анализ дружеството е преценило, че е необходимо с наличната прослушвателна 

апаратура, освен локализиране на вече настъпили аварии, да се извършва и планово 

прослушване, като се регистрират течовете, което ще доведе до увеличаване дела на 

планираните ремонти.  

В тази връзка се констатира частично изпълнение на указанието, доколкото 

дружеството не е представило направените анализи. 

 

Указание по т.15 от решение № БП-3/16.05.2014 г. 
 15. В и К операторът следва да направи анализ на участъците от разпределителните 

мрежи, в които има повишено ниво на аварийност по мрежата, и да се предвидят мерки за 

оптимизиране работата на мрежата, включително (1) обособяване на малки зони на спиране 

чрез монтаж/подмяна на СК; (2) монтаж/подмяна на въздушници там където е необходимо; 

(3) управление на налягането където е необходимо, без това да влошава качеството на 

услугите за клиентите; (4) подмяна на водопроводна мрежа. Необходимо е да се предвидят 

конкретни мерки за район Нова Загора, в който са отчетени 35% от всички аварии във ВС 

„Смесена“. 

По указание т. 15 от решение № БП-3/16.05.2014 г. „В и К – Сливен“ ООД В и К 

операторът посочва извършени действия за контрол на налягането и намаляване броя на 

авариите в Приложението към ПБП, които включват: в населените места с изразен пресечен 

терен както и в градовете с високи сгради "В и К - Сливен" ООД е обособило зони, чието 

налягане се регулира от разположението на водоемите, регулатори на налягане и хидрофорни 

уредби за високите сгради. За район Нова Загора в Справка № 10.1 „Инвестиционна програма 

за доставяне на вода на потребителите“ са предвидени средства за ремонт и реконструкция 

на вътрешна водопроводна мрежа за периода 2014-2015 г., като дружеството посочва, че за 

града се поддържа ниско налягане поради голямото износване на уличната водопроводна 

мрежа, а за високите сгради поддържаме локално повишаване на налягането чрез хидрофорни 

уредби, докато за гр.Сливен в тези участъци се извършва реконструкция на водопроводната 

мрежа. 
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В тази връзка се констатира частично изпълнение на указанието, доколкото 

дружеството не е представило направените анализи. 

 

Указание по т.16 от решение № БП-3/16.05.2014 г. 
16. В и К операторът следва да планира по-амбициозни резултати за показатели на 

качество на В и К услугите – 5а „Аварии по довеждащи водопроводи“ и 5б „Аварии по 

разпределителни водопроводи“, като има пълна взаимовръзка между Ремонтна програма и 

Програма за намаляване загубите на вода, Програма за подобряване на ефективността, 

Инвестиционна програма и Разходи. 

По указание по т. 16 от решение № БП-3/16.05.2014 г. „В и К – Сливен“ ООД е 

извършил промени по отношение на прогнозите за Показатели 5а „Аварии по довеждащи 

водопроводи“ и 5б „Аварии по разпределителни водопроводи“, като данните в ПБП за ВС 

„Смесена“ и ВС „Гравитачна“ в Справка № 4, след извършените корекции са, както следва: 

 

Данни за показател 5а „Аварии по довеждащи водопроводи“ 
ВС Параметър 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ВС "Смесена" 

5.1. 
Брой аварии по довеждащите 
водопроводи 

59 109 108 64 98 60 58 

5.2. 
Дължина на довеждащите 

водопроводи 
427 427 427 427 427 427 427 

Годишно постигнато ниво 0,138 0,255 0,253 0,150 0,230 0,141 0,136  

ВС 

"Гравитачна" 

5.1. 
Брой аварии по довеждащите 
водопроводи 

30 15 9 72 18 60 57 

5.2. 
Дължина на довеждащите 

водопроводи 
171 171 171 171 171 171 171 

Годишно постигнато ниво 0,175 0,088 0,053 0,421 0,105 0,351 0,333  

ОБЩО 

5.1. 
Брой аварии по довеждащите 
водопроводи 

89 124 117 136 116 120 115 

5.2. 
Дължина на довеждащите 

водопроводи 
598 598 598 598 598 598 598 

Годишно постигнато ниво 0,149 0,207 0,196 0,227 0,194 0,201 0,192  

 

От данните се вижда, че за ВС „Гравитачна“ се прогнозира нарастване на авариите по 

довеждащите водопроводи през 2014 спрямо 2013 г. и намаление за 2015 г. 

 

Данни за показател 5 „Аварии по разпределителни водопроводи“ 
ВС Параметър 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ВС "Смесена" 

5.3 
Брой аварии по разпределителните 
водопроводи 

1 822 1 916 1 648 2 114 1 679 1 650 1 630 

5.4 
Дължина на разпределителните 

водопроводи 
1 026 1 026 1 026 1 026 1 026 1 026 1 026 

Годишно постигнато ниво 1,776 1,867 1,606 2,060 1,636 1,608 1,589  

ВС 

"Гравитачна" 

5.3 
Брой аварии по разпределителните 

водопроводи 
273 282 302 261 254 240 230 

5.4 
Дължина на разпределителните 

водопроводи 
192 192 192 192 192 192 192 

Годишно постигнато ниво 1,422 1,469 1,573 1,359 1,323 1,250 1,198  

ОБЩО 

5.3 
Брой аварии по разпределителните 

водопроводи 
2 095 2 198 1 950 2 375 1 933 1 890 1 860 

5.4 
Дължина на разпределителните 

водопроводи 
1 218 1 218 1 218 1 218 1 218 1 218 1 218 

Годишно постигнато ниво 1,720 1,805 1,601 1,950 1,587 1,552 1,527  

 

В и К операторът е планирал намаление на авариите по разпределителните водопроводи 

за периода 2014-2015 г. спрямо 2013 г., както за ВС „Смесена“, така и за ВС „Гравитачна“. 

 

Указание по т.18 от решение № БП-3/16.05.2014 г. 
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18. От данните в справка 4 се вижда, че В и К операторът не е отчел и не прогнозира 

промяна в показатели 11к „Съотношение на ВС с АСУВ спрямо общ брой ВС“ и 11л 

„Съотношение на брой елементи на ВС с АСУВ спрямо общ брой елементи на ВС“, въпреки, 

че са предвидени средства в справка 10.1 за реконструкция и автоматизация на ПС. В тази 

връзка следва да се даде обяснение за липсата на прогрес, и да се ревизират прогнозите в 

съответствие с Програма за намаляване загубите на вода, Програма за подобряване на 

ефективността, Инвестиционна програма и Разходи. 

По указание по т. 18 от решение № БП-3/16.05.2014 г. „В и К – Сливен“ ООД, 

прогнозира в ПБП увеличение на параметър 11.19 „ВС с изградени АСУВ“ за периода 2014-2015 

г., т.е. предвижда се оптимистична тенденция за показател 11к „Съотношение на ВС с АСУВ 

спрямо общ брой ВС“. Същевременно дружеството прогнозира увеличение на общия брой 

елементи на ВС, но не се планира промяна на параметър „Брой елементи на ВС с АСУВ“, т.е. 

по отношение на показател 11л „Съотношение на брой елементи на ВС с АСУВ спрямо общ 

брой елементи на ВС“ отново не се планира прогрес.  

В тази връзка се констатира частично изпълнение на указанието. 

 

Указание по т.19 от решение № БП-3/16.05.2014 г. 
19. От справка 5 „Специфичен разход на електроенергия“ от отчетни данни за 2012 г. 

се вижда, че системи – гр. Сливен, Нова Загора, Котел и Червенаково потребяват 83,4% от 

общото докладвано количество електроенергия. Същевременно в бизнес плана е посочена 

система за автоматизация само за ВС Червенаково. В и К операторът следва да предвиди 

конкретни мерки за автоматизация на всички останали приоритетни системи / обекти. 

По указание по т. 19 от решение № БП-3/16.05.2014 г. „В и К – Сливен“ ООД посочва, в 

Приложението към ПБП, че ВС гр. Сливен се състои от ВС „Мечкарево“, ВС „Тунджа“ и ВС 

„Гергевец“, които имат  изграден АСУВ. ВС „Котел“ се състои от ПС Котел Iви подем и ПС 

Котел IIри подем, на които има изградена местна автоматика спрямо черпателни и напорни 

водоеми. По отношение на система – гр. Нова Загора не са посочени данни за автоматизация на 

обекти нито и конкретни мерки, които дружеството планира в тази насока.  

В тази връзка се констатира частично изпълнение на указанието. 

