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ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Настоящия Бисзнес план е изготвен съгласно указанията за прилагане на Наредбата за регулиране на 

качеството на водоснабдителните и канализационните услуги за регулаторен период 2022-2026г. и в 

съответствие с приложимото законодателство във връзка с дейността на ВиК операторите в България. 

В рамките на регулаторен период 2017 – 2021, в следствие на забавения трансфер на община 

Тополовград от АВиК Стара Загора към АВиК Хасково, дружеството обективно трябваше да отложи 

представянето на своя Бизнес План в Регулатора до 2019.  

Въпреки тази административна пречка, ВиК Стара Загора неотменно следва целите си свързани с 

повишаване на ефективността на дружеството във всички направления и с подобряване качеството 

на предоставяните услуги. 

В контекста на Договора за стопанисване и експлоатация, дружеството активно комуникира с 

общинските структури и съдейства за изработването на качествени проекти свързани с ВиК 

инфраструктурата, но все още срещаме затруднения в организацията по своевременното предаване 

и комплектоването на техническата документация при приключване на тези проекти.  

Обективни предизвикателства при изготвяне на прогнозите за следващия регулаторен период се 

явяват както непрестанните изменения в стойностите на ключови за бизнеса суровини и материали 

като ел.енергия и горива, но също така и повишения натиск от страна на синдикалните организации 

с основателни изисквания за увеличаване на възнагражденията в сектора. Също така, отшумяващата 

пандемия Covid-19 неминуемо се отрази на оперативните резултати за 2020, а това е базовата година 

за следващия регулаторен период. 

Протичащата реформа в сектора продължава да е предизвикателство, от гледна точка на това че все 

още има области в дейността на ВиК операторите, където липсва възможност за ефективни решения 

и изпълнение на заложените цели ако не се предприемат съответни политики на държавно ниво – 

конкретен пример е все по-задълбочаващия се проблем за ВиК Операторите с натрупването на 

утайки от процеса Пречистване на отпадъчни води.  

Също така, в периода от 2016-2019, ВиК ЕООД Стара Загора бе част от проект, финансиран по ОПОС 

2014-2020 за разработване на РПИП, чиято реализация да се осъществи със средства по приоритетна 

ос 1 на Програмата „Изграждане на ВиК инфраструктура“. През м. Октомври 2019 управителя на 

дружеството подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с УО на ОПОС. Следвайки графика 

за изпълнение този Проект, основна част от реализацията на строителството попада в първата и 

втората година на регулаторния период. Съгласно условията на финансиране, въз основ ана 

проведения АРП анализ бе определен и размерът на средствата за съфинансиране на Проекта, които 

дружеството ще осигури посредством дългосрочен инвестиционен заем. 

Всички изброени (неща) по-горе представляват съществени фактори, които оказват пряко влияние 

върху пронозите и допусканията на които е базиран настоящия Бизнес план.  
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I. ОБЩА ЧАСТ 

1. Данни за ВиК оператора 

1.1. Общи данни за дружеството 

1.1.1. Услуги, предоставяни от ВиК оператора 

ВиК ЕООД – Стара Загора предоставя следните услуги: 

Водоснабдяване:    

Дружеството доставя вода с питейни качества на населението и бизнеса, ситуирани на 

територията на административна област Стара Загора; 

Отвеждане на отпадъчни води:   

Дружеството предоставя услугата в общо 7 населени места от област Стара Загора, където 

оперира канализационната мрежа; 

Пречистване на отпадъчни води:   

С предаването за стопанисване и експлоатация на новоизградената ПСОВ Чирпан в началото 

на 2021, дружеството предоставя услугата в общо 6 населените места от област Стара Загора, 

чиито канализационни мрежи са свързани с съответните ПСОВ, 5 бр.;  

Доставка на питейна вода за друг ВиК Оператор: 

Дружеството осигурява вода с питейни качества за 3 населени места, които са разположени в 

обособената територия, обслужвана от ВиК ООД Сливен. 

1.1.2. Модел на управление - кратко описание на текущото състояние от гледна точка на 

управлението на дружеството - договор (с асоциация по ВиК, концесионен), структура на 

капитала, организационна структура 

Съгласно дружествения договор ВиК операторът е регистриран по Търговския закон като: 

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД, гр. СТАРА ЗАГОРА,  

със седалище: гр. Стара Загора и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. Христо Ботев № 62. 

Дружеството е регистрирано като ЕООД по фирмено дело №4492/1991г. том ІІ регистър 1 партида 29 

стр. 58 с решение №4486/1991г. на Старозагорски окръжен съд. 

Предмет на дейност: водоснабдяване, канализация, пречистване на битови и отпадни води, услуги 

на граждани и фирми, търговска дейност, проучване, проектиране, изграждане, поддържане и 

управление и контрол при изграждане на водоснабдителни, канализационни и пречиствателни 

системи. 

Структура на собствеността: ВиК ЕООД - Стара Загора е със 100% държавна собственост. 

През м. Април дружеството бе присъединено към Българския ВиК Холдинг ЕАД 

Дружеството се представлява от инж. Румен Тенев Райков, Управител.  

Цялостната производствено-техническа, административна и финансово-икономическа дейност се 

направлява и координира от Централно Управление под ръководството на управителя на 
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дружеството, подпомаган от заместник управител, където всички отдели са в постоянна 

взаимовръзка помежду си и експлоатационните райони. 

   СТРУКТУРА НА УПРАВЛЕНИЕ НА "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕООД – СТАРА ЗАГОРА  

 

 

На пряко подчинение на Управителя са отделите:  

➢ Изпитвателна лаборатория води, която се грижи за изпълнението на собствения мониторинг 
на качеството на водите 

➢ Отдел Обществени Поръчки, който планира, изготвя и провежда обществените поръчки, 
необходими за обезпечаване на ресурсите и услугите от външни доставчици  

➢ Административен отдел, чиято пряка отговорност е администрирането на дейностите 
свързани с човешките ресурси на дружеството 

➢ Отдел Жалби и връзки с клиенти, който се грижи да отговори своевременно на всички 
постъпили запитвания и оплаквания от клиентите на дружеството  

➢ Вътрешен Одит, който осигурява вътрешния одит на всички структури и процеси 

➢ Системни администратори, които се грижат за обезпечаване на персонала с необходимата IT 
техникa и нейната поддръжка, подпомагат останалите отдели при избора и внедряването на 
специфични и специализирани програмни продукти, грижат се за безпроблемното 
осъществяване на непрекъснат електронния обмен на данни за всички процеси и дейности в 
дружеството. 

➢ Отдел Сигурност, който организира, координира и контролира дейността за осигуряване 
защитата на обектите на ВиК ЕООД Стара Загора, като част от критичната инфраструктура на 
страната, създава условия за намаляване на риска от посегателства, целящи увреждане 
живота и здравето на населението, чрез нарушаване качеството на питейната вода; 
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организира и ръководи цялостната дейност по охраната на имуществото на фирмата; 
осъществява връзка и контрол върху работата на фирмите извършващи дейност по договори 
за охрана (физическа и техническа) на обекти на дружеството. Ръководителя на отдела 
изпълнява функциите на длъжностно лице по защита на данните. 

На пряко подчинение на заместник управителя се намира:  

➢ направление Реализация, което се грижи за контрола и доброто изпълнение на процесите по 
фактурирането и събираемостта, контрол и своевременната актуализация на съответните 
бази данни, управлява и следи да спазването вътрешните правила и приложимите законови 
уредби във връзка с взаимоотношенията на дружеството и неговите потребители.  

На пряко подчинение на ръководител направление Финансово икономическа дейност, който е 

отговорен за осъществяване на финансовата дейност са: 

➢ Финансово счетоводния отдел, чиито задължения са свързани с поддържането на 
счетоводната отчетност на дружеството 

➢ Организация на труда, където се формират месечните възнаграждения на персонала 

На пряко подчинение на Главния Инженер са отделите:  

➢ Водоснабдяване, Канализация, Пречистване, Енергомеханичен, чиито служители пряко 
отговарят, подпомагат вземанията на решенията и координират действията на персонала по 
райони в съответните направления на производствено-експлоатационните процеси 

➢ Технически отдел - издава ИДП (изходни данни за проектиране), ПД (предварителни 
договори) и ОД (окончателни договори) за присъединяване на обекти към ВиК мрежата. 
Съгласува скици, проекти. Проектира ВиК мрежи и съоръжения. Отчита инвестиционни 
обекти към Общини и Асоциация. Изготвя оферти и договори за строителство на обекти. 
Участва в експертни съвети и приемателни комисии 

➢ Водомерно стопанство - контролира дейността на водомерните работилници. Организира и 
контролира създаването на база данни за всички общи водомери, водомери на СВО, 
водомери на обществени абонати, големи водомери на вход населено място и 
водоизточници. Контролира монтажа, обработката и подаване на заявките към фирмата, 
извършваща монтажа на РМ - водомери. Извършва контрол на отчитането на 
радиомодулните водомери, събирането и обработване на подадената информация за 
отчетите и констатираните манипулации по тях. Контролира извършването на 
метрологичната проверка на средствата за измерване на водомерите, както и създаването и 
изпълнението на график за проверките. Участва в разработването на планове и мероприятия 
за изграждане и внедряване на радиомодулни системи за дистанционно отчитане и контрол 
на водното количество. 

➢ Снабдяване – получава по електронен път, заявки и искания за материали. Контролира 
коректното им попълване от съответните звена и райони и ги подписва и съгласува. 
Организира своевременното закупуване на стоки и материали, и транспортирането им. 
Съблюдава наличностите по складовете на Дружеството с цел да не се натрупат излишни 
количества или липси на материали. Проверява документите отговарят ли ценово по сключен 
договор или оферта. 

➢ Капиталово строителство – организира, ръководи и отговаря за цялостната дейност по 
строителство на ВиК проводи и съоръжения на територията на Дружеството. Определя 
приоритетите за изпълнение инвестиционните обекти. Координира работата на техническите 
отдели и експлоатационни райони, съобразно инвестиционната програма. Упражнява 
контрол по време на строителството на ВиК проводи и съоръжения. Контролира отчетността 
за построените обекти. Уточнява необходимите данни и участва в изготвянето на проекти, 
договори, екзекутиви и др. за построяване на ВиК проводи и съоръжения. 
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➢ ГИС - създава, съхранява, обработва, анализира, визуализира и споделя геореферирана 
информация. Съчетава пространственото местоположение на обектите с описателната 
информация за тях, с цел по-доброто разбиране на събитията и взаимовръзките между 
обектите. В отдела се съхраняват данни, които могат да бъдат визуализирани под формата на 
карти. Картите описват местоположението на обектите и пространствените взаимовръзки 
между тях. 

➢ Управление на проекти - организира съгласуване на технически проекти с външни институции 
и общини за осигуряване на разрешителен режим за строеж. Управлява проекти и следи хода 
на изпълнение на действащи такива. Контролира изпълнението на договорите и 
комуникацията с други организации и институции. Оперира с проектната документация и я 
систематизира. Поддържа комуникация с чуждестранни консултанти и партньори. Участва в 
тръжни комисии.  

➢ През 2019 г. се сформира Звено за европейска сертификация и екология, чиито приоритети 
са свързани с поддържането в съответствие на дейностите на дружеството от гледна точка на 
екологичното законодателство. 

Приоритет на управленският екип на дружеството е поддържането на добра комуникация и обмен 

на данни за процесите и сътрудничество между отделните структури в дружеството.  

1.1.3. Обслужвана територия (площ, населени места, експлоатационни райони) 

Дружеството оперира на територията на 11-те общини, които съставляват административна област 

Стара Загора.  

№ Община 
Площ  
км2 

Градове 
Бр. 

Села 
Бр. 

Население 
Бр. 

 Източник 
(Уикипе-

дия) 
(екатте) 

Обслужва
ни от ВиК 

СЗ 
(екатте) 

Обслужва
ни от ВиК 

СЗ 

(НСИ 2020 
по екатте) 

1 Братя Даскалови 487.96 0 0 23 22 7 897 

2 Гурково 292.26 1 1 9 1 5 093 

3 Гълъбово 348.89 1 1 10 10 11 061 

4 Казанлък 634.78 3 3 17 17 66 903 

5 Мъглиж 388.88 1 1 13 7 9 962 

6 Николаево 96.52 1 1 3 3 4 540 

7 Опан 257.48 0 0 13 10 2 837 

8 Павел баня 518.68 1 1 12 12 13 263 

9 Раднево 545.15 1 1 22 21 17 615 

10 Стара Загора 1063.42 1 1 51 51 152 236 

11 Чирпан 522.87 1 1 19 18 19 273 

  5 156.89 11 11 192 172  

 

В общините, обслужвани от дружеството има общо 22 населени места, 2 от които на територията на 

община Тополовград, чиято ВиК инфраструктура не се оперира от дружеството.  

ВиК ЕООД Стара Загора закупува сурова (необеззаразена) вода от ВиК Сливен ООД, доставяна по 

водопровод направление ПС Червенаково – община Гълъбово.  

ВиК ЕООД Стара Загора продава вода годна за питейно-битови нужди на ВиК Сливен ООД, доставяна 

по водопровод направление ПС Пет Могили – ТЕЦ 2, към който са присъединени 3 села (Пет Могили, 

Новоселец и Радецки), административно попадащи в област Сливен, обслужвана от ВиК Сливен ООД. 
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В структурата на Дружеството са обособени 5 производствено-експлоатационни райони: Стара 

Загора, Казанлък, Чирпан, Раднево и Тополовград и един район за помощна и спомагателна дейност. 

В състава на всеки район са обособени технически групи, чиято обслужвана територия най-често 

съвпада с територията на една община. В по-големите общини (Стара Загора, Казанлък, Чирпан и 

Раднево) са обособени по няколко технически групи за градовете и прилежащите им села. 

Разпределение е направено така, че да се осъществява възможно най-близък контакт и 

взаимодействие с общините за решаване на възникналите проблеми във взаимен интерес.  

Освен техническите групи, които са пряко ангажирани в поддръжката на линейните мрежи, всеки 

район разполага със оптимален набор строителна механизация и персонал който да я обслужва, 

икасатори, склад с персонал, който да следи движението на материалите, специализирани групи 

които се занимават с поддръжката на енерго-механичното оборудване и група ангажирана с 

поддръжката на водомерното стопанство. 