 

Указание по т.20 от решение № БП-3/16.05.2014 г. 
20. В и К операторът следва да обясни прогнозите за намаление на брой жители и 

брой потребители използващи канализационни услуги за периода 2014-2015 г.  

По указание по т. 20 от решение № БП-3/16.05.2014 г. „В и К – Сливен“ ООД посочва, в 

Приложението към ПБП, че е допусната грешка по отношение на намалението на броя жители 

и потребители, ползващи канализационни услуги за периода 2014-2015 г. Поради 

реконструкцията на канализационната мрежа на гр. Сливен, броя жители и потребители, 

ползващи канализационни услуги следва да се увеличи, същевременно в Справка № 4 не са 

извършени съответните корекции.  

В тази връзка се констатира частично изпълнение на указанието. 

 

Указание по т.25 от решение № БП-3/16.05.2014 г. 
 25. Отчетеното ниво на аварии на СКО е много ниско, което поставя въпроса дали В и 

К операторът изпълнява реално своите задължения за поддръжка на СКО, които са част от 

публичната В и К мрежа. Това следва да се уточни от дружеството. 

По указание по т. 25 от решение № БП-3/16.05.2014 г. „В и К – Сливен“ ООД е 

посочило в Приложението към ПБП, че ниското ниво на аварии по СКО се дължи на 

гравитационният принцип на работа на канализационните системи, експлоатирани от 

дружеството и липсата на канализационни помпени станции, при които се отчита по – високо 

ниво на аварии.  

 

Указание по т.26 от решение № БП-3/16.05.2014 г. 
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26. В и К операторът прогнозира нарастване на броя на аварии по канализационната 

мрежа, съответно следва да извърши необходимите анализи на възникналите аварии по 

мрежата, като се отчитат данните за техническите параметри на мрежата и валежните 

събития; и да планира мерки за проучване и превантивна профилактика на мрежата. 

По указание по т. 26 от решение № БП-3/16.05.2014 г. „В и К – Сливен“ ООД посочва в 

Приложението към ПБП, че заложеното увеличение на брой аварии по канализационната 

мрежа е прогнозирано за гр. Котел и гр. Нова Загора, където не се изпълнява реконструкция на 

канализационната мрежа, каквато в момента се изпълнява за гр. Сливен. Дружеството посочва, 

че прогнозите са извършени на база данните за техническите параметри на канализационната 

мрежа и валежните събития, като са планирани мерки за допълнително проучване и 

превантивна профилактика, описани в Оздравителната програма. Същевременно В и К 

операторът не е представил извършените анализи към преработения бизнес план.  

В тази връзка се констатира частично изпълнение на указанието. 

 

Указание по т.27 и т. 28 от решение № БП-3/16.05.2014 г. 
27. В и К операторът не изпълнява изискванията на ЗООС, като депонира утайките 

на градски сметища, вместо да планира дейности за повторна употреба, рециклиране или 

оползотворяване. 

28. В и К операторът следва да изготви съвместно с местните общини Сливен и Нова 

Загора стратегии за оползотворяване на утайките в съответствие с нормативните 

изисквания. 

По указания по т. 27 и т. 28 от решение № БП-3/16.05.2014 г. „В и К – Сливен“ ООД 

предлага действия в Приложението  за спешно решение на проблема с натрупаните утайки с 

ПСОВ – Сливен да проучи възможността за депониране до една година и бъдещо 

оползотворяване за наторяване на горски насаждения или други култури при интерес от страна 

на земеделските стопани.  

В тази връзка се констатира частично изпълнение на указанията. 

 

Указание по т.29 от решение № БП-3/16.05.2014 г. 
29. В и К операторът следва да подаде информация за реализираното и прогнозно 

производство на електрическа енергия от когенерация в ПСОВ Сливен. Потреблението на 

ПСОВ Сливен е около 70% от общото за услугата пречистване на отпадъчни води. 

По указание по т. 29 от решение № БП-3/16.05.2014 г. „В и К – Сливен“ ООД е 

представило информация относно реализираното и прогнозно производство на електроенергия 

от когенерация в ПСОВ Сливен в Приложението към преработения бизнес план, както следва: 
„В ПСОВ – Сливен работи ко-генерация на газ-метан. Като за 2011 г. е произведена 91944 кВч 

ел.енергия, за 2012 г. – 1376219 кВч  и за 2013 г. – 767349 кВч. От тази гледна точка 

дружеството е изпълнило задълженията си относно необходими нива на спестявания на 

ел.енергия по чл.10 от ЗЕЕ.” 

„В и К – Сливен” ООД има извършено обследване на енергийна ефективност, което е 

направено от фирма и предадено на дружеството на 19.12.2011 г.  

 

Данните за реализираното и прогнозно производство на електрическа енергия от 

когенерация в ПСОВ Сливен са представени в следната таблица: 

Година 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

Произведена електроенергия от 

Когенерация в ПСОВ Сливен в кВтч 
91,944 1,376,219 767,349 ≈1,000,000 ≈1,000,000 

 

Указание по т.30 от решение № БП-3/16.05.2014 г. 
30. В и К операторът следва да представи информация относно начина на доставяне 

на електроенергия средно напрежение, обосновка на отчетени за 2013 г. и планирани за 2014-

2015 г. цени, използван доставчик и др. 
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По указание по т. 30 от решение № БП-3/16.05.2014 г. „В и К – Сливен“ ООД е 

представило информация, че е излязло на свободния пазар средно напрежение от 01.02.2014 г., 

посочен е доставчикът и цената по договор в размер на 72,38 лв/МВч. Същевременно В и К 

операторът не е представил обосновка за отчетени за 2013 г., в тази връзка се констатира 

частично изпълнение на указанието. 

 

Указание по т.32 от решение № БП-3/16.05.2014 г. 
32. „В и К – Сливен“ ООД, гр. Сливен следва да изготви оздравителен план, в който да 

се предвидят конкретни мерки за бързи действия за постигане на енергийна ефективност. 

Програмата за енергийна ефективност следва да се координира с програмите за Намаляване 

загубите на вода, Ремонтна програма, Инвестиционна програма и Разходи. В предвид 

тежкото състояние на дружеството и лошите отчетени резултати, би следвало да се 

осигури съдействие от собственика (принципала) на компанията, в лицето на Министерство 

на регионалното развитие. 

По указание по т. 32 от решение № БП-3/16.05.2014 г. „В и К – Сливен“ ООД е 

изготвило оздравителна програма за дейността на „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ 

ООД, гр. Сливен, в която са предвидени редица конкретни мерки за за постигане на енергийна 

ефективност за периода 2014-2015 г., в това число: подмяна (или основен ремонт) на поне по 

един помпен агрегат във всички по –големи ПС; проверка и подмяна на часовници в ел. табла на 

помпени агрегати за всички ПС, в точа число -  в малките и средни ПС без дежурен персонал; 

монтиране на кранове с ел. задвижка с дистанционно управление; допълнително намаляване на 

предоставената мощност, както и оптимизиране схемата, по която се електрoснабдяват 

обектите в района на град Сливен;  
Задачи, които дружеството си поставя през идните няколко години, са: ефективно 

използване на системата за дистанционно управление на помпени агрегати и мониторинг на 

водоеми с цел намаляване консумацията и себестойността на ел. енергия, както и създаване на 

фирмена култура за регулярна месечна аналитичност, позволяваща навременно откриване на 

проблеми.  

При прегледа на посочена информация по отношение на потреблението на 

електроенергия в оздравителната програма и ПБП се установи, че е налице несъответствие на 

данните относно потребени количества електроенергия за 2012 г. и 2013 г. за ВС „Смесена“ 

между оздравителната програма, преработения бизнес план и ежегодните отчетни данни.  

В тази връзка с писмо, вх. № В-17-26-03/02.09.2014 г., В и К оператора обяснява 

посоченото несъответствие като следствие на отразеното, в годишните отчетни доклади, цяло 

количество електрическа енергия, употребено от „ В и К – Сливен“ ООД, включващо и 

количествата електроенергия, използвани в административните сгради на районите Сливен, 

Нова Загора, Котел и Твърдица. Също така относно несъответствието между данните в ПБП и 

оздравителната програма на дружеството, В и К операторът посочва, че в оздравителната 

програма е допусната техническа грешка при изписването на количеството ел. енергия за 

съответните години. 

 В тази връзка за меродавни се приемат, данните за количествата електроенергия, 

потребена за технологични нужди от „ В и К - Сливен“ ООД, посочени в ПБП. 