Район Стара Загора  

Стара Загора – град  включва територията на град Стара Загора и основните водоизточниците за 

града: Дунавци, Беш Бунар, Под гарата. 

Стара Загора – изток,  включва следните население места: 

Бенковски, Боздуганово, Борилово, Братя Кунчеви, Горно Ботево, Дълбоки, 

Загоре, Змейово, Калитиново, Коларово, Колена, Люляк, Маджерито, М. 

Кадиево, Могила, Оряховица, Плоска Могила, Подслон, Преславен, 

Пшеничево, Руманя, Хан Аспарухово, Хрищени. 

Стара Загора – юг, включва следните населени места: 

Бъдеще, Бял Извор, Бяло Поле, Венец, Княжевско, Кравино, Опан, Памукчии, 

Петрово, Пъстрен, Средец, Стрелец, Тракия, Ястребово. 

Стара загора – запад,  включва следните населени места: 

Арнаутито, Богомилово, Борово, Воденичарово, Еленино, Елхово, Казанка, 

Калояновец, Кирилово, Козаревец, Ловец, Лозен, Лясково, Малка Верея, 

Михайлово, Ново Село, Остра Могила, Пряпорец, Пъстрово, Ракитница, 

Самуилово, Сладък Кладенец, Старозагорски Бани, Сулица, Християново,. 

Район Казанлък  

Казанлък – град,  включва територията на град Казанлък и основните водоизточници за града: 

Съхране, Сев. Кладенци, Габарево, Търничене, Тунджа запад. 

Казанлък – запад,  включва: 

Александрово, Асен, Виден, Габарево, Г. Дряново, Горно Съхране, Долно 

Съхране, Дунавци, Манолово, Осетеново, Павел баня, Скобелево, Турия, 

Тъжа, Търничене, Хаджидимитрово, Шейново, Шипка, Ясеново. 

Казанлък – изток,  включва: 

Ветрен, Горно Изворово, Гурково, Долно Изворово, Дъбово, Едрево Елхово, 

Зимница, Мъглиж, Николаево, Нова Махала, Паничерево, Тулово, Шаново, 

Ягода, Юлиево. 

Казанлък – север, включва: 
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селищата Бузлуджа, Бузовград, Горно Черковище, Енина, Копринка, Яз. 

Копринка, Крън, Кънчево, Овощник, Розово, Ръжена, Средногорово, 

Черганово. 

Район Чирпан 

Чирпан – град,  включва територията на град Чирпан и основните водоизточници за града: 

   ПС Марица, ПС Текира. 

Чирпан – север,  включва: 

Винарово Гита Димитриево Държава Зетьово Златна Ливада Изворово Малко 

Тръново Могилово Осларка Рупките Свобода Спасово Средно Градище Стоян-

Заимово Целина Ценово Яворово Яздач 

Чирпан – запад,  включва: 

Братя Даскалови, Верен, Горно Ново Село, Голям Дол, Горно Белево, Гранит, 

Долно Ново Село, Колю Мариново, Малко Дряново, Марково, Медово, 

Мирово, Найденово, Опълченец, Оризово, Партизанин, Плодовитово, 

Православ, Славянин, Съединение, Сърневец, Черна Гора. 

Район Раднево  

Раднево – град: 

за ВиК Сливен  включва Пет Могили, Радецки и Новоселец. 

Раднево – села,  включва: 

Бели Бряг, Българене, Даскал Атанасово, Диня, Землен, Знаменосец, Ковач, 

Ковачево, Константиновец, Любеново, Маца, Полски Градец, Рисиманово, 

Свободен, Сърнево, Тихомирово, Тополяне, Трояново, Трънково 

Гълъбово   включва:  

Априлово Великово Главан Гълъбово Искрица Медникарово Мусачево 

Мъдрец Обручище Помощник Разделна. 

Район Добив  

Район Добив   включва: Помпена система Ягода – Ръжена – Зимница 

 

1.2. Описание на ВиК системите – водоснабдяване 

1.2.1. Водоизточници  

Водоснабдяването на населените места обслужвани от ВиК ЕООД Стара Загора се осъществява чрез 

собствени водоизточници – водовземни съоръжения от подземни води – дренажи, каптажи, 

шахтови кладенци и тръбни кладенци.  

дренажи 139 бр. 

каптажи 40 бр. 

шахтови кладенци 119 бр. 

тръбни кладенци 157 бр. 

всичко 455 бр. от които 105 бр. са резервни с общ макс. капацитет 1 778 l/s 
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1.2.2. Разрешителни за водовземане - №, дата на издаване, срок на валидност  

№ 
Наименование на 

водоизточник 
вид/ШК, ТК, КЕИ, 

Дренаж/ 

Бр.водовзе
мни 

съоръжени

я/водоизт. 

№ на разрешително/дата 
на издаване 

срок на 
валидност 

1 "Зимница" ТК 28 № 1562/13.05.2003 13.05.2028 

2 "Ягода ШК 16 № 1588/16.05.2003 16.05.2028 

3 "Ръжена" ШК 11 № 1563/13.05.2003 13.05.2028 

4 "Кольо Ганчев" 5 ШК, 2 ТК 7 № 1592/19.05.2003 19.05.2028 

5 "Дунавци" 
3 Дренажа, 5 ШК, 

5ТК 
13 № 1653/04.07.2003 04.07.2028 

6 "Беш бунар"  Дренажа 2 № 300073/03.09.2003 03.09.2019 

7 "Халка бунар" КЕИ 1 № 31510238/14.06.2010 14.06.2035 

8 "Стамово" 14 ТК, 1 ШК 15 № 31510213/19.12.2009 19.12.2034 

9 "Братя Даскалови" ШК 1 № 31510251/06.10.2010 06.10.2035 

10 "Николаево" ТК 2 № 301723/15.12.2006 15.12.2031 

11 "Домуз бунар" Дренаж 1 № 31510212/19.12.2009 19.12.2034 

12 "Лазова река" Дренаж 1 № 301072/20.10.2005 20.10.2020 

13 "Мъдрец" ШК 1 № 31510322/28.11.2011 28.11.2021 

14 "Тулово" 2 ШК, 2 ТК 4 № 31510393/28.11.2012 28.11.2022 

15 "Паничерево" КЕИ 1 № 31510482/17.11.2014 17.11.2024 

16 „Бъдеще“ ШК 1 №31510518/24.08.2015 24.08.2025  

17 „Търничене“ 6 ШК, 1 Дренаж 7 №31510505/12.05.2015  12.05.2025  

18 
Тр. Кладенец –ПС 

„Бялата вода“ 
 ТК 1 №31510043/09.01.2008  09.01.2033  

19 
„Ставрев юрт“ каптиран 

извор 
КЕИ 1 №31510532/21.03.2016 21.03.2026  

20 
Гранит – шахтов 

кладенец 
ШК 1 №31510531/21.03.2016  21.03.2026  

21 
Тракия – дренаж и тр. 

кладенец 
Д, ТК 2 №31510538/10.05.2016  10.05.2026 

22 Подслон ТК 4 №31510542/22.06.2016 22.06.2026 

23 Коларово ШК 1 №31510541/17.06.2016 17.06.2026 

24 Кольо Мариново - ТК ТК 1 №31510539/12.05.2016 12.05.2026 

25 Землен – 12 бр. ТК ТК 12 №31510547/19.07.2016  19.07.2026 
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26 Бял Извор - ШК ШК 1 №31510546/05.07.2016  05.07.2026 

27 
Горно Сахране – Кюпек 

дере 
КЕИ 1 №31510573/18.04.2017 18.04.2023 

28 
Елхово, общ. Николаево 

– Далак бунар 
Дренаж 1 №31510571/03.04.2017 03.04.2022 

29 
Горно Сахране – ШК 

при ПС 
ШК 1 №31510575/18.04.2017 18.04.2023 

30 
Горно Белево, общ. 
Братя Даскалови 

КЕИ 1 №31510570/29.03.2017 
29.03.2023    

  

31 
Братя Даскалови – 
Свобода и Гита, общ. 
Чирпан 

Дренаж 1 №31510200/11.11.2009 11.11.2034 

32 
Полски градец –КЕИ 
„Петрово клаеднче“, ТК 
„Речицата“ 

КЕИ, ТК 2 №31510585/24.10.2017 24.10.2022 

33 
Полски градец „Юртска 
чешма“ 

КЕИ 1 №31510583/23.10.2017 23.10.2022 

34 Полски градец „Обуля“ КЕИ 1 №31510584/24.10.2017 24.10.2022 

35 
Едрево – КЕИ „Малък 
солуджак“ 

КЕИ 3 №31510579/07.08.2017 07.08.2023 

36 Павел Баня  7 ШК, 2 Дренажа 9 №31510605/14.06.2018 14.06.2024 

37 
„Марица“ 1 – ТК, за гр. 
Чирпан 

ТК 2 №31510632/25.11.2019 25.11.2024 

38 
„Габарево“ за гр. 
Казанлък 

2 ШК, 2 ТК 4 №31510641/27.05.2020 27.05.2025 

39 
„Сахране“  каптирани 
извори за гр. Казанлък 

3 ШК, 1 Дренаж 4 №31510641/09.09.2020 09.09.2026 

40 
„Хрищени“ – извор 
Селището 

КЕИ 1 №31510646/21.09.2020 21.09.2026 

41 Дълбоки ТК 6 №31510562/8.12.2020  08.12.2025 

42 Общо разрешително     № 0467/31.07.2001  изтекъл 

 

Общи брой водоизточници с разрешителни за водовземане – 174 бр. (дренажи, каптажи, ШК, ТК) 

1.2.3. Санитарно охранителни зони 

№ 
Наименование на 

водоизточник 
вид/ШК, ТК, КЕИ, 

Дренаж/ 
Учредена СОЗ/ заповед 

Подадени 
документи за 

СОЗ 

1 "Зимница" ТК СОЗ -Т-391/15.04.2021   

2 "Ягода ШК   В процедура 

3 "Ръжена" ШК   В процедура 

5 "Дунавци" 3 Дренажа, 5 ШК, 5ТК   В процедура 

6 "Беш бунар"  Дренажа   В процедура 

7 "Халка бунар" КЕИ СОЗ-М-324/18.09.2017   

8 "Стамово" 14 ТК, 1 ШК   В процедура 

10 "Николаево" ТК   В процедура 

11 "Домуз бунар" Дренаж СОЗ-М-355/02.11.2018   

13 "Мъдрец" ШК СОЗ-М-363/16.05.2019   

15 "Паничерево" КЕИ   В процедура 
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16 „Бъдеще“ ШК   В процедура 

17 „Търничене“ 6 ШК, 1 Дренаж   В процедура 

20 Гранит – шахтов кладенец ШК   В процедура 

21 
Тракия – дренаж и тр. 

кладенец 
Д, ТК   В процедура 

23 Коларово ШК СОЗ-М-377/08.11.2019   

25 Землен – 12 бр. ТК ТК   В процедура 

27 Горно Сахране – Кюпек дере КЕИ СОЗ-Т-348/23.03.2018  

28 
Елхово, общ. Николаево – 

Далак бунар 
Дренаж СОЗ-Т-344/06.03.2018  

29 Горно Сахране – ШК при ПС ШК СОЗ-Т-349/26.03.2018  

30 
Горно Белево, общ. Братя 
Даскалови 

КЕИ СОЗ-М- 347/12.04.2018  

31 
Братя Даскалови – Свобода и 
Гита, общ. Чирпан 

Дренаж  В процедура 

32 
Полски градец –КЕИ 
„Петрово клаеднче“, ТК 
„Речицата“ 

КЕИ, ТК  В процедура 

33 
Полски градец „Юртска 
чешма“ 

КЕИ  В процедура 

34 Полски градец „Обуля“ КЕИ  В процедура 

35 
Едрево – КЕИ „Малък 
солуджак“ 

КЕИ СОЗ-Т-373/11.10.2019  

36 Павел Баня  7 ШК, 2 Дренажа  В процедура 

37 
„Марица“ 1 – ТК, за гр. 
Чирпан 

ТК  В процедура 

38 „Габарево“ за гр. Казанлък 2 ШК, 2 ТК  В процедура 

 

1.2.4. Съоръжения за пречистване на питейна вода 

Водоизточниците са от подземни води (предимно шахтови и тръбни кладенци), условно чисти и с 

постоянни химико-физични показатели.  Единствената обработка е дезинфекция на водата с хлор-

съдържащи продукти. Тя се извършва посредством вакуумни хлор апарати, дозиращи помпи за 

натриев хипохлорит и ръчно. Използват се два вида дозиращи помпи – работещи на 220 V и с 

автономно соларно ел. захранване. 

Вид дезинфактант Оборудване Брой пунктове на дозиране 

Течен хлор газ Вакуумен хлор апарат 31 бр. 

Натриев хипохлорит Дозираща помпа 76 бр. 

Хлорна вар Ръчно 22 бр. 

 

През 2020 г. бе стартирана процедура по ЗОП за доставка и монтаж на инсталация за отстраняване 

на естествен уран в питейната вода, предназначена за с. Казанка община Стара Загора. Към момента 

на изготвяне на БП инсталацията е пусната в експлоатация и нормалното водоснабдяване към 

населеното място е възстановено с Предписание на РЗИ Стара Загора № ЗК-19.04.2021 г. 

Инсталацията е на принципа на обратната осмоза. 
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Аналогично, за с. Конаре, чиято водоснабдителна мрежа се подготвя за прехвърляне за стопанисване 

и експлоатация от община Гурково към дружеството през 2022, добитата сурова вода също се третира 

с инсталация на същия принцип.  

1.2.5. Довеждащи съоръжения 

Дружеството оперира 955.518 км външни водопроводи. Средната възраст на мрежата е 45 години.  

Диам. D (mm) 

диапазон 
PVC 

 

бетон други 
Етер-

нит 

манес-

ман 

поли-

етилен 

поцин-

ковани 

Стома-

на 

стъкло-

пласт 
чугун Grand Total 

                       

0-100 0.626     94.423 38.237 6.732   10.048   3.129 153.20 

101-150 4.249    129.176 17.299 33.746   38.327   4.478 227.275 

151-200 0.048   
 77.632 5.333 45.422   44.888   1.257 174.58 

201-300      32.370 0.611 15.429   52.623 2.028 0.390 103.451 

301-500 1.122   
 32.787 0.022 15.351   43.305 7.041 0.457  100.085 

501-600    
 39.389       30.989 6.837   77.215 

601-800          0.362    66.968 0.073    67.403 

801-1100   0.221           30.173 1.332   31.726 

2 1/2             2.115       2.115 

2             0.181       0.181 

1 1/4             0.152       0.152 

3/4             0.037       0.037 

други   20.791         

Grand Total 4.249 0.221 20.791 405.777 61.502 116.68 2.485 317.321 17.238 9.254 955.518 

% материал 0.42 0.02 2.09 42.41 6.39 12.15 0.21 33.20 1.78 0.94 100.0 

Предвид периода на изграждане и разширяване на водопроводната мрежа – 50те-80те години и 

съществуващите технологии през този период, най-значителен дял се пада на етернитовите 

водопроводи – близо 43%, което обуславя високата аварийност по водопроводната мрежа.  

Рехабилитация и подновяване на остаряли и напълно амортизирани трасета  са  основните 

приоритети на дружеството, което е заложено в Инвестиционната програма 2022-2026 

1.2.6. Разпределителна мрежа 

Дружеството експлоатира 2 583.546 км разпределителна мрежа. Средната възраст е 45 години. 

Диам. D (mm) 

диапазон 
етернит 

 

Други 
Манес 

ман 

поли-

етилен 

поцин-

ковани 
стомана 

 

пвц чугун 

 

Стъкло 

пласт 

Grand Total 

0-100 1309.377  98.898 328.721  17.409  27.286  1781.69 

101-150 216.999  11.856 158.228  19.690 1.208 4.667  412.65 

151-200 55.556  4.009 65.703  21.835  4.001  151.10 

201-300 18.146  
 28.142  31.246  2.793 0.454 80.78 

301-500 7.584  
 13.609  14.568 0.104 

 
3.274 39.14 

501-820 5.648     6.673    12.32 

1/2   
 0.048  1.402  

 
 

 1.40 

3/4   
 0.074  0.675  

 
 

 0.68 

1   
 0.078  3.047  

 
 

 3.05 



I.Обща част 

 

19 / 139 

 

1 1/4   
 

  2.717  
 

 
 2.72 

1 1/2   
 

  2.294  
 

 
 2.29 

2   
 1.128  2.450  

 
 

 2.45 

2 1/2   
 

  2.593  
 

 
 2.59 

3   
 

  49.127  
 

 
 49.13 

Други  41.557        41.56 

Grand Total 1613.310 41.557 114.763 594.403 64.305 111.421 1.312 38.747 3.728 2583.546 

% материал  62.45 1.59 4.41 23.00 2.48 4.30 0.039 1.47 0.12 100.0 

Предвид периода на изграждане и разширяване на водопроводната мрежа – 50те-80те години и 

съществуващите технологии през този период, най-значителен дял се пада на етернитовите 

водопроводи – около 63% от разпределителните водопроводи.  

Това обуславя изключително високата аварийност по водопроводната мрежа, чиято рехабилитация 

и подновяване приоритет на дружеството. 

1.2.7. Съоръжения по мрежата – помпени станции, резервоари, други  

Основния дял от питейната вода се подава и разпределя до населените места чрез изпомпване. В 

тази връзка дружеството оперира следното енергомеханичното оборудване: 

Помпени станции – централни и БПС 303 бр. 

Капацитет 2 450 l/s  

Инсталирана мощност 17 761 kW 

Работни помпени агрегати 484 бр. 

Резервни помпени агрегати 224 бр. 

Собствени трансформатори 88 бр. 

Хидрофори за жил. блокове 104 бр. 

 

Помпените станции са с монолитна конструкция, надземни или полувкопани. Бункерните помпени 

станции са нормално вкопани под терена с хидроизолация на подземната част. 

Експлоатират се 250 резервоари:  

Напорни резервоари - 169 бр. с общ обем 107 635 m3 

Кула водоеми- 22 бр. с общ обем 3 390 m3 

Черпателни резервоари при помпени станции– 47 бр. с общ обем 5 544 m3 

Облекчителни шахти – 12 бр. с общ обем 1 675 m3 

Предвид факта че един от значителните компоненти от експлоатационните разходи в дейност 

Водоподаване е изразходваната ел. енергия, дружеството реализира и планира осъществяването на 

редица мерки свързани с повишаване на енергийната ефективност: подмяна на Енерго-Механично 

Оборудване, монтаж на честотни регулатори на помпени агрегати, рехабилитация на линейни мрежи 

и съоръжения, водещи до оптимизиране режима на работа на ЕМО-оборудването, подобряване на 

оперативността на работа на системите, въвеждайки СКАДА системи и системи за дистанционно 

управление на определени водоснабдителни системи.  

1.2.8. Измервателни устройства – описание на измервателни устройства, монтирани на 
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водоизточници, на вход ВС, на вход ПСПВ, др. 

Измервателните устройства, които са монтирани на територията обслужвана от ВиК Оператора, на 

вход ВС, на вход водомерна или DMA зона са  фланшови волтманови водомери с диаметри  от DN 

80mm – DN 300mm. В определени случаи, поради големия диаметър на водопровода за по лесен 

монтаж и експлоатация, са монтирани ултразвукови или електромагнитни разходомери. 

Водомерите на водоизточници са монтирани предимно на вход чепрателен резервоар на помпена 

станция, на изход помпена станция, на вход напорен резеровар (когато не съществува техническа 

възможност за монтиране при или в близост до водоизточника). Монтирани са основно волтманови 

водомери с диаметри от DN 80mm – DN 400mm. В конкретни случаи, поради значимостта за 

водоснабдяването на голяма агломерация и подсигуряването на непрекъснатост на водоподаването, 

биват монтирани ултразвукови и електромагнитни разходомери. 

За 2020г., общия брой на водомери/разходомери на водоизточници е 57 бр.  

Общия брой на водомери/разходомери, които са различни от водомери на водоизточници е 230 бр. 

Към момента, ВиК Оператора не експлоатира ПСПВ, респективно не съществуват и 

водомер/разходомери монтирани на вход или изход ПСПВ. 

1.2.9. Очаквано изграждане и предоставяне за стопанисване на публични активи през периода на 

бизнес плана (извън инвестиционната програма на ВиК оператора) 

В периода 2016-2019 за дружеството бе разработен РПИП в рамките на ОПОС 2014-2020. В резултат 

на този проект ВиК ЕООД Стара Загора изготви и внесе апликационна форма в УО на ОПОС през м. 

Април 2019. След проведения процес на проверки на проекта от УО на ОПОС през м. Октомври 2019 

управителя на дружеството подписа Административен договор за безвъзмездна финансова помощ 

(АДБФП) Д-34-101/15.10.2019.  

В рамките на този проект дружеството се подготвя за реализацията на следните дейности (по 

агломерации):  

➢ В рамките на агломерация Стара Загора ще бъдат изпълнени 5 обекта, обхващащи 

реконструкция на 44,664 км вътрешна водопроводна мрежа, вкл. обособяване на 14 DMA 

зони, реконструкция на 16,627 км канализационна мрежа и колектори, участък от 7,343 км от 

довеждащия водопровод Дунавци, както и изграждане на изсушителни полета и доставка на  

технологично оборудване за ПСОВ Стара Загора. 

 

➢ За агломерация Казанлък е предвидена реконструкцията на 20,476 км вътрешна 

водопроводна мрежа, вкл. обособяването на 3 DMA зони, реконструкция на 0,844 км 

канализационна мрежа и участък от 12,446 км от довеждащия водопровод Сахране. 

 

➢ В рамките на агломерация Чирпан е предвидена реконструкцията на 0,989 км 

разпределителна водопроводна мрежа, 1,961 км канализационна мрежа, вкл. изграждането 

на КПС, както и реконструкцията на участък от 5,431 км от довеждащия водопровод от 

водоизточник Марица. 

 

➢ В агломерация Раднево проекта обхваща реконструкцията на 2,258 км вътрешна 

водопроводна мрежа, участък от 3,747 км от довеждащ водопровод Землен, както и 
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изграждането и въвеждането в експлоатация на дълбоки тръбни кладенци в землищата на с. 

Хан Аспарухово и с. Горно Ботево. 

 

➢ В рамките на проекта, дружеството е предвидило средства за надграждане на 

съществуващите SCADA и GIS системи, с оглед повишаване на ефективността на важни 

оперативни процеси, както и разработването и внедряването на софтуер за хидравлично 

моделиране, с чиято помощ ще се разработват дългосрочни инвестиционни планове, вкл. 

изготвяне на графици, оразмеряване и определяне на местоположението на бъдещи 

съоръжения. 

 

Средствата за съфинансиране от страна дружеството са осигурени посредством инвестиционен заем 

с ЕБВР в размер от 6 100 000 EUR, чийто график на усвояване съответства на прогнозния график на 

паричните потоци по реализация на проекта.  

Респективно, активите – обект на проекта, са представени с делът си от безвъзмездното финансиране  

в година 2024, като предоставени за експлоатация.  

В процеса на подготовка нанастоящия документ, в отговор на наше запитване към общините по 

повод на новоизградени и/или рехабилитирани мрежи и съоръжения, подлежащи на предоставяне 

за експлоатация от дружеството, получихме обобщени стойности по населени места.  

Считаме че тази информация е недостатъчна за да включим съответните активи с физическите и 

финансови параметри.  

От друга страна, в прогнозите за потребление (респ. водния баланс) сме включили присъединяване 

на с. Конаре, община Гурково, към населените места, които дружеството обслужва, тъй като 

прехвърлянето на активите (вкл. новоизградена инсталация за пречистване на вода за питейни 

нужди) се очаква да се осъщество до края на текущата 2021. Но както е посочено по-горе, поради 

липса на конкретни параметри (стойност и техн. Характеристики) не сме предвидили съответните 

оперативни разходи и респ. стойности на предадени активи.  

1.3.  Описание на ВиК системите – канализация 

Дружеството експлоатира канализационната мрежа в общо 7 населени места от обособената 

територия. 

Изграждането на съвременни канализационни системи на територията на дружеството започва 

след 1950 година в големите градове на региона. 

➢ Град Стара Загора 

Град Стара Загора е населено място от I функционален тип. От тях 95% са свързани към 

канализационната мрежа. През 2011 г. е въведена в експлоатация пречиствателната станция за 

отпадъчни води на града. Основен приемник на отпадъчните води е река Бедечка. Много малка част 

от отпадъчните води, главно разредени по време на дъжд, се отвеждат към река Берекетска.  

Първият изграден канал е североизточния открит охранителен канал - проектиран през 1939 г. и 

построен през 1942 г. Неговото предназначение е да защити града от поройните дъждовни води, 

идващи от околните незалесени тогава хълмове. 



I.Обща част 

 

22 / 139 

 

През 1947 г. е изготвен и одобрен цялостен идеен проект, а през 1950 г. - работен проект, в който е 

възприета смесена канализационна система, като са уточнени трасето на главните колектори и 

мястото на заустването и пречиствателната станция. 

В периода 1951 – 1963 г. се изграждат трите главни канализационни колектора в посока запад - изток, 

които са гръбнака на канализационната система. Успоредно с колекторите започва и изграждането 

на градската канализационна мрежа - в периода 1961 – 1965 г. е канализирана централната и 

частично източната градска част, а до 1970 г. е канализирана почти из цяло територията в старите 

очертания на града. С разрастването на града се изграждат канализационни колектори и мрежи в 

новите квартали: Казански, Градински, Самара, Чомлека, Три чучура и Железник. 

Изградените колектори са обикновено монолитни стоманобетонови, предимно с устообразно и 

яйцеобразно, по-рядко с правоъгълно напречно сечение. Градската канализационна мрежа с 

диаметър до Ф600 mm е изградена от бетонови (неармирани) тръби. 

Канализационната система на гр. Стара Загора е от смесен тип - отвежда битови, промишлени и 

атмосферни води. Има изградена разделна канализация в кв. Три чучура (север, център, юг) и кв. 

Самара 3. На територията на града са изградени към момента 12 бр. дъждопреливници. 

Канализационната мрежа се състои от 12 главни колектори, главни профили, главни клонове и 

отливни канали с обща дължина 37 km. Дължина на второстепенната канализационна мрежа е близо 

120 km.  

Главен колектор I отвежда отпадъчните води от района северно от бул. Столетов и източно от бул. 

Княз Александър Батенберг на запад до р.Бедечка. На него са изградени три дъждопреливници. 

Първият Дъждопреливник 1 (Д ПрI-1) е след кръстовището на бул. Генерал Столетов и ул. 

Подполковник Калитин. Дъждопреливник 2 (Д ПрI-3) е на бул. Цар Симеон Велики след включване 

на Главен колектор II и Дъждопреливник 3 (Д ПрI-4) в площадката на ЗСК Боруй. 

Главен колектор II отвежда отпадъчните води от района северно от бул. Цар Симеон Велики и 

източно от бул. Княз Александър Батенберг на запад до р.Бедечка. 

Главен колектор II´ отвежда отпадъчните води от района северно от ул. Свети Княз Борис на юг от 

бул. Генерал Столетов, източно от бул. Княз Александър Батенберг на запад до р. Бедечка, на него е 

изграден Дъждопреливник 2-1 (Д ПрII-3). 

Главен колектор III отвежда отпадъчните води от района северно от бул. Славянска, на юг от бул. Цар 

Симеон Велики и източно от бул. Княз Александър Батенберг на запад до р. Бедечка. 

За индустриалната зона на града през 1959 г. е разработен идеен проект и до 1972 г. е изградена 

почти цялата канализационна мрежа. Тя се състои основно от два главни колектора Главен колектор 

IV и Главен колектор V. 

Главен колектор IV започва от вече изключен от експоатация Дъждопреливник, преминава през по-

голямата част от индустриалната зона север – юг и се включва в довеждащият колектор за ПСОВ.  