 

Данните по години в преработения бизнес план са, както следва: 

Система / Услуга:  Потребление кВтч 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

ВС Смесена, Доставяне на питейна вода 17 839 575 14 290 259 16 075 499 15 171 356 14 079 441 11 500 167 11 392 693 

ВС Смесена, Пречистване на отпадъчни води 3 687 358 1 946 560 3 377 613 2 522 050 3 289 463 3 322 358 3 355 581 

ВС Доставяне вода на друг В и К оператор 8 073 000 7 145 995 6 746 861 7 383 224 7 242 264 8 488 490 8 488 490 

Общо кВтч 29 599 933 23 382 814 26 199 973 25 076 630 24 611 168 23 311 015 23 236 764 

Общо кВтч - разлика по години   -6 217 119 2 817 159 -1 123 343 -465 462 -1 300 153 -74 250 

 

Представените данни за потребление на електрическа енергия по системи в Справки  

№ 9 „Разход на електрическа енергия“ към ПБП са, както следва: 
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ВС „Смесена“ Доставяне на питейна вода 

"Смесена ВС"  , Доставяне на питейна вода, кВтч 

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

Средно 

Върхова 2 188 914 1 784 772 1 661 361 1 514 633 

6 652 935 6 630 898 6 523 424 Дневна 4 330 238 3 074 306 3 813 846 3 000 924 

Нощна 4 093 981 2 994 080 3 389 339 2 948 200 

ОБЩО 10 613 133 7 853 158 8 864 546 7 463 757 6 652 935 6 630 898 6 523 424 

Ниско 

Върхова 1 091 531 893 271 1 010 897 1 007 409 1 022 488 636 429 636 429 

Дневна 3 426 024 3 044 228 3 468 313 3 584 736 3 566 815 2 264 655 2 264 655 

Нощна 2 067 472 1 832 347 2 020 615 2 379 456 2 136 927 1 503 219 1 503 219 

Една скала 641 415 667 255 711 128 735 998 700 276 464 966 464 966 

ОБЩО 7 226 442 6 437 101 7 210 953 7 707 599 7 426 506 4 869 269 4 869 269 

ОБЩО кВтч 17 839 575 14 290 259 16 075 499 15 171 356 14 079 441 11 500 167 11 392 693  

Подадена вода на вход ВС, м3 41 542 045 41 921 692 43 242 771 43 753 000 43 755 968 40 746 788 40 343 761 

Фактурирана вода, м3 6 603 016 6 276 526 6 166 339 6 180 264 5 936 622 6 653 745 6 683 655 

Специфичен разход кВтч/м3 

- вода на вход ВС 
0,4294 0,3409 0,3717 0,3468 0,3218 0,2822 0,2824 

Специфичен разход кВтч/м3 

- фактурирана вода 
2,7017 2,2768 2,6070 2,4548 2,3716 1,7284 1,7046 

Общ разход, хил.лв. 
 

2 014,871 1 692,288 2 126,196 2 223,944 2 610,310 1 544,138 1 533,642 

 

ВС „Смесена“ Пречистване на отпадъчни води 

"Смесена ВС", Пречистване на отпадъчни води, кВтч 

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

Средно 

Върхова 868 154 558 350 822 168 569 412 

3 289 463 3 322 358 3 355 581 Дневна 1 644 898 855 336 1 421 125 1 029 987 

Нощна 1 174 306 532 874 1 134 320 922 651 

ОБЩО 3 687 358 1 946 560 3 377 613 2 522 050 3 289 463 3 322 358 3 355 581 

ОБЩО кВтч 3 687 358 1 946 560 3 377 613 2 522 050 3 289 463 3 322 358 3 355 581 

Пречистени отпадъчни води в 

ПСОВ, м3 
15 289 506 14 490 999 14 738 116 15 141 814 17 709 766 14 990 396 14 840 493 

Фактурирана вода, м3 4 177 530 3 996 371 3 912 991 3 898 982 3 738 088 3 859 000 3 955 000 

Специфичен разход кВтч/м3 

- пречистена вода 
0,2412 0,1343 0,2292 0,1666 0,1857 0,2216 0,2261 

Специфичен разход кВтч/м3 

- фактурирана вода 

 

0,8827 0,4871 0,8632 0,6468 0,8800 0,8609 0,8484 

Общ разход, хил.лв. 

 
342,67 196,40 588,50 290,65 402,00 304,00 315,00 

 

ВС „Доставяне на вода за друг В и К оператор“ 

"ВС др. оператор", Доставяне на питейна вода, кВтч 

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

Средно 

Върхова 1 250 800 1 068 281 838 800 1 218 563 

7 242 264 8 488 490 8 488 490 Дневна 3 744 570 3 229 289 3 135 558 3 348 096 

Нощна 3 077 630 2 848 425 2 772 503 2 816 565 

ОБЩО  8 073 000 7 145 995 6 746 861 7 383 224 7 242 264 8 488 490 8 488 490 

ОБЩО кВтч 8 073 000 7 145 995 6 746 861 7 383 224 7 242 264 8 488 490 8 488 490  

Подадена вода на вход ВС, м3 5 046 675 4 094 727 2 945 510 2 562 265 2 269 456 2 627 575 2 653 150  

Фактурирана вода, м3 3 970 000 3 035 000 1 930 000 1 568 788 1 460 000 1 629 000 1 659 000  

Специфичен разход кВтч/м3 

- вода на вход ВС 
1,5997 1,7452 2,2906 2,8815 3,1912 3,2305 3,1994  

Специфичен разход кВтч/м3 

- фактурирана вода  
2,0335 2,3545 3,4958 4,7063 4,9605 5,2109 5,1166  

Общ разход, хил.лв. 

  
682,09 623,30 741,34 767,60 853,30 853,08 853,08 

 

Указание по т.33 от решение № БП-3/16.05.2014 г. 
33. В и К операторът следва да уточни разликите в броя на персонала спрямо Справки 

№4 и №18 за водоснабдителните системи и информацията в текстовата част. 
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По указание по т. 33 от решение № БП-3/16.05.2014 г. „В и К – Сливен“ ООД е 

извършило корекция на данните за списъчния състав на броя на персонала на дружеството за 

2012 г. в текстовата част на бизнес плана, като след извършената корекция има съответствие на 

информацията в текстовата част на преработения бизнес план и Справки № 4. Същевременно 

не са уточнени и коригирани  разликите между Справки № 4 и Справки № 18.  

В тази връзка се констатира частично изпълнение на указанието.  

 

Указание по т.34 от решение № БП-3/16.05.2014 г. 
34. В и К операторът предвижда оптимизиране и намаляване както на броя персонал, 

така и на разходите за възнаграждения и осигуровки, което е положителна крачка за 

оптимизиране на дейността на дружеството. Въпреки това нивото на показател 15а 

Съотношение на общия брой персонал, осигуряващ водоснабдителните услуги, спрямо общия 

брой на потребителите, обслужвани от В и К оператора в съответния регион“ продължава 

да бъде по-голямо от дългосрочното ниво, определено за този показател, поради което В и К 

операторът следва да изготви план за допълнителни оптимизации. 

По указание по т. 34 от решение № БП-3/16.05.2014 г. „В и К – Сливен“ ООД е 

извършило допълнителни оптимизации по отношение на показател 15а „Съотношение на 

общия брой персонал, осигуряващ водоснабдителни услуги, спрямо общия брой потребители, 

обслужвани от В и К оператора в съответния регион“, като нивото на показателя за ВС 

„Гравитачна“ достига дългосрочното ниво, за ВС „Смесена“ остава по – високо (0,004) от 

дългосрочното ниво, заложено в Наредбата (0,002). 

В тази връзка се констатира изпълнение на указанието.  

 

Указание по т.35 от решение № БП-3/16.05.2014 г. 
35. Във връзка с направените по-горе констатации, отчетените от „В и К“ ООД, гр. 

Сливен количества фактурирана питейна вода във ВС „Смесена“ и ВС „Гравитачна“ не се 

приемат като реални и достоверни. В и К операторът следва да представи конкретен план с 

мерки за подобряване на търговския цикъл на компанията, прекратяване на нерегламентирани 

практики свързани с дискриминация на редовните си потребители, цялостно обхващане на 

ползвателите на вода, включително ромски гета, и значително засилване на контрола върху 

отчитането, фактурирането и инкасирането на потребените В и К услуги. 