Главен колектор V, събира водите около гарата, с изграждане на главен колектор VII през 80те 

години, отливният канал на неговият дъждопреливник е прекъснат, вкоследствие при 

реконструкцията на Дъждопреливник 7-3, окончателно самият колектор е превключен в главен 

колектор VII.  
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Канализационната мрежа на кварталите Самара 1, 2, 3 е изградена през 60 те години. Основен 

събирател е Главен профил I, заустен след пресичане на р.Бедечка в Главен колектор I. На Главен 

профил I са изградени два дъждопреливника. Квартал Самара 3 е с изцяло реконструирана, изцяло 

разделна канализация. 

 Главен колектор VI събира водите от най-южната част от Самара 1 и квартал Чадър могила, пресича 

напоителният канал и жп линията Пловдив – Стара Загора и покрай околовръсната жп линия 

преминава през р. Бедечка и се зауства в Главен колектор I.  

Главен колектор VII отвежда отпадъчните води от кв. Лозенец, кв. Казански и част от индустриалната 

зона на града. Изградения на него Дъждопреливни7-3 е реконструиран и отвеждащия отливен канал 

също. 

Кварталите кв. Три Чучура –Север, Център и юг и част от кв. Казански са с разделна канализация. 

Дъждовните им отпадъчни води се отвеждат в р. Берекетска. 

Водите от кв. Железник и кв. Три Чучура се отвеждат от Главен колектор VIII. Той започва след 

дъждопреливник събиращ отпадъчните води от кварталите Железник. Отливният канал на 

преливника се заустват в дере. Главен колектор VIII приема водите и от с.Богомилово и Тракийския 

университит, след пресичане на р. Берекетска. 

Главен колектор IХ приема отпадъчните води от кв. Железник - голям. 

Главен колектор Х приема отпадъчните води от кв. Три Чучура –юг. 

Главен колектор ХI и ХII приема отпадъчните води от кв. Железник – малък. 

През 2012-2013 г. се доизгражда канализацията на кв. Кольо Ганчев I и кв. Кольо Ганчев II (АПК). 

Изградени са и две КПС и тласкатели отвеждащи водите от кв. Кольо Ганчев I към ПСОВ. 

Канализацията на кв. Зора е строена по стопански начин. Главен събирател на квартала е Главен 

профил I ситуиран по ул. Хрищян войвода. През 2010 г. е изградена КПС Зора и нов дъждопреливник 

на Главен профил I и дублиращ отливен канал. 

➢ Село Богомилово  

Канализацията на с. Богомилово е изградена в три етапа. Възприета е перпендикулярно-пресечна 

схема с два събирателни клона – Главен колектор I и Главен колектор II. Приемник на отпадъчните 

води е канализационен колектор ф1000 мм бетон отводняващ Тракийският университет. 

Канализацията е изпълнена основно от РVC тръби ф315мм, а Главните колектори са ф400мм. При 

третият етап на строителство е изграден Главен колектор III отвеждащ отпадъчните води към КПС 

Богомилово. От там те се препомпват към клон 32. 

➢ Град Казанлък 

Макар и град с развита промишленост още в края на 19в., Казанлък започва изграждането на 

съвременна канализационна система едва през 1965 г.. Идейният проект за цялостна 

канализационна система е изготвен през 1959 г., а работният - през 1961 г.. Той обаче не обхваща 

западното и източното разширение на сегашния град, които се разработват по-късно. Избрана е 

смесена канализационна система, тъй като при разделна такава, река Стара не може да бъде 

приемник на дъждовните води за по-голямата част от територията на града. 
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Изграждането на канализационната мрежа на града започва през 1965 г., предимно в централната 

градска част, със строителството на главните колектори I, II, III и IV, и на онези улични канализационни 

клонове, които могат да се заустят в тях. До 1976 – 77 г. е изградена 75% от мрежата. Канализирането 

на западното и източното разширение се извършва след 1978 г., едновременно с изграждането на 

самите квартали. 

Главните колектори са монолитни стоманобетонови, с устообразно и яйцеобразно напречно 

сечение.  

Дължината на канализационните колектори е 17 044м. 

Дължината на разпределителната канализационна мрежа е 50 390 м с диаметър от ф200 до ф500мм 

от бетонови тръби, положени от 1965 до 1998 г.. Полиетиленови тръби ф300мм положени от в 

периода 1998 до 2013 г. - 4000м по данни от Община Казанлък.  

На територията на града са изградени 9 бр. дъждопреливници. Отливните им канали заустват в р. 

Старата река с изключение на един от дъждопреливниците чиито дъждовни води се заустват в дере 

Кривата вада. 

Отпадъчните води от град Казанлък посредством довеждащ колектор правоъгълен профил 2/1,5 м 

се отвеждат до ПСОВ Казанлък, намираща се в землището на с.Овощник в близост до р.Тунджа. 

➢ Град Раднево 

Цялостен работен проект за канализация на града е разработен през 1963 г.. По него през 1964 г. 

започва изграждането на главен клон I, който е и довеждащ колектор към канализационната 

помпена станция за частта източно от р. Азмака. Едновременно се изграждат и някои клонове в 

централната градска част. През 1973 г. са завършени главен клон II и канализацията на западната част 

на града. 

Главни клонове I и II са изпълнени в една част монолитно с яйцеобразно напречно сечение, а в 

останалата част - с бетонови тръби с диаметър от Ф200 до Ф600 mm. 

 Канализационната система на гр. Раднево е от смесен тип - отвежда битови, промишлени и 

атмосферни води. На територията на град са изградени 7 бр. дъждопреливници, като отливните им 

канали се заустват в река Блатница. Два от дъждопреливниците са новоизградени. 

През 2015 г. беше доизградена канализационата мрежа на кв. Гарова махала с КПС за дъждовни води 

и изградена канализационата мрежа на кв. Гипсово  с КПС за битови води. 

➢ Град Гълъбово 

Канализационната система на града може да се разглежда като съставена от две отделни 

канализационни мрежи - на централната градска част и на кв. Розов кладенец. През 1967 г. започва 

изграждането на канализация в централната част, където до този момент са построени по-голямата 

част от колекторите. При строителството на новия кв. Строител в периода 1977 – 79 г. се изграждат 

допълнителни колектори и канализационна мрежа на същия. Канализационни клонове, особено в 

западната и югозападната част на града, все още не са изградени. 

С изключение на кв. Строител, където освен битова има изградена и дъждовна канализация, 

канализационната система е смесена, изпълнена с бетонови тръби с диаметър от Ф200 до Ф1200 mm. 



I.Обща част 

 

25 / 139 

 

На територията на града е изграден 1 бр. дъждопреливник, намиращ се североизточно от 

централната част на града. Отпадъчните води, които се отвеждат в река Сазлийка са основно битови 

и производствени с преобладаващ битов характер. Местата на заустване са две, разположени на 

около 250 м едно от друго. При първото се заустват отпадъчните води от централната част на града, 

а при второто от кв. Строител. 

➢ Град Чирпан 

Работният проект е изготвен през 1961 г., като е възприета смесена канализационна система и е 

уточнено място на градска пречиствателна станция за отпадъчни води. През 1962 г. започва 

изграждането на външен довеждащ колектор и канализационна мрежа в централната градска част. 

Планомерното и ускорено изграждане на цялата градска канализационна мрежа се извършва в 

периода 1970 – 1988 г.. 

Канализационната мрежа и колекторите са изградени изцяло от бетонови тръби с диаметър от Ф200 

до Ф1200 mm. 

Канализационната система на гр. Чирпан е от смесен тип - отвежда битови, промишлени и 

атмосферни води. На територията на града са изградени 7 бр. дъждопреливници, като отливните им 

канали се заустват в река Текирска с изключение на Дъждопреливник 4. Североизточната 

промишлена зона се отвежда към дере по пътя за с.Зетьово. 

Състоянието на изградените основно главни канализационни клонове е незадоволително. 

Използувани са бетонови тръби без необходимата водоплътност и с лоши връзки. 

 Изградените преливници не изпълняват функцията си. При повече от тях не е изградена връзка с 

канализационата мрежа за непреливащото водно количество. 

➢ Град Павел Баня 

През 1980 г. е изработен цялостен работен проект, по който към 1985 г. е изградена около 10 km. 

канализационна мрежа. Сега тя е над 15 km, но за поддръжка и експлоатация на дружеството са 

предадени само 5800 м, в т. ч. 800 м довеждащ колектор към ПСОВ със сечение 2000/2000 mm. 

Канализационната система е смесена, изградена с бетонови тръби с диаметър от ф300 до ф1200 mm. 

Канализационната система на гр. Павел баня е от смесен тип - отвежда битови, промишлени и 

атмосферни води. Единственият дъждопреливник е непосредствено пред пречиствателната станция, 

като отливния му канал се зауства в река Тунджа, в близост до станцията. 

1.3.1. Точки на заустване без пречистване 

Към изготвянето на настоящия документ, следва да отбележим че активите свързани с 

новоизградената ПСОВ Чирпан са предадени на оператора за експлоатация, считано от 01.01.2021, с 

което между за периода на БП 2022-2026, количествата отпадъчни води за гр. Чирпан са  обхванати 

и в дейност Пречистване 

Канализационната мрежа на гр.Гълъбово се зауства в река Сазлийка без пречистване. Отпадъчните 

води, които се отвеждат в река Сазлийка са основно битови и производствени с преобладаващ битов 

характер. Местата на заустване са две, разположени на около 250 м едно от друго. При първото се 

заустват отпадъчните води от централната част на града, а при второто от кв. Строител. 

В рамките на проекти, чиято реализация ще се опосредства на новосъздадения ВиК холдинг се 

предвижда изготвянето и реализацията на проект за изграждане на ПСОВ Гълъбово, с което и 
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последното населено място с оперирана канализационна мрежа от дружеството от обособената 

територия се предвижда да бъде свързано с пречиствателни съоръжения 

1.3.2. Разрешителни за заустване - №, дата на издаване, срок на валидност 

1 
р. Тунджа, ПСОВ гр. Казанлък.  

Разрешително за заустване  на отпадъчни води № 33140103/06.06.2011г.  срок до 06.06.2021г. 

2 
р. Тунджа, ПСОВ гр. Павел Баня.  

Разрешително за заустване  на отпадъчни води № 33140246/11.02.2019г.с продължен срок 

до11.02.2025г. 

3 р. Бедечка - гр. Стара Загора.  

Разрешително за заустване  на отпадъчни води № 33140101/07.07.2005г. срок до  07.07.2021г. 

4 
р. Текирска - гр.Чирпан.  

Разрешително за заустване  на отпадъчни води № 0571/07.07.2005г. с продължен срок до 

07.07.2013г. 

5 р. Сазлийка, ПСОВ гр.Раднево.  

Разрешително за заустване  на отпадъчни води № 33140236/24.04.2018г. срок до  24.04.2024г. 

6 
р. Сазлийка, гр.Гълъбово.  

Разрешително за заустване  на отпадъчни води № 33140248/03.04.2019г.с продължен срок до 

03.04.2025г. 

 

1.3.3.  Канализационна мрежа 

В таблицата по-долу е описана дължината на канализационната мрежа, по материал и година на 

въвеждане. Общата дължина е 633.611 км, вкл. колектори и разпределителна мрежа 

  

Общо                                    
(километри) 

Главни 
канализационни 

колектори 
(километри) 

Разпределителна 
канализационна 

мрежа (километри) 

  1 2 3 

Обща дължина на канализационната мрежа 633.611 126.220 547.391 

Канализационна мрежа по материал на тръбите   

Бетонови 560.813 113.355 447.458 

РЕ /полиетиленови/ 43.197 0.619 42.578 

PVC /поливинилхлорид/ 17.766 0.039 17.727 

PP / полипропилен/ 31.659 6.358 25.301 

Стъклопластови 11.928 5.849 6.079 

Други 8.656   8.656 

Канализационна мрежа по години на въвеждане в експлоатация  

до 1950 г. вкл. 491.176 98.428 352.339 

от 1951 до 1960 г. 24.624   24.624 

от 1961 до 1970 г. 20.569 7.405 13.164 

от 1971 до 1980 г. 34.886 3.216 31.670 

от 1981 до 1990 г. 4.287 1.008 3.279 

от 1991 до 2000 г. 4.922 2.070 2.852 

от 2001 до 2010 г. 8.758   8.758 

от 2011 до 2020 г. 84.797 14.092 70.705 
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1.3.4. Главни канализационни колектори 

В таблицата от точка 1.3.4 е описана дължината на главните канализационни колектори, по материал 

и година на въвеждане. Общата дължина е 126.220 км. 

1.3.5. Съоръжения по мрежата – помпени станции, други  

През 2018г. от Община Стара Загора са предадени за експлоатация  2 бр. КПС в кв. К. Ганчев  и 1 бр. в 

с. Богомилово, експлоатираме и 1 бр. КПС в кв. Зора, която още не е предадена с документи. 

От Община Раднево – 2 бр. КПС новоизградени в кв. Гипсово, кв. Гарова Махала и 1 бр. 

рехабилитирана КПС.  

1.3.6. Очаквано изграждане и предоставяне за стопанисване на публични активи през периода на 

бизнес плана (извън инвестиционната програма на ВиК оператора) 

Аналогично на разясненията в т. 1.2.9 тук по горе, в моделът са представени обектите, изградени по 

проекта ОПОС с делът им на безвъзмездно финансиране  

Извън активите по Проекта ОПОС, в справка 11.2, дейност Пречистване са представени стойностите 

на новоизградената ПСОВ Чирпан 

През регулаторния период се очаква да започне изграждане на ПСОВ Гълъбово, което предполага и 

доизграждане на канализационната мрежа на града. Поради липса на проектна документация и 

яснота по модела на финансиране и график на изграждане, не са предвидени активи за въвеждане в 

експлоатация.  

1.4. Описание на ВиК системите – пречистване на отпадъчни води 

1.4.1. Точки на заустване с пречистване 

Всички населените места с изградени пречиствателни станции за отпадъчни води – гр. Стара Загора, 

гр.Казанлък, гр.Раднево, гр.Павел баня и гр.Чирпан. 