В и К операторът е посочил, че в периода 2009 - 2013 г. е отчетено намаляване на 

фактурираните водни количества в двете ВС („Смесена” и „Гравитачна”), като по значително е 

намалението във ВС „Смесена” с 10 %, а намалението във ВС „Гравитачна” е с 1 %. Най - 

голям е спада на фактурираните водни количества на „Друг” оператор с 63 %. Причините за 

спада на фактурираните водни количества са намаляващия брой жители в общините и високия 

размер на търговските загуби. Планираните дейности в периода 2014 – 2015 г. за намаляване на 

търговските загуби са следните: 

 създаване на актуална база данни за водомерното стопанство; 

 график за последваща проверка на водомерите; 

 преоразмеряване на типа и диаметъра на приходните водомери; 

 монтиране на водомери на потребителите „без водомер”; 

 монтиране на общи водомери на сградите етажна собственост; 

 засилване дейността по откриване на незаконни водопроводни отклонения; 

 монтиране на водомери на входа на населените места, където липсват, или са 

неизправни. 

 Предвидена е програма за монтаж и подмяна на приходни водомери като част от 

програмата за намаляване на загубите (справка №7). 
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В и К операторът посочва, че от 2011 г. дружеството работи по програма за обхващане 

на ползвателите на вода в ромските квартали на всички населени места. По тази програма са 

открити партиди на ромите в кв. „Шести”  в гр. Н. Загора, кв. „Надежда” в гр. Сливен, ромските 

квартали в гр. Шивачево, гр. Твърдица, гр. Котел, с. Тополчане, с. Селиминово, с. Крушаре  и 

др. През 2012 г. дружеството монтира около 600 водомера, закупени от потребителите в 

ромския кв. „Надежда” в гр. Сливен. Откритите ромски партиди са описани в карнетите на 

инкасаторите в населените места и се отчитат ежемесечно. Във всяка от общините обслужвани 

от дружеството са сформирани и функционират групи от служители на дружеството, които 

осъществяват контрол по нерегламентираното ползване на вода и прекратяване водоподаването 

на нередовните платци. Дружеството има заведени стотици съдебни процедури срещу 

потребители роми за дължими суми за предоставени В и К услуги.  

 

В преработения бизнес план фактурираните количества са представени в 

таблиците, както следва: 

 

ВС „Смесена“ 

        ВС "Смесена": Фактурирани водни количества Мярка 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

битови и приравн.към тях общ., търговски и др. хил. м3 5 994 5 738 5 654 5 676 5 447 6 049 6 069 

промишлени и други стопански потребители хил. м3 609 538 513 505 489 605 615 

Общо Фактурирани водни количества хил. м3 6 603 6 277 6 166 6 180 5 937 6 654 6 684 

 

От данните в таблицата е видно, че фактурираните количества на битови потребители 

формират средно около 91% от общите фактурирани количества и постигнатият ефект през 

годините е, както следва: 

ВС "Смесена": Фактурирани водни количества: Ефект Мярка 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

битови и приравн.към тях общ., търговски и др. хил. м3   -256 -85 22 -228 602 20 

промишлени и други стопански потребители хил. м3   -71 -26 -8 -15 116 10 

Общо Фактурирани водни количества: Ефект хил. м3   -326 -110 14 -244 717 30 

 

В и К операторът отчита данни за намаляващи количества фактурирана питейна вода и 

за двете категории потребители през периода 2009-2011 г. През 2012 г. негативната тенденция е 

задържана, и дори е постигнато леко повишение, основно при битови и приравнени към тях 

общ., търговски и др. През 2013 г. отново се показва намаление. За 2014-2015 г. се прогнозира 

увеличение на фактурираната питейна вода. 

 

ВС „Гравитачна“ 

ВС "Смесена": Фактурирани водни количества Мярка 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

битови и приравн.към тях общ., търговски и др. хил. м3 738 705 721 749 734 733 741 

промишлени и други стопански потребители хил. м3 37 35 39 38 37 37 39 

Общо Фактурирани водни количества хил. м3 775 740 759 787 771 770 780 

 

Делът на битовите потребители е около 95% от общите фактурирани количества в тази 

ВС и постигнатия ефект през годините е, както следва: 

ВС "Смесена": Фактурирани водни количества: Ефект Мярка 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

битови и приравн.към тях общ., търговски и др. хил. м3   -33 16 29 -15 -1 8 

промишлени и други стопански потребители хил. м3   -2 4 -1 -1 0 2 

Общо Фактурирани водни количества: Ефект хил. м3   -35 19 28 -16 -1 10 
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През периода 2009-2013 г. се наблюдават разнопосочни тенденции, като общият ефект 

през 2013 г. спрямо 2009 г. е малко намаление. През 2014 г. е прогнозирано запазване на нивото 

и за 2015 г. леко увеличение. 

В тази връзка се констатира изпълнение по указанието по т.35. 

 

Указание по т.36 от решение № БП-3/16.05.2014 г. 
36. В и К операторът следва да коригира прогнозите за количества отведени и 

пречистени отпадъчни води за ВС „Смесена“ в съответствие с докладваните в Справка 

№10.4 проекти за изграждане на нова канализация и ПСОВ. 

"В и К - Сливен" ООД  е коригирал прогнозните количества отведени и пречистени 

отпадъчни води съобразявайки се с предвидените обекти за изграждане на нова канализация и 

ПСОВ и справка №10.4 е актуализирана. 

В преработения бизнес план за ВС „Смесена“ са отчетени и прогнозирани следните 

количества доставена питейна вода и отведени и пречистени отпадъчни води:  

 

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

Количества вода за доставяне на потребители хил.м3/год 6 603 6 277 6 166 6 180 5 937 6 654 6 684 

Отведени количества отпадъчни води 

хил.м3/год 4 317 4 136 4 051 4 041 3 867 4 300 4 315 

дял от 

доставена 

вода 
65,4% 65,9% 65,7% 65,4% 65,1% 64,6% 64,6% 

Пречистени  количества отпадъчни води 

хил.м3/год 4 178 3 996 3 913 3 899 3 738 3 859 3 955 

дял от 
доставена 

вода 
63,3% 63,7% 63,5% 63,1% 63,0% 58,0% 59,2% 

В тази връзка се констатира изпълнение по указанието по т.36. 

 

Указание по т.37 от решение № БП-3/16.05.2014 г. 
37. Във връзка с констатираните лоши резултати и недобри управленски и 

организационни практики, В и К операторът следва да представи оздравителен план за 

коригиране на откритите несъответствия. В предвид тежкото състояние на дружеството 

и лошите отчетени резултати, би следвало да се осигури съдействие от собственика 

(принципала) на компанията, в лицето на Министерство на регионалното развитие. 

"В и К - Сливен" ООД е представил оздравителна програма съобразно указанията и 

препоръки от решение № БП-3/16.05.2014 г. на ДКЕВР и са коригирани констатираните 

несъответствия в първоначално внесения за одобряване бизнес план. 

В и К операторът е посочил, че ще търси съдействие от собственика (принципала) на 

дружеството в лицето на МРР.  

В тази връзка се констатира изпълнение по указанието по т.37. 

 

Указание по т.39 от решение № БП-3/16.05.2014 г. 
39. В Справка № 10 „Инвестиции и източници на финансиране“ за отчетния период да 

се посочат параметрите на привлечения капитал, отразен като заеми за финансиране на 

реализираните инвестиции за 2011 г. и 2012 г. в Справка № 10.1 „Инвестиционна програма за 

услугата доставяне на вода на потребителите“; 

 

В и К операторът е обяснил, че дружеството  няма привлечен капитал, отразен като 

заеми за финансиране на реализираните инвестиции през 2011 г. и 2012 г. в справка №10.1 

„Инвестиционна програма за услугата доставяне на вода до потребителите“, а така посочените 

средства са финансирания от МРР. 

В тази връзка се констатира изпълнение по указанието по т.39. 
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Указание по т.40 от решение № БП-3/16.05.2014 г. 
40. Да се представят източниците на финансиране, и договорите за възлагане на 

строителство на обектите, посочени в Справка №10.1 като изпълнени през 2011 - 2012 г. с 

външно финансиране в размер на 5 139 хил.лв. за 2011 г., и 24 хил. лв. за 2012 г. 