1.4.2. Разрешителни за заустване - №, дата на издаване и срок на валидност  

1 
р. Тунджа, ПСОВ гр. Казанлък.  

Разрешително за заустване  на отпадъчни води № 33140103/06.06.2011г.  срок до 06.06.2021г. 

2 
р. Тунджа, ПСОВ гр. Павел Баня.  

Разрешително за заустване  на отпадъчни води № 33140246/11.02.2019г.с продължен срок 

до11.02.2025г. 

3 р. Бедечка - гр. Стара Загора.  

Разрешително за заустване  на отпадъчни води № 33140101/07.07.2005г. срок до  07.07.2021г. 

4 
р. Текирска - гр.Чирпан.  

Разрешително за заустване  на отпадъчни води № 0571/07.07.2005г. с продължен срок до 

07.07.2013г. 

5 р. Сазлийка, ПСОВ гр.Раднево.  

Разрешително за заустване  на отпадъчни води № 33140236/24.04.2018г. срок до  24.04.2024г. 

 

1.4.3. ПСОВ – описание на технологията на пречистване на всяка експлоатирана ПСОВ (механично, 

биологично, третично пречистване) 

Към 01.01.2021 Вик ЕООД Стара Загора експлоатира пет пречиствателни станции за отпадъчни води 

– ПСОВ Стара Загора, ПСОВ Казанлък, ПСОВ Раднево, ПСОВ Павел Баня, а през 2021г. ни е 

предадена за експлоатация и ПСОВ Чирпан. 
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 Всички ПСОВ, експлоатирани от дружеството разполагат със съоръжения за механично 

пречистване.  

Съобразно процеса на механично пречистване, съоръженията са групирани в две основни групи:  

➢  Прецеждане, което се извършва посредством решетки и сита 

o ПСОВ Раднево (нова) – груби решетки, разположени в канали с ширина 500 mm, 

размер на светли отвори 25 мм и са с механизирано почистване. 

o ПСОВ Павел Баня -  неподвижна дъгова решетка с механизирано почистване, 

размер на светли отвори 16 – 20 мм, задвижване с електромотор, почистване – 

ротационно гребло с 2бр. гребени 

o ПСОВ Стара Загора и Казанлък – неподвижна наклонена решетка – груби и фини, 

с механизирано почистване с гребла, задвижване от верига с електромотор.  

o ПСОВ Чирпан – груби решетки 

➢  Утаяване, което протича в пясъкозадържатели и първични утаители 

− Комбинирано съоръжение 

o ПСОВ Раднево  и ПСОВ Чирпан(нова)  

− Пясъкозадържатели 

o ПСОВ Павел Баня -  хоризонтален пясъкозадържател с кръгово движение на 

водата 

o ПСОВ Стара Загора и Казанлък – хоризонтален пясъкозадържател с аериране с 

камера за задържане на масла и нефтопродукти.  

− Първични утаители 

o ПСОВ Казанлък –първични радиални утаители, 3 бр. 

Дружеството оперира една ПСОВ само с биологично пречистване, без отстраняване на азот и фосфор 

- ПСОВ Павел Баня, след като през 2017 г.  

Биологичното пречистване се извършва в конвенционален биобасейн, 4 бр. вторични вертикални 

утаители и помпена станция за рециркулация на активната утайка 

Дружеството оперира четири ПСОВ с биологично пречистване, с отстраняване на азот и фосфор, - 

ПСОВ Казанлък, Стара Загора, Раднево – въведена в експлоатация през 2017 г. и ПСОВ Чирпан– 

въведена в експлоатация през 2021г.  

- Биобасейн с предварителна денитрификация и последваща нитрификационна зона 

o ПСОВ Казанлък 

o ПСОВ Стара Загора 

o ПСОВ Раднево 

o ПСОВ Чиран 

 

- Вторични радиални утаители 

o ПСОВ Казанлък – 4 бр.  
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o ПСОВ Стара Загора – 3 бр.  

o ПСОВ Чирпан -2бр. 

 

- Вторични вертикални утаители 

o ПСОВ Раднево – 4 бр.  

 

- Помпени станции за рециркулираща активна утайка 

o ПСОВ Казанлък 

o ПСОВ Стара Загора 

o ПСОВ Раднево 

o ПСОВ Чирпан 

1.4.4. Очаквано изграждане и предоставяне за стопанисване на публични активи през периода на 

бизнес плана (извън инвестиционната програма на ВиК оператора) 

В периода 2019-2020 бе реализирано строителството на ПСОВ Чирпан. Тъй като съоръженията са 

предадени в самия край на година 2020, и експлоатационните данни не фигурират в отчета за 2020, 

в проекта на БП 2022-2026 тези данни са предадени като нов обект към 2022, въпреки че самите 

активи фигурират в 2020. 

Както е посочено по-горе, в рамките на програма за реализиране на ВиК проекти от страна на 

Българския ВиК Холдинг, се очаква реализиране на строителството на ПСОВ Гълъбово в края на 

новият период на бизнес плана. Поради липса на проектна документация и яснота по модела на 

финансиране и график на изграждане, не са предвидени активи за въвеждане в експлоатация, 

въпреки прогнозата за присъединяване на нови потребители към услуга Пречистване. 

1.5.  Доставяне на вода с непитейни качества 

1.5.1. Описание на системата за доставяне на вода с непитейни качества  

Дружеството не представя вода с непитейни качества 

1.5.2. Данни за доставени, фактурирани водни количества и загуби на вода, информация за 

монтирани средства за измерване. 

Дружеството не представя вода с непитейни качества 

1.6.  Доставяне на вода на друг ВиК оператор 

1.6.1. Описание на системата за доставяне на вода на друг ВиК оператор  

ВиК ЕООД Стара Загора продава вода годна за питейно-битови нужди на ВиК Сливен ООД, доставяна 

по водопровод направление ПС Пет Могили – ТЕЦ 2, към който са присъединени 3 села (Пет Могили, 

Новоселец и Радецки), административно попадащи в област Сливен, обслужвана от ВиК Сливен ООД. 

Част от водоизточниците за тази система са разположени на територията на община Стара Загора (с. 

Горно Ботево и с. Хан Аспарухово), а друга са разположени в община Раднево (с. Землен), където част 

от добите водни количества се пренасят по направление гр. Раднево, а друга – гр. Гълъбово. Това 

обуславя сложната мрежа от линейна инфраструктуктура и прилежащи съоръжения до точката на 

отдаване на водни количества за населените места, обслужвани от ВиК Сливен ООД. Точката на 

отдаване се намира след ПС Пет Могили, която от своя страна осигурява водни количества към трите 
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населени места, обслужвани от ВиК Сливен и респективно с. Ковачево и ТЕЦ 2, от обособената 

територия на ВиК ЕООД Стара Загора.   

Схема на водоснабдителна група Марица-Изток, част от която са населените места от обособената територия на 

ВиК Сливен ООД, както и връзката с ВС Червенаково ( направление Гълъбово) 

 

 

1.6.2. Данни за доставени, фактурирани водни количества и загуби на вода, информация за 

монтирани средства за измерване на водните количества в пунктовете на отдаване на вода на 

друг ВиК оператор 

Съгласно договорът между ВиК ЕООД Стара Загора и ВиК Сливен ООД дружеството залага в своя 

проект на БП 2022-2026 доставката на 240 000м3 годишно за трите населени места формиращи ВС 

Пет Могили и разположени в обособената територия на ВиК Сливен ООД.  
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Предвид сложността за дефиниране на обема загуби от вододайните зони до точката на отдаване 

(необходимост от прилагане на пропорции в отделни точки по трасето) и респ. обема доставени 

количества (приблизително 0,7% от добитите водни количества общо за дружеството), още в 

предходния БП период дружеството избра подход да не прогнозира загуби към предвидените 

количества за ВиК Сливен ООД. 

1.7. Доставена вода от друг ВиК оператор – закупени водни количества, цена и доставчик 

ВиК ЕООД Стара Загора закупува сурова (необеззаразена) вода от ВиК Сливен ООД, доставяна по 

водопровод направление ПС Червенаково – община Гълъбово. 

Необходимостта от предвиждане на допълнителни водни количества от ВиК Сливен ООД основно се 

обуслява от отдалечеността на основните водоизточници за населените места от ВС Марица-Изток 

непостоянния им дебит и аварийността по довеждащите водопроводи. Това са основните проблеми 

които проекта ОПОС, в частта му за агломерация Раднево цели разрешаване.  

 Договорът между ВиК Сливен ООД и ВиК ЕООД Стара Загора е опционен по отношение на заявяване 

на количества, поради което дружеството залага в своя проект на БП 2022-2026 закупуването на 

100 000 м3 годишно.  

1.8.  Пречистена отпадъчна вода от друг ВиК оператор  

Дружеството не ползва тази услуга 

1.9. Описание на собствените източници за производство на електроенергия от възобновяеми 

източници 

1.9.1. Количества произведена, използвана / продадена електрическа енергия от собствени 

източници 

От 2012 г. на два обекта в гр. Стара Загора са монтирани (микро)ВЕЦ използващи естествения пад на 

водата, за производство на електроенергия, с обща инсталирана мощност 55,4 kW. Средната 

производителност на тези ВЕЦ е около 6 MW на месец, която дружеството продава на EVN 

Две от пречиствателните станции – Стара Загора и Казанлък са оборудвани с метан-танкове и 

съответно, посредством когенераторите, възвръщат част от електроенергията. Мощността на 

когенератора на ПСОВ Стара Загора е 365 kW, а на ПСОВ Казанлък има монтирани 2 бр. когенератори 

с обща мощност 166 kW. В тях се оползотворява биогаза, който се получава  в процеса на биологично 

пречистване и се образува излишна активна утайка, която се стабилизира в метан танк. 

Произведената от тях ел. енергия се използва за покриване на технологичните нужди на ПСОВ. 

В началото на 2021г. на ПСОВ Стара Загора беше въведена в експлоатация ФЕЦ с мощност 500 kWp, 

като произведената ел. енергия ще покрива консумацията на ПСОВ в светлата част на деня. 

1.9.2. Приложимо Решение на Комисията за определяне на преференциална цена на електрическа 

енергия от съответните собствени източници 

Разход за ел. енергия от когенерация на територията на ПСОВ Стара Загора – отчетено количество ел. 

енергия за 2020 г. за собствени нужди в кВтч и ед. цена в размер на 85,72 лв./МВтч., съгласно Решениe 

на Комисията Ц-18 от 28.06.2012 г. (включващ компонента за експлоатационни разходи и разходи за 

амортизация); 

Разход за ел. енергия от когенерация на територията на ПСОВ Казанлък – отчетено количество ел. 

енергия за 2020 г. за собствени нужди в кВтч и ед. цена в размер на 69,12 лв./МВтч., съгласно Решение 
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на Комисията Ц-13 от 01.07.2014 г. (включващ компонента за експлоатационни разходи и разходи за 

амортизация); 

1.10.  Анализ и програма за управление на ВиК системите 

1.10.1. Програма за подобряване управлението на ВиК системите – системи и регистри 

1.10.1.1. Системи СКАДА – текущо състояние, внедряване на системи 

Изграждането на SCADA системата започва през 2013 г. и в годините продължава нейното 

разширение и развитие. Приоритетно се изграждат големи обекти, а така също отдалечени и трудно 

достъпни, както и обекти водоснабдяващи големи градове и такива захранващи повече от едно 

населено място.  

В рамките на проекта, реализиран по ОПОС 2014-2022 се предвижда разширяването и 

модернизирането на системата SCADA 

1.10.1.2. Регистър на активи – текущо състояние, внедряване на регистър 

Текущо, базата данни, която третира активите е счетоводната система. Дружеството е в напреднал 

етап на обхващането на всички активи от ГИС, със всички техни физически и географски параметри, 

като системата се актуализира и разширява ежедневно, така че да изпълнява ролята на регистър на 

активите  

1.10.1.3. Географска информационна система (ГИС) – текущо състояние, внедряване на 

система 

Дружеството използва ГИС с отворен код QUANTUM GIS. Това е динамична система, където всички 

налични данни в цифров вид се въвеждат своевременно. Подготвя се връзката със счетоводната 

система, за да се извеждат данни по инвентарен номер на активите. 

В рамките на проекта, реализиран по ОПОС 2014-2022 се предвидени средства за модернизирането 

и разширяването на съществуващата система. 

1.10.1.4. Регистър на аварии – текущо състояние, внедряване на регистър 

Регистъра на авариите представлява отделен модул от програмния продукт ВиК Център. 

Ежедневните дейности по ремонт и поддръжка на ВиК системите и съоръженията се регистрират в 

Работни карти, в които се отбелязват параметри като местоположение на аварията, вложени 

материали, вложен труд, срок за отстраняване. Данните от работнте карти се групират в справка, 

която съответства на модела за отчет на Регулатора.  

1.10.1.5. Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води – 

текущо състояние, внедряване на регистър 

Регистъра на лабораторните изследвания на питейни води се води в модул Лаборатория на  

програмния продукт ВиК Център. С въвъедените данни се генерира справка, съответстваща на 

модела за отчет на Регулатора 

1.10.1.6. Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води – 

текущо състояние, внедряване на регистър 

Регистъра на лабораторните изследвания на отпадъчните води се води в модул Лаборатория на  

програмния продукт ВиК Център. С въвъедените данни се генерира справка, съответстваща на 

модела за отчет на Регулатора 

1.10.1.7. Регистър на оплаквания от потребители– текущо състояние, внедряване на 
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регистър 

От 2018 г. е въведен Регистър на оплакванията, като част от програмния продукт ВиК Център, който 

регистрира, проследява различните етапи на придвижване на оплакването, следи за срока и типа на 

приключване и архивира съответното оплакване и прилежащата документация. Модулът позволява 

генериране на справка, съответстваща на модела за отчет на Регулатора. 

В допълнение, кореспонденцията с външните лица, в това число и оплакванията, може да се 

проследи също така и в деловодната програма.  

Правилата за извършване на дейността и последователността на действията са описани във 

конкретна Инструкция. 

1.10.1.8. Регистър за утайките от ПСОВ – текущо състояние, внедряване на регистър 

Всяка една ПСОВ води дневник, съдържащ данни за количество на утайките, влажност, сухо 

вещество утайка. 

Води се отчетна книга съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците. Ежегодно се 

докладва в Информационната система по ЕРИПЗ (Европейски регистър за изпускане и пренос на 

замърсители) за годишно образувана утайка. Предоставя се информация съгласно Наредба № 1 от 

04.06.2014 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, 

както и реда за водене на публични регистри.  

От 2019 се използва модул на програмния продукт ВиК Център 6 – Дневник утайки ПСОВ 

1.10.1.9. Регистър на водомерите на СВО (средства за измерване) – текущо състояние, 

внедряване на регистър 

Регистъра на водомерите на СВО е част от програмния продукт Билинг Инкасо, който се модернизира 

във връзка с подобряване на функционалностите на системата Инкасо.  

В регистъра се води статистика за: идентификационен номер на водомера, състояние, вид, партида,  

адрес, карнет, тип на абоната (физическо лице, юридическо лице и бюджетен), начин на отчитане 

(визуален отчет, дистанционно), последно показание, дата на последно показание, година на 

метрологична проверка. 

1.10.1.10. Система за отчитане и фактуриране – текущо състояние, внедряване на 

система 

Отчитането и фактурирането се извършва посредством програмен продукт Билинг Инкасо на фирма 

Евроброкер Трейд ЕООД. 

Организационните процедури за регистриране на потребителите, отчитане, проверка на водомерите 

и фактуриране са утвърдени със заповед на управителя № З-120 от 01.03.2018 год. 

Основните възможности на системата за отчитане и фактуриране са поддържане на регистър на 

потребителите, издаване на фактури, информация за плащания, метод на плащането (по банков път, 

на каса, на Изипей или през еPay, Български Пощи и др.). Генерират се справки за текущи 

задължения, плащания, отчети и др. Софтуера дава възможност за дневни, месечни и годишни 

справки. 

Данните в софтуера се поддържат и обработват от служителите на отдел Реализация. Софтуера 

обменя информация със счетоводната система. 
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1.10.1.11. Счетоводна система – текущо състояние, внедряване на система 

Счетоводната програма е въведена през 2012г. и е под WINDOWS. Разработчиците на програмата са 

предоставили инструкция за работа на програмния продукт. Изградени са модули ДМА (за 

корпоративните активи), задбалансови ДМА (за активите публична собственост), както и складова 

програма с връзка към счетоводната за автоматично прехвърляне на данните.  

В отдел ФСО работят десет счетоводителя, като всеки има индивидуално потребителско име, както и 

парола, която няма право да бъде преотстъпена или огласена на друг служител. Нивата на достъп в 

счетоводната програма са различни. 

Програмата е разработена индивидуално за нуждите на ВиК ЕООД Стара Загора. Създадена е 

аналитичност, която дава възможност да бъдат отчитани следните нива аналитичности: система, 

дейност, обект, елементи на разходите, видове разходи съобразени със сметкоплана на КЕВР и 

счетоводното законодателство. Отчетността дава възможност да се правят анализи за целите на 

управленския процес за всички дейности в дружеството. 

Даден е достъп само за справки и на други отдели. 

1.10.2. Програма за подобряване управлението на ВиК системите – бази данни 

1.10.2.1. База данни с измерените количества вода на вход ВС – текущо състояние, 

внедряване 

Сложността на водоснабдителните системи на дружеството затруднява адаптирането на вече 

разработен или разработването на специален софтуер за отразяване на измерените количества вода 

на вход ВС.  

Отчета се извършва на база месечно засичане на водомерите на вход ВС от съответните технически 

лица по експлоатационни райони. Данните се водят в хартиен формат и се нанасят в програмния 

продукт Билинг-Инкасо 

1.10.2.2. База данни за контролни разходомери и дата логери – текущо състояние, 

внедряване 

Контролните разходомери и логери са елемент от водснабдителната система на дружеството,  

поради което основната информация за тях се съхранява в Quantim GIS, QGIS. 

Данните от контролните разходомери и конкретно от разходомерите и датчиците за налягане на DMA 

зони се изпращат посредством дата логери и се визуализират в web базиран софтуер. Информацията 

в логерите се записва през период от 15 минути. Изращането на натрупаната информация става 2 

пъти в денонощието 

1.10.2.3. База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация – текущо 

състояние, внедряване 

Към текущия момент дружеството не разполага с внедрена база данни за измерване на 

неизмерената законна консумация. Тества се възможността данните да се извличат от модула за 

регистрация на аварии във ВиК Център. 

1.10.2.4. База данни за изразходваната електрическа енергия – текущо състояние, 

внедряване 

Данните за проследяване на изразходваната от дружеството електроенергия се съхраняват в модул 

от софтуера на Ви Софт, внедрен през 2018 г.  



I.Обща част 

 

35 / 139 

 

Програмата се ползва от ръководител ЕМО. Цените, по които ВиК ЕООД Стара Загора заплаща 

електроенергията и таксите към ЕВН са предварително въведени в програмата. При въвеждане на 

данните от фактурите за консумираната електроенергия програмата автоматично генерира и 

разпределя сумите за всеки отделен обект. Системата има възможност за генериране на справки за 

обема на консумиранат електроенергия и натрупаните стойности по обекти, водоснабдителни 

системи и райони, за различни периоди от време. 

1.10.2.5. База данни с измерените количества вода на вход ПСПВ – текущо състояние, 

внедряване 

Дружеството не оперира ПСПВ 

1.10.2.6. База данни с измерените количества вода на вход ПСОВ – текущо състояние, 

внедрчване 

Внедрена е база данни. Изготвена е инструкция, включваща начина, реда и контрола на база 

данните. Инструкцията е внедрена със Заповед на управителя. 

Количествата се измерват с дебитомери, свързани към автоматизираната система за следене СКАДА. 

Всички отчети от СКАДА се съхраняват в архив на съответната ПСОВ. Технолозите по ПСОВ ежедневно 

обобщават информацията и данните за измерените количества във файл на Excel 

1.10.2.7. База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване – текущо 

състояние, внедряване 

В програмния продукт ВиК Център 6 е включен модул за регистър на договорите за присъединяване. 

1.10.2.8. База данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора – 

текущо състояние, внедряване 

Внедрен софтуерен продукт за Човешки ресурси – Терез, включващ база данни за персонала на 

Дружеството и всичко свързано с длъжностите, движението на персонала, неговото заплащане и 

осчетоводяване на разхода. З-116/28.02.2018. 

1.11. Системи за качество и публичност на информацията 

1.11.1. Система за управление БДС EN ISO 9001:2015 

През 2020 г. дружеството успешно ресертифицира ИСУ по БДС EN ISO 9001:2015 Системи за 

управление на качеството. Изисквания (ISO 9001:2015). Издаден е сертификат № Q – 8363/20, от който 

е видно, че първоначалната сертификация е от 29.07.2014 г., последната ресертификация е от 

27.07.2020 г. и сертификата е с дата на  валидност до 26.07.2023г. В периода, за който е валиден 

серификата, дружеството ще провежда ежегодни надзорни одити на ИСУ за съответствие с 

изискванията на стандарта. 

1.11.2. Внедряване на система за управление БДС EN ISO 14001; 2004 

През 2020г. дружеството успешно ресертифицира ИСУ по БДС EN ISO 14001:2015 Системи за 

управление по отношение на околната среда. Изисквания с указания за прилагане (ISO 14001:2015). 

Издаден е сертификат № Е – 8363/20, от който е видно, че първоначалната сертификация е от 

29.07.2014 г., последната ресертификация е от 27.07.2020 г. и сертификата е с дата на  валидност до 

26.07.2023 г. В периода за който е валиден серификата, дружеството ще провежда ежегодни 

надзорни одити на ИСУ за съотвтствие с изискванията на стандарта. 

1.11.3. Система за управление ISO 45001:2018 
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След изтичането на сертификацията по OHSAS 18001:2007 през 2017 г., дружеството започва процес 

на сертификация по най-новия ISO 45001:2018 Системи за управление на здравето и безопасността 

при работа. Изисквания с указания за прилагане. През 2020г. дружеството успешно ресертифицира 

ИСУ по  БДС ISO 45001:2018. Издаден е сертификат № О – 8363/20, от който е видно, че 

първоначалната сертификация е от 29.07.2014 г., последната ресертификация е от 27.07.2020 г. и 

сертификата е с дата на  валидност до 26.07.2023 г. В периода за който е валиден серификата, 

дружеството ще провежда ежегодни надзорни одити на ИСУ за съотвтствие с изискванията на 

стандарта . 

1.11.4. Внедряване на Система за Управление в съответствие с изискванията на регламент (ЕО) № 

1221/2009 (EMAS) 

През месец септември 2020 г. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора получи 

удостоверение за регистрация по Регламент (ЕО) № 1221/2009 на Европейския Парламент и на 

Съвета от 25 ноември 2009 година относно доброволното участие на организации в Схемата на 

Общността за управление по околна среда и одит (EMAS) с обект – Водоснабдителна система на 

област Стара Загора. Ежегодно дружеството ще се стреми да подновява регистрацията си по EMAS. 

1.11.5. Създаване и поддържане на интернет страница 

Дружеството поддържа уебсайт с адрес www.wik-stz.com  

Първоначалната регистрация е направена преди повече от 10 години и функционалностите на сайта 

постоянно се актуализират. Целта на дизайна и структурата уебсайта са да улесняват потребителите 

на дружеството в намирането на желаната информация, полетата и менютата да са интуитивни и 

лесни за работа.  

Уебсайта на дружество дава подробна информация на клиентите относно: 

o налични задължения 

o телефони за контакт при аварии 

o информация за планови и аварийни ремонти, водещи до нарушаване режима на 

водоподаване. 

o графици за отчитане на водомерите по населени места и адреси 

o цените на водата и на всички услуги предлагани от Дружеството 

o проверка на фактурираните ВиК услуги и срокове за плащането им, периода за 

извършване на следващ отчет 

o начините на плащане на използваните от клиентите услуги, като непрекъснато се 

стремим към тяхното развитие и рзширяване 

o възможността за отказ от хартиена фактура и заместването й с елетронен вариант 

o контакти на инкасаторите  

o нормативна база, документи и формуляри 

На заглавна страница са публикувани най-важните и полезни връзки групирани в категории.  

В приоритетни полета са изведени бързи връзки към списъка на текущите аварии и ремонти на 

дружеството съдържащ местонахождение, срокове за приключване на ремонтните дейности и 

обхват на зоната с евентуални проблеми във водоподаване; географско разположение, контакти и 

работно време на центровете за работа с клиенти 
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Разработена е възможност за потребителите да регистрират самоотчет на потребените количества 

вода през уебсайта.  

Публикуван е 24-часов безплатен национален телефон за контакт, посредством който, потребителите 

имат възможност за бърза връзка с определени служби (дежурни и център за работа с клиенти), 

където могат да оставят съответен сигнал, да им се окаже съдействие за регистрация за получаване 

на електронна фактура и информация за текущите им задължения и всички други услуги 

предостявани от Дружеството ни. 

От 2018 функционира съвременен телефонен център, чрез който нашите абонати получават актуална 

информация за състоянието на техните партиди, за наличието на задължения с изтекъл или изтичащ 

срок на плащане, като регулярно се информират с SMS съобщения.
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2. Цел на бизнес плана 

В продължение на изпълнение на заложените дейности в предходния (текущ) регулаторен период 2017-

2021 и във връзка с постигане на дългосрочни цели на национално ниво и стратегии за повишаване 

ефективността на операторите, при разботването на настоящия проект, дружеството се фокусира върху 

същите приоритети: 

➢ Осигуряване на непрекъсност на предоставяните услуги и повишаване на тяхното качество; 

➢ Планиране на дейностите и процесите в дружеството за периода на бизнес плана, с оглед постигане 

на заложените от регулатора нива и спазване на изискванията на Наредбата за регулиране на 

качеството на водоснабдителните и канализационни услуги;  

➢ Осигуряване на обезпеченост  на структурите на дружеството с необходимите регистри и бази 

данни в съответствието им с регулаторните изискванията; 

➢ Баланс при планиране на инвестиционна програма и ресурсите за обезпечаване на оперативните 

процеси, с което да се отговори на изискванията за повишаване на ефективността на дружеството 

в краткосрочен план и запазване на социално поносими нива на цените на предоставяните услуги, 

като се съблюдава за финансовата стабилност на дружеството;  

➢ В допълнение на предходната цел, основен приоритет в периода обхванат от този бизнес план, ще 

бъде успешната реализация на проекта, финансиран по ОПОС 2022-2014.  

➢ Постигане на устойчиви резултати и повишаване ефективността на персонала. 

➢ Ефективно използване на природните ресурси и осъществяване на дейностите при висока грижа за 

опазване на околната среда. 

 

3. Резултати от консултациите с потребителите на ВиК оператора 

Приоритет на дружеството е постоянна връзка с нашите клиенти и непрекъснато повишаване на 

удовлетвореността им, чрез подобряване на качеството на предлаганите услуги в различни направления. 

Директна връзка с клиентите се осъществява посредством Клиентските Центрове на дружеството, в които 

е осигурено присъствие на различни видове специалисти, с оглед своевременния и компетентен отговор 

на запитванията. Комуникацията с клиентите, която се осъществява при подаването на различни сигнали е 

като цяло най-пряк път за получаване на обратна връзка за тяхното мнение относно дейността на 

дружеството, качеството на услугите, но също така и за нивото на познаване на задълженията на 

различните страни при предоставяне на ВиК услуги. 

Ежедневен приоритет е поддържането и своевременната актуализация на информацията, публикувана на 

уебсайта на дружеството, който е изцяло ориентиран към потребителите.  

За да оцени удовлетвореността на клиентите, в началото на 2021 дружеството проведе проучване за 

измерване на нивото на удовлетвореност от предоставяните услуги и получаване на обратна информация 

от клиентите. В рамките на това проучване бяха анкетирани над 330 души от различни възрастови групи. 

Освен ценната обратна връзка от клиентите на дружеството и множеството полезни изводи, анкетата 

спомогна за популяризиране на Клиентските ни центрове, както и на уебсайта на дружеството. 