В и К операторът е посочил, че със Заповед №РД- 02-14-1747/25.08.2011 г. на 

Министъра на РРБ вземайки в предвид, че строежи по смисъла на &5, т.31 и т.38 от 

Допълнителните разпоредби на ЗУТ, финансирани чрез бюджета на МРРБ по законите на 

държавния бюджет на Република България за периода 2010-2011 г. са завършени и са издадени 

Разрешения за ползване или Удостоверения за въвеждане в експлоатация по реда на 

действащите към съответния момент нормативни разпоредби е проведена процедура за 

изписване от баланса на МРРБ на обектите с номера-2.1.3.;2.1.4.;2.1.5.;2.3.3.;2.3.4. и 2.3.9. от 

приложена таблица.  

В тази връзка се констатира изпълнение по указанието по т.40. 
 

Указание по т.41 от решение № БП-3/16.05.2014 г. 
41. Представената инвестиционна програма за периода 2014-2015 г. следва да се 

коригира съобразно средния размер на одобрените инвестиции, финансирани със собствени 

средства за периода 2009-2013 г., които са включени в действащите цени на В и К услуги, 

утвърдени с Решение № Ц-51/17.12.2009 г. на ДКЕВР. При планирането на инвестиционната 

програма за 2014-2015 г. следва да се предвиди допълнително размера на инвестициите, които 

не са изпълнени за действащия 5 годишен регулаторен период 2009-2013 г. 

В и К операторът е посочил, че при планирането на инвестиционните програми за 2014-

2015 г. в преработения бизнес план е предвиден размера на допълнителните инвестиции, които 

не бяха изпълнени за действащия петгодишен период 2009-2013 г. и това е отразено е 

съответните справки. 

В таблицата по-долу са отразени изпълнените за периода 2009 - 2013 г. и планираните 

инвестиции за периода 2014 - 2015 г. със съответния среден размер в преработения бизнес план. 

     

 

 
     

(хил.лв.) 

Планирани инвестиции 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Общо 

2009-

2013 г. 

Среден 

размер 
2014 г. 2015 г. 

Общо 

2014-

2015 

Среден 

размер 

Доставяне вода - ВС Смесена 91 1 5 196 158 609 6 055 1 211 669 661 1 330 665 

Отвеждане на отпадъчни води 0 0 0 0 0 0 0 10 20 30 15 

Пречистване на отпадъчни води 9 49 26 059 11 48 26 176 5 235 50 89 139 70 

Доставяне на вода - ВС Гравитачна 
6 0 238 13 10 266 53 76 72 148 74 

Доставяне на друг ВиК оператор 0 0 0 0 0 0 0 33 33 66 33 

Общо: 105 50 31 493 182 667 32 498 6 500 838 875 1 713 857 

 
Общият размер на одобрената инвестиционна програма със собствени средства е 2 861 

хил.лв. (572 хил.лв. среден размер на инвестиции), а докладваните в преработения бизнес план 

2009 - 2015 г. изпълнени инвестиции за периода 2009 – 2013 г. са в размер на 32 498 хил.лв. при 

условие, че за разлика от първоначално внесения бизнес план са добавени отчетени инвестиции 

за 2011 г. – 26 059 хил. лв. и за 2012 г. – 11 хил. лв. за услугата пречистване на отпадъчните 

води, за които не е посочено обяснение. 

Отчетените инвестиции през 2011 г. в размер на 31 493 хил. лв. са в по-голямата си част 

финансирани от МРР, в т.ч. за услугата доставяне на вода от ВС Смесена – 5 163 хил. лв. и за 

услугата пречистване на отпадъчните води – 26 059 хил. лв. 

Включените инвестиции в действащите цени на В и К услуги, утвърдени с Решение № 

Ц-51/17.12.2009 г. на ДКЕВР са в размер на 3 641 хил. лв., или 728 хил.лв. среден размер на 

инвестиции. Прогнозираните инвестиции в преработения бизнес план за 2014 г. и 2015 г. са на 

обща стойност 1 713 хил. лв., или 857 хил.лв. среден размер инвестиции. 
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В тази връзка се констатира изпълнение за прогнозния период по указанието по 

т.41. 

 

Указание по т.42 от решение № БП-3/16.05.2014 г. 
42. Да се коригира представената информация в Справка №10 „Инвестиции и 

източници на финансиране“ в съответствие с параметрите на коригираната инвестиционна 

програма в Справки № 10.1, 10.2 и 10.3 „Инвестиционна програма“ за регулираните услуги.  

В и К операторът е коригирал представената информация в Справка №10 „Инвестиции 

и източници на финансиране“ в съответствие с параметрите на коригираната инвестиционна 

програма в Справки № 10.1, 10.2 и 10.3 „Инвестиционна програма“ за регулираните услуги.  

В тази връзка се констатира изпълнение по указанието по т.42. 
 

Указание по т.43 от решение № БП-3/16.05.2014 г. 
43. Да се коригира представената информация в Справки № 10.1, 10.2 и 10.3 

„Инвестиционна програма“ за регулираните услуги, като се приведат в съответствие 

данните в колоните за планираните инвестиционни обекти и източниците на финансиране. 

В и К операторът е коригирал представената информация в Справки № 10.1, 10.2 и 10.3 

„Инвестиционна програма“ за регулираните услуги, като се приведат в съответствие данните в 

колоните за планираните инвестиционни обекти и източниците на финансиране. 

В тази връзка се констатира изпълнение по указанието по т.43. 

 

Указание по т.44 от решение № БП-3/16.05.2014 г. 
44. В и К операторът следва да изготви оздравителен план, като предвиди адекватни 

инвестиционни проекти, които ще донесат положителен ефект в краткосрочен период върху 

оптимизиране (намаляване) на загуби на вода и/или потребление на електроенергия, и/или ще 

доведат до увеличаване на събираемостта на дружеството. Анализа на финансовото 

състояние на дружеството показва много ниско ниво на задлъжнялост, т.е. В и К 

операторът следва да обсъди възможностите за привличане на целеви кредити за конкретни 

инвестиционни проекти. В предвид тежкото състояние на дружеството и лошите отчетени 

резултати, би следвало да се осигури съдействие от собственика (принципала) на 

компанията, в лицето на Министерство на регионалното развитие. 

В и К операторът е представил оздравителен план, който е съобразен с препоръките в 

тази точка и е посочил, че ще търси съдействие от собственика (принципала) на дружеството 

(МРР).  

В тази връзка се констатира изпълнение по указанието по т.44. 

 

Указание по т.45 от решение № БП-3/16.05.2014 г. 
45. „В и К - Сливен“ ООД следва да обясни и обоснове констатираната разлика между 

данните за разходи за 2012 г. в бизнес план 2009-2015 г. спрямо подаден отчет във формат на 

ЕССО за 2012 г. 

В и К операторът е отстранил разликите между данните за разходите за 2012 г. в 

преработения бизнес план 2009-2015 г. спрямо подадения отчет във формат на ЕССО за 2012 г. 

В тази връзка се констатира изпълнение по указанието по т.45. 

 

Указание по т.48 от решение № БП-3/16.05.2014 г. 
48. Разходите за такса водоползване и такса заустване прогнозирани за 2014 г. и 2015 

г. да се приведат в съответствие с прогнозираните количества на входа на ВС посочени в 

справка № 5 „Отчет и прогнозно ниво на потребление на В и К услугите за периода на бизнес 

плана“.  
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В и К операторът е пояснил, че разходите за такса водовземане и такса заустване 

прогнозирани за 2014 и 2015 г. са преведени в съответствие с прогнозираните количества на 

входа на водоснабдителните системи в справка №5 „Отчет и прогнозно ниво на потребление на 

В и К услугите за периода на Бизнес плана”. Закупената вода от „Друг В и К оператор (В и К – 

Бургас и В и К – Търговище) е част от общо подадената вода на входа на съответната 

водоснабдителна система, в чиято цена е включена такса водовземане и съответно дружеството 

не начислява отново такава. 

В тази връзка се констатира изпълнение по указанието по т.48. 

 

Указание по т.49 от решение № БП-3/16.05.2014 г. 
49. Разходите за материали (флокуланти), прогнозирани с ръст от 110,8% за 2014 г. и 

3,0% за 2015 г. да се обосноват. 

В и К операторът е обоснова, че разходите за флокуланти прогнозирани с ръст от 10,8% 

за 2014 г. и 3,0% за 2015 г. е в резултат на: включване в технологичния режим на сгъстителната 

инсталация, която в момента е спряна поради ремонт; амортизиране на съоръженията за 

сгъстяване и обезводняване на утайките; увеличаване на количеството утайки за обработка 

поради увеличение на замърсяемостта на вход ПСОВ-Сливен и ПСОВ-Нова Загора. 

В тази връзка се констатира изпълнение по указанието по т.49. 
 

Указание по т.50 от решение № БП-3/16.05.2014 г. 
50. Коригираните разходи да се отразят в прогнозните годишни финансови отчети до 

края на регулаторния период. 

В и К операторът е отразил коригираните разходи в прогнозните годишни финансови 

отчети до края на регулаторния период.  

В тази връзка се констатира изпълнение по указанието по т.50. 
 

Указание по т.51 от решение № БП-3/16.05.2014 г. 
51. В справка № 5 „Отчет и прогнозно ниво на потребление на В и К услугите за 

периода на бизнес плана“ да се посочат количествата за закупуване на вода от друг В и К 

оператор. 

В и К операторът е посочил в справка №5 количествата закупена вода от „Друг В и К 

оператор”, които за смесена водоснабдителна система са: 

- за 2014 г. прогнозното количество е 430 000 м3 

- за 2015 г. прогнозното количество е 430 000 м3 

Закупените водни количества от „Друг В и К оператор” за гравитачна водоснабдителна система 

са: 

- за 2014 г. прогнозното количество е 40 000 м3 

- за 2015 г. прогнозното количество е 40 000 м3 

В тази връзка се констатира изпълнение по указанието по т.51. 
 

Указание по т.52 от решение № БП-3/16.05.2014 г. 
52. Разходите за доставяне на вода на входа на ВС от друг доставчик да се определят 

в зависимост от количествата за закупуване на вода от друг В и К оператор от справка № 5 

„Отчет и прогнозно ниво на потребление на В и К услугите за периода на бизнес плана“. 

В и К операторът е коригирал  разходите за доставяне на вода на входа на ВС от друг 

доставчик в зависимост от количествата за закупуване на вода от друг В и К оператор от 

справка № 5 „Отчет и прогнозно ниво на потребление на В и К услугите за периода на бизнес 

плана“. 

В тази връзка се констатира изпълнение по указанието по т.52. 

 

Указание по т.53 от решение № БП-3/16.05.2014 г. 
53. „В и К - Сливен“ ООД следва да приведе в съответствие отчетните стойности на 

нетекущите активи в справки № 12.1 „Амортизационен план за придобитите преди 

01.01.2006 г. дълготрайни активи“ и 12.2 „Амортизационен план за придобитите след 

31.12.2005 г. дълготрайни активи“ с одитираните годишни финансови отчети. 
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В и К операторът е привел в съответствие отчетните стойности на нетекущите активи в 

справки №12.1 и 12.2 с одитираните и прогнозни годишни финансови отчети, разпределени по 

услуги и системи, както следва: 
(хил.лв.) 

В и К услуги 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Доставяне на вода от ВС смесена 21 007 21 141 26 674 26 113 26 725 26 783 26 783 

Доставяне на вода от ВС гравитачна 2 261 2 261 2 261 2 275 2 286 2 292 2 292 

Доставяне на друг В и К оператор 2 624 2 644 2 644 2 644 2 644 2 644 2 644 

Отвеждане на отпадъчните води 1 868 1 868 1 868 1 868 1 868 1 868 1 868 

Пречистване на отпадъчните води 1758 1 767 1 828 1 622 1 670 1 657 1 657 

Общо: 29 518 29 681 35 275 34 522 35 193 35 244 35 244 

В тази връзка се констатира изпълнение по указанието по т.53. 

 

Указание по т.54 от решение № БП-3/16.05.2014 г. 
54. Информацията в справка № 11 „Активи с предстоящо извеждане от експлоатация 

и нововъведени активи“ трябва да съответства на информацията от Справки № 10.1, 10.2 и 

10.03 „Инвестиционна програма“ за регулираните услуги за отчетния период 2009-2012 г. 

Информацията в справка № 11 е коригирана, но не е приведена в пълно съответствие с 

данните от Справки № 10.1, 10.2 и 10.3 за регулираните услуги. 

В тази връзка се констатира непълно изпълнение по указанието по т.54. 
 

Указание по т.55 от решение № БП-3/16.05.2014 г. 
55. „В и К - Сливен“ ООД следва да изчисли амортизационните си планове с 

прилаганите от дружеството амортизационни норма за придобитите преди 01.01.2006 г. 

дълготрайни активи и с амортизационни норми за регулаторни цели за придобитите след 

31.12.2005 г. дълготрайни активи в съответствие с изискванията на т. 53 от Указанията. 

Амортизационните планове са изчислени с прилаганите от дружеството 

амортизационни норми за придобитите преди 01.01.2006 г. дълготрайни активи и с 

амортизационните норми за регулаторни цели за придобитите след 31.12.2005 г. дълготрайни 

активи в съответствие с изискванията на т. 53 от Указанията. 

В тази връзка се констатира изпълнение по указанието по т.55. 
 

Указание по т.56 от решение № БП-3/16.05.2014 г. 
56. От направения анализ на основата на общата балансова структура към 31.12.2012 

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

Източниците за финансиране на дейността на дружеството определят ниска степен на 

задлъжнялост и наличие на собствен капитал за обслужване на задълженията си. 

Коефициентите, които отразяват начина на финансиране на текущата дейност се влошават 

спрямо предходната година, но остават над минималните изискуеми нива. Събираемостта на 

вземанията се влошава и е много ниска, а периодът на събираемост е също много дълъг и 

влошен спрямо предходната година. Същевременно, показателите за рентабилност на 

приходите от продажби и на възвръщаемостта на активите са влошени до отрицателни 

стойности спрямо предходната година.   

В изготвената „Оздравителна програма” са предвидени мерки за подобряване на 

събираемостта на вземанията в периода 2014 – 2015 г. Същите са представени в т.59. 

В тази връзка се констатира изпълнение по указанието по т.56. 

 

Указание по т.57 от решение № БП-3/16.05.2014 г. 
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57. В и К операторът следва да изготви оздравителен план за подобряване на 

дейността си. Необходимо е да се обмислят възможностите за привличане на заемни 

средства с цел извършване на инвестиционни проекти в конкретни сфери, които ще доведат 

до оптимизиране и намаляване на оперативните разходи, и/или повишаване на приходите на 

компанията. В предвид тежкото състояние на дружеството и лошите отчетени резултати, 

би следвало да се осигури съдействие от собственика (принципала) на компанията, в лицето 

на Министерство на регионалното развитие. 

Представената оздравителна програма за развитие на дружеството съдържа базов и 

оздравителен сценарий, план за действие и механизъм за организиране и контрол с предвидени 

рискове при осъществяването му за периода 2014 – 2015 г. 

В тази връзка се констатира изпълнение по указанието по т.57. 
 

Указание по т.58 от решение № БП-3/16.05.2014 г. 
58. В и К операторът следва да обясни констатираните разлики в отчетените 

приходи за 2012 г. от регулираните услуги съгласно годишния финансов отчет спрямо 

посочените данни за приходите в ЕССО. 

В и К операторът е коригирал техническа грешка при пренасяне на данни в Справка 

„Цени, количества и необходими приходи от В и К услуги” Приложение 3 и отстранил 

констатираните разлики в отчетените приходи за 2012 г. от регулираните услуги съгласно 

годишния финансов отчет спрямо посочените данни за приходите в ЕССО. 

В тази връзка се констатира изпълнение по указанието по т.58. 
 

Указание по т.59 от решение № БП-3/16.05.2014 г. 
59. В и К операторът следва да представи оздравителен план, в който да се 

конкретизират мерки за бързо (краткосрочно) и средносрочно подобряване нивата на 

събираемост. Следва да се предвидят и постигнат по-амбициозни нива на събираемост за 

удължения регулаторен период 2014-2015 г. В предвид тежкото състояние на дружеството 

и лошите отчетени резултати, би следвало да се осигури съдействие от собственика 

(принципала) на компанията, в лицето на Министерство на регионалното развитие. 

В представения оздравителен план са предвидени конкретни мерки за бързо 

(краткосрочно) и средносрочно подобряване нивата на събираемост и са предвидени по 

амбициозни нива на събираемост за удължения регулаторен период до 31.12.2015 г.  

"В и К - Сливен" ООД е посочил, че също така ще търси съдействие и от собственика 

(принципала) на дружеството - МРР.  

Посочените от В и К оператора процедури и фирмени практики са в следните 

направления: процедура за фактуриране и събиране на приходите; принудителни мерки за 

нередовни длъжници; основни резерви за подобряване на инкасовата дейност; мерки за 

намаляване на търговските загуби и подобряване на събираемостта на закъснели плащания и 

мерки за усъвършенстване процеса по инкасиране. 