Проучването за удовлетвореност на клиентите имаше за цел да установи възприемането от страна на 

клиентите, нагласите и поведението им спрямо дружеството и неговите услуги.  

Проучването обхвана следните страни от дейността на ВиК: 

• Обща осведоменост на клиентите; 

• Процедури по отчитане, фактуриране и заплащане; 

• Взаимоотношения с клиенти: информация, жалби и запитвания. 
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• Коментари и препоръки. 

 

Основните констатации от проведената анкета са систематизирани тук по-долу 

- Като цяло контактите с инкасатора за отчитане на водомерите и предоставяне на информация 

за потребената вода се оценяват положително, като критичното отношение е по-скоро рядко – 

около 2 %. 

- Най-често анкетираните споделят, че предпочитат отчитането на водомерите да е на място (79 

%), чрез самоотчет и регистрация в е-фактура (12 %), чрез съобщаване да данните по телефона 

(3 %). 

- Преобладаваща част от клиентите получават информация за стойността на сметката чрез е-

фактура (71 %), а чрез инернет (21 %). 

- Проучването показва, че клиентите приемат цената на услугата за справедлива когато: липсва 

режим или чести спирания на водата (41 %), при добри вкусови качества и бистрота  (40 %), 

достатъчно добро налягане (11 %). 

- По-голяма част от клиентите, които са посещавали сайта на дружеството са доволни от неговата 

функционалност (76 %), а предпочитаният начин за подаване на въпроси, заявления или жалби 

е чрез него или с е-мейл (52 %), чрез инкасатор (28 %), по телефона (18 %). От интернет сайта на 

дружеството преобладаваща част от клиентите (89 %) са получили информация за спиране на 

водата, аварии или ремонти. 

- По отношение на впечатленията от дейността на дружеството анкетираните отчитат 

удовлетвореност от: отчитане на водомерите(39 %), от водоподаването и налягането на водата 

(37 %), от културата и държанието на персонала (21 %). 

 

Проучването показа сравнително добър публичен образ на дружеството и създаването на цялостно 

усещане у нашите клиенти, че получават качествени услуги. 

 

4. Описание на връзката на бизнес плана с регионалния генерален план на обособенаta територия за 

предоставяне на ВиК услуги  

 

Регионалния Генерален План на Обособената територия на дружеството е изработен през 2012-2013 

година с базова година 2010 г., и предлага анализи на съществуващото положение, както на 

инфраструктурата оперирана от дружеството, така и социално-икономически анализи, тенденции и 

прогнози на ниво обособена територия и национално ниво. На тази база са изведени елементите на 

инвестиционната програма, която е разработена за период от 25 години и има следното разпределение: 

➢ Краткосрочна – 2014-2020 г., оценена на 991 млн. лв  

➢ Средносрочна – 2021–2027 г., оценена на 153 млн. лв 

➢ Дългосрочна – 2028-2038 г., оценена на 91 млн. лв 

По отношение на краткосрочната програма, разпределението на средствата е 35% за водоснабдяване и 

65% за отвеждане и пречистване.  
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Предвид факта че така съставена, инвестиционната програма по РГП надвишава собствения капацитет на 

оператора, дружеството работи в тясно сътрудничество с общините на обособената територия за 

осигуряване на европейско финансиране.  

Предложената инвестиционна програма в настоящия проект на бизнес план обхваща част от заложените 

приоритети в РГП, предвид също така, необходимостта от нейното синхронизиране с реализацията на 

краткросрочните индивидуални целеви нива.  

Обемът на планираните инвестиции надвишава многократно минималните задължителни нива в договора 

с АВиК Стара Загора, тъй като осовна цел на на така съставения Бизнес План е постигане на заложените 

индивидуални целеви нива на дружеството от Регулатора. 

Инвестиции в публични активи за периода 2022 - 2026 г., в хил.лв 

 

Минимални задължителни нива, съгл. 

Приложение IX на договор с АВиК Стара Загора, 

изменено с  

Допълнително Споразумение No.1 / 20.12.2018 

Инв. програма към бизнес плана  

на ВиК ЕООД Стара Загора 

Водоснабдяване  8 371 18 552 

Отвеждане 450 1 755 

Пречистване 282 1 527 

  

 

Тук посочените суми не включват паричния поток от инвестиционния заем от ЕБВР, предназначен да 

осигури делът на съфинансиране за инвестициите, които ще бъдат реализирани в рамките на Проекта 

ОПОС.   

 

Реализацията на проекта ОПОС ( същинското строителство) ще протече в периода 2021 -2023.  

Индикаторите, по които Оперативната програма ще следи изпълнението на Проекта са в тясна връзка с 

цели обхванати в РГП: 

➢ Товар на замърсяване, който се събира и третира в пълно съответствие с приложимото 
законодателство 

➢ Водоснабдяване: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено водоснабдяване 

➢ Пречистване на отпадъчни води: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено пречистване 
на отпадъчните води 

➢ Намаляване на общите загуби на вода 

➢ Изградени/ рехабилитирани/ реконструирани ПСОВ  

 

 

5. Описание на връзката на бизнес плана с показателите за качество, които са предвидени в договора с 

възложителя на ВиК услугите  

 

При изготвянето на настоящия бизнес план, чийто период съвпада частично с първия петгодишен период 

на Договора АВиК, дружеството е взело под внимание поставените цели в този документ.  
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Договорните показатели за качество съгласно Приложение II на Допълнително Споразумение  от 

20.12.2018, към Договора с АВиК са изведени в 6 групи.  

1. Неотчетени водни количества % 

Показател 
Базова стойност 

(БС) 

Целеви нива по години от договора 

Година 5 Година 10 Година 15 

Загуби на вода 

(неинкасирано количество 

вода спрямо подаденото на 

вход на водоснаб. система) 

48,5 % към 31 

декември 2014 
БС – 2.5% БС - 5% 40% 

Съгласно предложената Инвестиционна програма за новия регулаторен период 2022-2026 дружеството 

планира инвестиции, които в огромната си част са насочени към намаляване на загубите. Паралелно с 

изпълнението на този бизнес план, дружеството ще реализира и проекта по ОПОС 2014-2020 на обща 

стойност близо 100 млн. лв, където съществена част от средствата са предназначени за рехабилитация на 

водопроводна инфраструктура. 

2. Измерване на водните количества на ниво водоизточник 

Показател Целево ниво 

% измерени точки на 

водовземане 

До края на 5-та година от договора да бъдат обхванати 100% от 

водоизточниците. В рамките на периода на договора измервателните уреди 

следва да бъдат поддържани в изправност 

В краткосрочен план, като част от мероприятията, планирани от дружеството по намаляване на общите 

загуби е разработен следния план във връзка с този показател:  

  2022 2023 2024 2025 2026 

Общ брой водомери на водоизточници брой 63 68 70 72 75 

Дял на водните количества на вход ВС, измервани при 

водоизточника (чл.194а ал.1 от Закона за водите) 
% 53,0% 54,0% 54,0% 55,0% 57,0% 

Дял на вод. к-ва на вход ВС, измервани на хр. тръба на 

напорния резервоар или на дов. водопровод, (чл.194а, 

ал.4 от Закона за водите) 

% 42,0% 41,0% 41,0% 40,0% 38,0% 

Дял на водните количества на вход ВС без измерване 

(по разрешителни) 
% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 

Общо дял на водните количества % 100% 100% 100% 100% 100% 

3. Ефективност на търговското измерване 

Показател 
Целеви нива по години от договора 

Година 4  Година 6 Година 8 

% от СВО-та включени в регистър 100% - - 

% от всички СВО-та оборудвани с водомери в срок на 

метрологична годност 
- - 80% 

% от СВО-та с измерена консумация над 100 м3/месец, 

оборудвани с водомери в срок на метрологична годност  
- 95% - 

Както е посочено на други места в бизнес плана и заложено в модела, дружеството е оценило приоритета 

на този показател и са предвидени средства за постигане на този показател.  
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4. Показател за за оперативна ефективност – експлоатационни разход спрямо оперативни приходи  

Показател 
Базова стойност 

(БС) 

Целеви нива по години от договора 

Година 5 Година 10 Година 15 

Оперативен показател - % на 

експл. разходи спрямо 

приходи от оп. дейност. 

Експл. р/ди включват всички 

р/ди с изкл. на разходи за 

амортизации и обезценки и 

разходи за провизии. 

86 % към 31 

декември 2014 
БС - 2% БС - 4% 72% 

Предвидените от дружеството действия в различни експлоатационни направления, както и предвидените 

мерки за подобряване на оперативните приходи, дават увереност на дружеството, че този показател от 

договора с АВик ще бъде изпълнен. 

5. Ефективност обслужване на клиенти – срок за отговор на клиентски въпроси 

Показател Целево ниво 

Срок за отговор на 

постъпили въпроси от 

клиенти 

95% от въпросите и жалбите постъпили от клиенти (писмени, онлайн, 

телефонни) да получават отговор в рамките на 14 дни.  

Основен приоритет на дружеството е удовлетвореността на неговите клиенти, където служителите на ВиК 

ЕООД Стара Загора се отнасят отговорно и с професионализъм при комуникациите си с потребителите . В 

редките случаи, когато стойността на този показател е под 100% става дума за необходимост от по-голям 

технологичен срок за изготвяне на отговор на постъпилото запитване. 

6. Въвеждане на регистър на активите (неколичествен показател) 

Показател Срок за изпълнение 

Създаване на регистър на активи В срок от 5 години от началото на договора 

Дефиниране на критични активи В срок от 5 години от началото на договора 

Оценка на състоянието на критичните  В срок от 5 години от началото на договора 

Оценка на състоянието на всички активи В срок от 5 години от началото на договора 

 

Както е посочено по-горе, един основните приоритети на дружеството е повишаване ефективността на 

дружеството, което е в пряка връзка с внедряване и непрекъснатата актуализация и осъвременяване на 

съществуващите данни.
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II. ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ 

 

1. Предложение за годишните индивидуални целеви нива на показателите за качество на ВиК услугите 

по системи  

№ ПК Параметър Ед. м/ка 

2020 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. Индиви

дуална 

цел за 

2026 

Дългос

рочно 

ниво 

1 ПК1 
Ниво на покритие с 

водоснабдителни услуги  
% 99.65% 99.77% 99.77% 99.77% 99.77% 99.77% 99% 99% 

2 ПК2а 

Качество на питейната 

вода в големи зони на 

водоснабдяване  

% 99.45% 99.26% 99.31% 99.35% 99.37% 99.48% 99% 99% 

3 ПК2б 

Качество на питейната 

вода в малки зони на 

водоснабдяване  

% 98.17% 97.87% 97.87% 98.14% 98.14% 98.25% 98% 98% 

4 ПК2в 
Мониторинг на качеството 

на питейната вода  
% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100% 100% 

5 ПК3 
Непрекъснатост на 

водоснабдяването  

съотнош

ение 
3.226 3.623 3.642 3.129 2.939 2.938 8 8 

6 ПК4а 

Общи загуби на вода във 

водоснабдителните 

системи  

м3/км/де

н 
14.21 14.10 13.85 11.42 10.95 10.48 12.7 15 

7 ПК4б 

Общи загуби на вода във 

водоснабдителните 

системи  

% 56.20% 55.92% 55.69% 51.05% 50.15% 49.20% 49.00% 49% 

8 ПК5 
Аварии по 

водопроводната мрежа  

бр/100к

м/год 
105.18 111.80 111.65 97.27 92.66 92.66 80 60 

9 ПК6a 

Налягане във 

водоснабдителната 

система  

% 33.62% 50.42% 56.67% 69.58% 73.75% 77.92% 65% 100% 

10 ПК7а 

Ниво на покритие с услуги 

по отвеждане на 

отпадъчни води  

% 66.27% 66.27% 66.27% 66.27% 66.26% 66.26% 75% 75% 

11 ПК7б 

Ниво на покритие с услуги 

по пречистване на 

отпадъчни води 

% 59.60% 64.01% 64.00% 64.00% 64.00% 66.26% 0.75 75% 

12 ПК8 
Качество на отпадъчните 

води  
% 67.37% 66.67% 72.22% 77.78% 77.78% 94.44% 93% 93% 

13 ПК9 
Аварии на 

канализационната мрежа  

бр/100к

м/год 
68.19 68.19 70.25 71.26 71.73 72.20 53.41 120 

14 ПК10 

Наводнения в имоти на 

трети лица, причинени от 

канализацията  

бр/10 

000 

потреб 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.5 0.5 

15 ПК11а 

Енергийна ефективност за 

дейността по доставяне на 

вода на потребителите 

кВч/м3 1.136 1.130 1.120 1.105 1.099 1.092 0.988 0.45 

16 ПК11б 

Енергийна ефективност за 

дейността по пречистване 

на отпадъчни води  

кВч/м3 0.180 0.181 0.181 0.181 0.180 0.181 0.18 0.25 

17 ПК11в 
Оползотворяване на 

утайките от ПСОВ 
% 0.00% 0.00% 19.23% 19.23% 19.23% 57.69% 50% 100% 

18 ПК11г 
Рехабилитация на 

водопроводната мрежа  
% 1.07% 0.58% 0.58% 0.51% 0.51% 0.51% 1.00% 1.25% 

19 ПК11д 
Активен контрол на 

течовете 
% 1.67% 1.58% 1.58% 1.58% 1.58% 1.58% 1.25% 1.25% 

20 ПК12а 

Ефективност на разходите 

за услугата доставяне на 

вода на потребителите 

съотнош

ение 
1.07 1.11 1.13 1.12 1.12 1.12 1.1 1.1 
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21 ПК12б 

Ефективност на разходите 

за услугата отвеждане на 

отпадъчни води  

съотнош

ение 
1.11 1.19 1.24 1.22 1.21 1.21 1.1 1.1 

22 ПК12в 

Ефективност на разходите 

за услугата пречистване на 

отпадъчни води  

съотнош

ение 
1.23 1.04 1.05 1.05 1.05 1.05 1.1 1.1 

23 ПК12г Събираемост  % 93.91% 93.45% 93.44% 93.43% 93.52% 93.61% 95.00% 95% 

24 ПК12д 

Ефективност на 

привеждане на 

водомерите в годност  

% 10.02% 9.37% 9.37% 9.72% 9.72% 9.72% 19% 20% 

25 ПК12е 

Ефективност на 

изграждане на 

водомерното стопанство  

% 69.39% 70.99% 72.10% 72.95% 72.94% 73.14% 90.00% 90% 

26 ПК13 

Срок за отговор на 

писмени жалби на 

потребителите  

% 94.48% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100% 100% 

27 ПК14а 

Присъединяване към 

водоснабдителната 

система  

% 95.65% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100% 

28 ПК14б 

Присъединяване към 

канализационната 

система 

% 94.83% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100% 

29 ПК15а 

Ефективност на персонала 

за услугата доставяне на 

вода на потребителите  

бр/1 000 

СВО 
5.05 4.75 4.75 4.75 4.78 4.74 4.7 4 

30 ПК15б 

Ефективност на персонала 

за услугите отвеждане и 

пречистване  

бр/1 000 

СКО 
7.28 7.60 7.60 7.60 7.70 8.44 4.70 3 

 

Така предложените стойности на показателите са в контекста на изпълнението на краткосрочните цели на 
дружеството, неговите възможности в контекста на динамичната икономическа обстановка и ефектите на 
пандемията Covod-19, отразени в резулатата на базова година 2020. Не на последно място, при 
формирането на програмата за изпълнение на индивидуалните показатели, дружеството е отчело и ефекта 
от реализацията на проекта по ОПОС 2014-2020.  