Оздравителният сценарий за усъвършенстване на процеса по инкасиране, посочен от В и 

К оператора, обхваща: 

1. Потребление (намаление на търговските загуби) - предвижда се увеличение на битовото 

потребление до 2% през 2014 г. и 5% през 2015 г. Очаква се фирменото потребление през 2014 г. 

да нарасне 1%  и с 2% през 2015 г. 

2. Събираемост - предвижда се увеличение на събираемостта с натрупване на 100% през 2014 г. и 

с 102% за 2015 г. 

Отчетните и прогнозни данни посочени в справка №17 на „В и К - Сливен“ ООД, са 

както следва: 

Година 

Нетен размер на приходите 
от продажби за текущата 

година 

(хил. лв.) 

Вземания от клиенти и 
доставчици за текущата 

година 

(хил. лв.) 

Вземания от клиенти и 
доставчици за 

предходната година 

(хил. лв.) 

Коефициент 

A B C 
((1,2*A-(B-C)) 

1,2*A+C 

2009 г. 12 018 5 755 5 188 0,707 
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2010 г. 12 194 6 618 5 755 0,675 

2011 г. 13 172 7 042 6 618 0,691 

2012 г. 11 949 6 878 7 042 0,676 

2013 г. 11 091 5 972 6 878 0,702 

2014 г. 11 859 6 826 5 972 0,662 

2015 г. 11 641 6 701 6 826 0,678 

В тази връзка се констатира изпълнение по указанието по т.59. 
 

Указание по т.60 от решение № БП-3/16.05.2014 г. 
60. „В и К - Сливен“ ООД следва да приведе в пълно съответствие стойностите за 

разходите в годишните финансови отчети с данните от Справка № 13 и за приходите от 

Справка № 16. 

В и К операторът e привел в съответствие стойностите за разходите в годишните 

финансови отчети с данните от Справка №13 и за приходите от Справка №16. 

В тази връзка се констатира изпълнение по указанието по т.60. 

 

Указание по т.61 от решение № БП-3/16.05.2014 г. 
61. В и К операторът следва да провери и състави правилно формулите за изчисление в 

моделите на прогнозните финансови отчети.  

В и К операторът е коригирал прогнозните годишни финансови отчети. 

В тази връзка се констатира изпълнение по указанието по т.61. 

 

Указание по т.62 от решение № БП-3/16.05.2014 г. 
62. При отчитането на тези фактори – а именно увеличаване на прогнозните 

фактурирани количества,  намаляване на прогнозните разходи, подобряване нивата на 

събираемост, и извършването на инвестиции чрез които да се постигне оптимизация в 

работата на В и К активите, „В и К - Сливен“ ООД, гр. Сливен следва да преизчисли 

необходимите си годишни приходи, респективно индикативните цени за удължения период на 

бизнес плана. 

В и К операторът е коригирал правомерно прогнозните фактурирани количества, 

прогнозните разходи, нивата на събираемост и съответно необходимите годишни приходи. 

В тази връзка се констатира изпълнение по указанието по т.62. 

 

II.2 Неизпълнение на указания в решение № БП-3/16.05.2014 г. 
 

След направения анализ на внесения преработен бизнес план се установява, че 

следните ключови указания в решение № БП-3/16.05.2014 г. не са изпълнени: 

 

Указание по т. 7 и т. 8 от решение № БП-3/16.05.2014 г. 
7. В и К операторът следва да подаде подробна и детайлна информация за 

констатираните отклонения от пробите за качество на питейната вода, като посочи 

районите в които има трайни отклонения, респективно да се предвиди програма за 

отстраняване на отклоненията. 

8. В и К операторът следва да обърне изключително внимание на отклоненията по 

микробиологични показатели, като предвиди необходимите инвестиции за изграждане на нови 

и/или реконструкция и модернизация на съществуващите пунктове за дезинфекция на водата. 

От данните, предоставена в БП се установи, че В и К операторът  докладва 

неизпълнение на изискванията за Показатели 2 „Качество на питейната вода“, същевременно 

прогнозираното подобрение за периода 2014-2015 г. не води до постигане на необходимите 

дългосрочни нива, като особено сериозно е неизпълнението на съответствието по 

микробиологични показатели. Поради тези причини и липсата на подробна информация в 

бизнес плана бяха дадени посочените указания.  



21 

 

В и К операторът посочва, в Приложението към ПБП от 21.07.2014 г., че на територията 

обслужвана от „В и К – Сливен“ ООД, няма констатирани сериозни отклонения в качеството на 

питейната вода, като в отделно взети проби са констатирани минимални отклонения по физико 

– химични показатели, отново не са посочени конкретните райони с отчетени отклонения.  

По отношение на качеството на питейната вода по микробиологични показатели, 

дружеството посочва, че всички населени места имат изградени пунктове за обеззаразяване, 

оборудвани със съвременни дозаторни помпи – 81 бр. Също така е отбелязано, че не се 

наблюдават отклонения за големи населени места, за които обеззаразяването се извършва с 

хлор-газ, като се използват съвременни хлораторни апарати. Като причина за наблюдаваните 

отклонения от стандартите в отделни проби по показатели мътност, манган и желязо, 

колиформи и ешерихия коли, отново е посочено вторичното замърсяване при транспортирането 

на питейната вода, в следствие на лошото състояние на разпределителната мрежа, както и 

проливните дъждовете и снеготопенето за отклоненият по показатели мътност и манган. 

Както вече беше констатирано отклоненията с колиформи и ешерихия коли не могат   

да се обяснят с лошото качество на мрежите, поради тази причина дружеството отново не е 

посочило съответна причина относно наблюдаваните отклонения, както и не е предвидило 

мерки за отстраняването им. 

Във връзка с гореизложеното се констатира неизпълнение на указанията по т. 7 и 

т. 8. 
 

Указание по т.17 от решение № БП-3/16.05.2014 г. 
17. В и К операторът следва да посочи в справка 6 „Ремонтна програма“ данните за 

всички текущи и аварийни ремонти, включително ремонтите по В и К мрежите и 

съоръженията – към момента в справката тези ремонти не са посочени. Необходимо е да 

има съответствие между разходите за текущ и авариен ремонт в справки 6 „Ремонтна 

програма“ и 13 „Разходи“ за съответните ВС. 

В преработения бизнес план В и К операторът отново не е посочил данни за текущи и 

аварийни ремонти по В и К мрежата за всички години, както за ВС „Смесена“, така и за ВС 

„Гравитачна“. Същевременно отново е на лице несъответствие между разходите за текущ и 

авариен ремонт в Справки № 6 „Ремонтна програма“ и Справки № 13 „Разходи“.  

В тази връзка се констатира неизпълнение по указанието по т.17. 

  

Указание по т. 21 от решение № БП-3/16.05.2014 г. 
21. При изготвянето на прогнози следва да се отразят инвестиционните намерения за 

изграждане на нови канализационни мрежи и ПСОВ по програми с външно финансиране. 

В и К операторът не е извършил промени по отношение на прогнозните данни за брой 

население и потребители ползващи канализационни услуги в Справка № 4, въпреки че в 

Приложението към ПБП посочва, че е допусната грешка при изготвянето на прогнози за 

канализационните услуги и, че е взето под внимание изграждането на нови канализационни 

мрежи и ПСОВ по програми с външно финансиране.  

В тази връзка се констатира неизпълнение на указанието по т. 21.  

 

Указание по т. 22 от решение № БП-3/16.05.2014 г. 
22. В и К операторът следва да посочи програма с конкретни мерки за осигуряване 

постигането на съответствие на пробите за качество на отпадъчните води. 

В и К операторът не е представил към бизнес плана програма с конкретни мерки за 

осигуряване на постигането на съответствие на пробите за качество на отпадъчните води.  

В тази връзка се констатира неизпълнение на указанието по т.22. 

 

Указание по т.23 от решение № БП-3/16.05.2014 г. 
23. В и К операторът следва да обясни прогнозите за намаление на количества 

пречистени отпадъчни води в ПСОВ за периода 2014-2015 г. 
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В и К операторът посочва в Приложението към преработения бизнес план, че 

прогнозираните количества пречистени води за 2014 г. са 15 360 515 м3/год, а за 2015 г. са 

15 400 00 м3/год, направени на базата на първото шестмесечие за 2014 г. и заложено леко 

увеличение за 2015 г. Въпреки това, видно от Справка № 4, е заложено намаление, като за 2014 

г.  са прогнозирани 14 990 396 м3/год количества, пречистени отпадъчни води , а за 2015 г. 

14 840 493 м3/год.  

В тази връзка се констатира неизпълнение на указанието по т. 23. 

 

Указание по т.24 от решение № БП-3/16.05.2014 г. 
24. При изготвянето на прогнози следва да се отразят прогнозите за изграждане на 

нови канализационни мрежи и ПСОВ по програми с външно финансиране. 

В и К операторът изяснява намалението на сумарно проектния капацитет на ПСОВ за 

2012-2015 г., поради реконструкцията на ПСОВ – Сливен, при все това данните  относно 

проектния капацитет в Приложението към ПБП не съответстват на представените в Справка № 

4. Както вече беше констатирано, дружеството прогнозира намаление в Справка № 4 на 

прогнозираните количества пречистени води за 2014-2015 г., както и не е предвидено 

увеличениение на проектния капацитет на ПСОВ, от което следва че отново не са отразени 

прогнозите за изграждане на нови канализационни мрежи и ПСОВ.  

В тази връзка се констатира неизпълнение на указанието по т. 24. 

 

Указание по т.31 от решение № БП-3/16.05.2014 г. 
31. В и К операторът следва да коригира данните за разходи за потребление на 

електрическа енергия така, че да има съответствие в Справки № 9 и № 13. 

В преработения бизнес план отново се констатира несъответствие на данните за разходи 

за потребление на електрическа енергия в Справки № 9 и Справки № 13.  

В тази връзка се констатира неизпълнение по указанието по т.31. 

 

Указание по т.38 от решение № БП-3/16.05.2014 г. 
38. „В и К Сливен“ ООД следва да обоснове разликите в информацията за размера на 

инвестициите за периода 2009 - 2012 г., представени във внесения за одобряване бизнес план 

спрямо ежегодните годишни отчети, в размер на 898 хил.лв. 

В преработения бизнес план отново се констатира несъответствие на данните за 

инвестиционните разходи в Справки № 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 и 10.5 и ежегодните годишни 

отчети, представяни от дружеството. От така представената информация, установената разлика 

в първоначално внесения бизнес план в размер на 898 хил. лв. е изменена на 25 172 хил. лв., 

като са добавени отчетени инвестиции за 2011 г. – 26 059 хил. лв. и за 2012 г. – 11 хил. лв. за 

услугата пречистване на отпадъчните води, без посочено обяснение. Така добавените 

инвестиционни разходи не присъстват и в справка № 10.4 „Водоснабдителни и канализационни 

обекти, изградени със средства  от държавата, общините и по програми на ЕС.“ 

 В и К операторът е обяснил, че разликите в размера на инвестициите за периода 2009-

2012 г. спрямо ежегодните годишни отчети, посочени в таблицата по-долу, се дължи на 

отчетени по-ниски приходи от очакваните за услугата „Доставяне на вода за потребителите” от 

ВС „Смесена” и намаляващите фактурирани количества за услугата „Доставяне на вода за друг 

В и К оператор”. 

Услуги Данни от: 

Отчет (хил.лв.) 
ОБЩО 

2009-

2012 

(хил.лв.) 

Разлика 

2009-2012 

(хил.лв.) 2009 2010 2011 2012 

Доставяне на вода на 

друг В и К оператор 

Отчетни данни 0 0 23 0 23 
 

Бизнес план, справка 10.5 0 0 0 0 0 -23 

Доставяне на вода на 

потребителите - ВС 

Гравитачна 

Отчетни данни 0 0 274 31 306 
 

Бизнес план, справка 10.4 6 0 238 13 256 -49 

Доставяне на вода на Отчетни данни 272 199 5 360 315 6 146 
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потребителите - ВС 

Смесена 
Бизнес план, справка 10.1 91 1 5 196 158 5 446 -700 

Отвеждане на 

отпадъчните води 

Отчетни данни 0 0 0 0 0 
 

Бизнес план, справка 10.2 0 0 0 0 0 0 

Пречистване на 
отпадъчните води 

Отчетни данни 36 72 20 55 184 
 

Бизнес план, справка 10.3 9 49 26 059 11 26 128 25 945 

ОБЩО: 

Отчетни данни 309 271 5 677 402 6 659 
 

Бизнес план, справка 10.3 105 50 31 493 182 31 831 25 172 

В тази връзка се констатира неизпълнение по указанието по т.38. 

 

Указание по т.46 от решение № БП-3/16.05.2014 г. 
46.  „В и К - Сливен“ ООД следва да приведе в съответствие  разходите за текущ и 

авариен ремонт с представената ремонтна програма.   

В и К операторът не е привел в пълно съответствие  разходите за текущ и авариен 

ремонт с представената ремонтна програма.   

В тази връзка се констатира неизпълнение по указанието по т.46. 
 

Указание по т.47 от решение № БП-3/16.05.2014 г. 
47. Разходите за амортизации за регулираните услуги следва да се приведат в 

съответствие с амортизационните квоти от амортизационния план за регулаторни цели в 

Справка № 12.1 „Амортизационен план за придобитите преди 01.01.2006 г. дълготрайни 

активи“ и Справка № 12.2 „Амортизационен план за придобитите след 31.12.2005 г. 

дълготрайни активи“, както и с информацията в Справки 5д, 5о и 5п „Нетекущи 

(дълготрайни) активи“ от ЕССО. 

В и К операторът не е привел в пълно съответствие  разходите за амортизации с 

амортизационните квоти от амортизационния план за регулаторни цели.  

В тази връзка се констатира неизпълнение по указанието по т.47. 

 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 11, ал. 1 от Закона за регулиране на 

водоснабдителните и канализационните услуги  

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

Р Е Ш И: 

 

I. Одобрява преработения бизнес план за развитие на дейността на 

„Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД - гр. Сливен за периода 2009-2013 г. 

удължен до 31.12.2015 г., внесен с вх. № В-17-26-9/21.07.2014 г. при изпълнение на следните 

задължителни указания: 

 

1. По т.7 и т.8: в срок от 3 месеца от настоящето решение да се представи програма с 

конкретни мерки, съгласувана с РЗИ, за отстраняване на констатираните отклонения по 

микробиологични показатели. 

2. По т.11: представените данни за Технологични загуби Q3A за периода 2009-2013 г. 

за ВС „Смесена“ (приблизително 14% от Вода на вход ВС Q4) и ВС „Гравитачна“ 

(приблизително 12% от Вода на вход ВС Q4)  не се приемат. В срок от 3 месеца от 

настоящето решение да се представят преработени водни баланси за ВС „Смесена“ и ВС 

„Гравитачна“, като за Технологични загуби Q3A се посочат данни не по-големи от 4% от 

Подадени водни количества на вход ВС Q4. 

3.По т.22: в срок от 3 месеца от настоящето решение да се представи програма с 

конкретни мерки за осигуряване на постигането на съответствие на пробите за качество 

на отпадъчните води. 
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4. По т.38: в срок от 3 месеца от настоящето решение да се представи обобщителен 

доклад за изпълнените инвестиции през периода 2009-2013, като се посочат по години 

различните източници на финансиране, респективно обектите изпълнени с това 

финансиране. 

5. По т.17 и 46: във връзка с констатираните несъответствия между данните за 

разходи за текущ и авариен ремонт в справки №6 и №13, меродавни за бизнес плана се 

приемат данните от справка №6. 

6. По т.31: във връзка с констатираните несъответствия между данните за разходи за 

потребление на електрическа енергия в справки №9 и №13, меродавни за бизнес плана се 

приемат данните от справка №9. 

7. По т.47: във връзка с констатираните несъответствия между данните за разходи за 

амортизации в справки №12.1 и 12.2, и №13, меродавни за бизнес плана се приемат 

данните от справки №12.1 и 12.2. 

 

Решението може да бъде обжалвано в 14 (четиринадесет) дневен срок пред 

Върховния административен съд. 

 

 
Работна група по Заповед № З-В-21/06.03.2014 г., изменена и допълнена със Заповед № З-В-

86/07.05.2014 г. 

 
Ивайло Касчиев 

началник отдел „ЦР и БП - В и К услуги”  

Хриси Йорданова 

гл. експерт - отдел „ЦР и БП - В и К услуги”  

инж. Силвия Маринова 

мл. експерт - отдел „ЦР и БП - В и К услуги”  

Людмил Минчев 

гл.експерт - отдел „Цeново регулиране и бизнес планове - В и К услуги”  

 

Ръководител на работна група: 

Петър Петров 

и. д. Директор дирекция „Ценово регулиране, лицензии и пазари" 
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