Видно от предоставените стойности,  дружеството предвижда изпълнение на огромна част от 
индивидуалните целеви нива. 

Показателите за качество, за които дружеството не е посочило постигане на определената регулаторно 
индивидуална цел са:  

ПК 5,9 Аварии по водопроводната и канализационната мрежа.  
Отклонението на стойностите на двата показателя се дължи основно на регистрираната висока 
аварийност по мрежите, експлоатирани от дружеството. В годините на реализация на проекта 
ОПОС, прогнозираме чувствително увеличение, което е в пряка връзка с нетипичното натоварване, 
което ще понесе линейната инфраструктура в условията на интензивно строителство. 
Невъзможността за своевременна цялостна рехабилитация ще продължи да обуславя високия 
процент аварийност. От друга страна, независимо актуалния брой аварии, спазвайки своите 
стандарти и ангажименти по експлоатация на системите, дружеството ще продължи да отстранява 
всяка една регистрирана авария, качествено и в оптимално технологичните срокове. 

ПК7 (а,б) Ниво на покритие с услуги по отвеждане и пречистване на отпадъчни води 
Постигането на тези показатели са отвъд текущите оперативно-технически възможности на сектора 
като цяло. В рамките на този проект на бизнес план, дружеството прогнозира 100% свързване на 
експлоатираните канализационни мрежи с пречиствателни съоръжения, което ще бъде функция на 
реализация на програма на Българския ВиК Холдинг. 
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ПК11а Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите 

 Географските специфики на обособената територия и разположението на водовземните 
съоръжения, обуславят ВиК ЕООД Стара Загора като едно от дружествата с висок коефициент на 
енергийна ефективност за дейност водоснабдяване. След реализацията на проекта по ОПОС 
дружеството прогнозира чувствително намаление на протребената ел.енергия  

ПК11в Оползотворяване на утайките ПСОВ 

 Предвид съществуващите възможности и липсата на единна политика в тази посока на държавно 
ниво, посочената прогноза е оптимална. 

 

2. Анализ и програма за постигане на показателите за качество по отношение на услугата доставяне на 

вода на потребителите 

2.1. Анализ на нивото на покритие с водоснабдителни услуги 

По отношение на показател ПК1 - Ниво на покритие с водоснабдителни услуги, дружеството изпълнява 

поставената индивидуална цел.   

Дружеството оперира на територията на 11 общини, в чийто обхват влизат общо 205  населени места. Към 

базова 2020 дружеството оперира мрежата на 183 места, като междувременно се подготвя 

присъединяването на още едно населено място.  

Прогнозата за стойностите на променливите F1, wE4, wE2 и iE5 е базирана на прогнозата на НСИ, 2ри 

вариант (оптимистичен) за изменение на броя на населението по области и пол  

 (https://www.nsi.bg/bg/content/2996/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-

%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D0%BE-

%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB) 

Статистиката предвижда общо изменение за периода 2020-2025 -3,19%, което годишно е 0,64% и респ.  за 

последната година от регулаторния период, която попада в следващия прогнозен период – 2025-2030 – 

3,06%, годишно 0,61% 

Анализът е направен при базови данни за население по населени места към 2020 (вкл. Изменение за 2021, 

което не е част от представената информация в справка 4.1 . Както е споменато тук по-горе, за дейност 

водоснабдяване прогнозираме присъединяване на едно населено място. 

Променлива iE5 

 2020 2021 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 

Население  област СЗ 310 680  308 694  306 724  304 770  302 830  300 900  299 065  

Изменение  -0,64% -0,64%  -0,64% -0,64% -0,64% -0,61% 

 

Променлива F1 

 2020 2021 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 

Население обсл. 
Нас.места 

309 592  307 611  305 646 303 697 301 762 299 837 298 007 

Изменение  -0,64% -0,64%  -0,64% -0,64% -0,64% -0,61% 

с.Конаре 388  386  384 382 380 378 376 

Общо за показател F1 309 592  307 611  306 030 304 079 302 142 300 215 298 383 

https://www.nsi.bg/bg/content/2996/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB
https://www.nsi.bg/bg/content/2996/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB
https://www.nsi.bg/bg/content/2996/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB
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Следователно, показателят ПК 1 получава следните стойности: 

№ ПК Параметър 
Ед. 

м/ка 
2020 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 

Индиви

дуална 

цел за 

2026 

Дългос

рочно 

ниво 

1 ПК1 

Ниво на покритие с 
водоснабдителни 
услуги  

% 99.65% 99.77% 99.77% 99.77% 99.77% 99.77% 99% 99% 

 

2.2. Анализ на качеството на питейната вода в големи зони на водоснабдяване 

Показателят ПК2а е един от регулаторно определените показатели за ефективност за периода 2022-2026 г. 

По отношение на подаваната вода в Големи зони на водоснабдяване – с разпределяно водно количество 

над 1000 м3 в денонощие и население над 5000 човека, са обособени 13 Големи зони за област Стара 

Загора. Техния брой е възможно да де променя всяка година в зависимост от подаваното водно количество 

в зоната. 

Стара Загора, Кольо Ганчев (резервен водоизточник), Беш Бунар, Дунавци, Габарево – Търничене, 

Сахране, Чирпан (Марица-Текира), Землен, Хан Аспарухово,  Землен - Хан Аспарухово,  Павел 

Баня, Тулово – Мъглиж 

 

За базовата 2020 г. дружеството отчита: 

 
 

• показатели с индикаторно значение - от общо 1965 анализа, 1 бр. са показали отклонения, 99.95% 

отговарят на приложимите стандарти; 

• микробиологични показатели – от общо 326 анализа, 1 бр. са показали отклонения, 99,69% 

отговарят на приложимите стандарти 

• физико-химични показатели – от общо 576 анализа, 13 бр. са показали отклонение, 97,74 % 

отговарят на приложимите стандарти 

Наблюдават се трайни проблеми по показателя Нитрати в следните зони: 

• Кольо Ганчев – стойности до 100 mg/l – изключен е от експлоатация, при необходимост в аваирйни 

ситуации в град Ст. Загора и недостиг на вода се пуска, но се смесва с водата от другите 

водоизточници и по този начин се намалява съдържанието на нитрати. 

• Зона Хан Аспарухово стойностите на показателя нитрати – 41-59 mg/l. 

• Зона Чирпан (Марица –Текира) - водоизточник Текира е с отклонения по показателя Нитрати - 

стойности 70-100 mg/l.  Променена е част от водоснабдителната схема за гр. Чирпан и водата от 

двата водоизточника се смесва, като така се намалява съдържанието на нитрати до стойности под 

50 mg/l. 

50.0 55.0 60.0 65.0 70.0 75.0 80.0 85.0 90.0 95.0 100.0

индикаторни

микробиология

физико-химични 

Качество на водите в големи зони, 2020

стандартни нестандартни
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Основните действия, които дружеството планира да предприеме са насочени към въздействие върху 

стойностите за индикаторни и физико-химични показатели. Това ще се осъществи по РПИП, където е 

заложено изграждане на нови дълбоки тръбни кладенци в зоните на Горно Ботево и Хан Аспарухово.  

Изменението на прогнозата отчита също така очаквания отстъп от резутатите в годините на интензивно 

строителството по проекта ОПОС 

 

Изменението на показателя по години от регулаторен период е както следва: 

№ ПК Параметър 
Ед. 

м/ка 
2020 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 

Индиви

дуална 

цел за 

2026 

Дългос

рочно 

ниво 

2 ПК2а 

Качество на питейната 

вода в големи зони на 

водоснабдяване  

% 99.45% 99.26% 99.31% 99.35% 99.37% 99.48% 99% 99% 

 

2.3. Анализ на качеството на питейната вода в малки зони на водоснабдяване 

Обособени са 98 Малки зони на водоснабдяване за област Стара Загора. 

Категория 1 – 34 бр. - разпределяно количество вода в зоната от 10 до под 100м3 на ден и 

постоянно живущо население в зоната под 5000 човека 

Категория 2  – 44 бр. - разпределяно количество вода в зоната от 100 до под 400м3 на ден и 

постоянно живущо население в зоната под 5000 човека 

Категория 3  – 20 бр. - разпределяно количество вода в зоната от 400 до под 1000м3 на ден и 

постоянно живущо население в зоната под 5000 човека 

Категория 4  микрозони – 3 бр. разпределяно количество вода в зоната от 0 до 10 м3 на ден и 

постоянно живущо население в зоната под 5000 човека 

За 2020 г. година са отчетени следните резултати: 

96.00% 96.50% 97.00% 97.50% 98.00% 98.50% 99.00% 99.50% 100.00%

индикаторни

микробиология

физико-химични 

радиология

Изменение на стандартните анализи по показатели за периода на БП 

2026 2025 2024 2023 2022
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В определени случаи се появяват отклонения по микробиологични показатели Коли форми и Ешерихия 

коли в зоните, водоснабдявани от малки гравитачни водоизточници, където основния проблем е с 

невъзможността да се автоматизира процеса на дезинфекция, относително по-голяма дължина на 

довеждащата мрежа, съчетани с ниско потребеление. Това са населени места с между 20-50 жители и 

разпределяемо водно количество в денонощие от 10 до 50 m3.  

Отклоненията по радиологични показатели се дължат на завишена алфа активност и съдържание на 

есттествен уран над нормата в с. Казанка, община Стара Загора. 

Несъответствия по химични показатели касае отново показателя Нитрати. Най-често се случва в районите, 

където се обработва земеделска земя и е свързано с неконтролируемо наторяване от земеделските 

кооперациии. Прилагаме таблица за отчетени стойности по показателя Нитрати във малки и големи 

зони, за  2020 г.. 

 Наименование на зоната  
Вид и наименование на водоизточника, Стойности на отклонение 

бр. 
Мин.  

ст-ст mg/l 

Макс.  

ст-ст mg/l 

1 Халка Бунар Каптаж Халка бунар – 1 бр. 50,8 66,3 

2 Горно Ботево 

4 бр. ШК,  бр. ТК 61,3 77,8 смесва се със зона Хан Аспарухово и 

зона Землен. 

3 Преславен, Калитиново, Могила ШК – 1 бр.  186 314 

4 Арнаутито ТК -  1 бр. 61,3 77,6 

5 Калояновец ТК – 1 бр. 51,1  62 

6 Михайлово ТК – 1 бр., ШК – 1 бр. 
205 251 

Воденичарово    

7 Елхово Дренаж-4 бр. Дренажи Стублата 65,5  89,5 

8 Бял извор ШК – 1 бр. 80,9 102,1  

9 Бяло поле ТК-1 бр. 60  66,4  

10 Опан ШК – 1 бр., ТК  - 1бр. 57  75,4  

11 Тракия ТК – 1 бр., дренаж 61,7 61,7 

12 Горно Белево КЕИ– 1бр. 100,4  129 

13  Мирово ТК – 1 бр. 82 89 

14 
Яворово 

ШК – 1 бр 
50,2 70,1 

ТК – 2 бр. резервни 

15 
Осларка 

Дренаж Юрумлука 
79,1 79,1 

ШК – 1 бр.; ТК – 1 бр. 

16 Свобода ШК – 1 бр., 

59,5  86 Свобода, Гита  Дренаж Хисарлъка – 1бр. 
  

50.0% 55.0% 60.0% 65.0% 70.0% 75.0% 80.0% 85.0% 90.0% 95.0% 100.0%

индикаторни

микробиология

физико-химични 

радиологични

Качество на водите в малки зони, 2020

стандартни нестандартни
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17 Маца ШК – 1 бр. 77,5 78,7 

 Еленино ТК, дренаж 55,3 62,0 

18 Братя  Кунчеви 
ТК – 2 бр. 64,2 79,7 

Братя Кунчеви, Подслон  

С последната редакция на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели 

се въведоха много изменения по отношение на монитронга на радиологичните показатели. Нормата за 

съдържанието на естествен уран е намалена от 0,06 mg/l  до 0,03 mg/l, при което се оказа че в една малка 

водоснабдителна зона добиваната вода е със съдържание на естествен уран над новата занижена граница.  

Въведоха се и промени относно мониторинга на нивата на алфа и бета активност. Според Наредбата, в 

случаи на завишени стойности, за да се определи индикативната доза, трябва да се изследват 

допълнителни радионуклеиди. На територията на България няма акредитирана лаборатория, която да 

извършва тези анализи в пълен обхват, на всички радиологични показатели.  

Въз основа на планираните мерки, темпът на изменение на отделните променливи формиращи показателя 

има следното изражение: 

 

Показателя ПК 2б получава следния израз: 

№ ПК Параметър 
Ед. 

м/ка 
2020 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 

Индиви

дуална 

цел за 

2026 

Дългос

рочно 

ниво 

3 ПК2б 

Качество на питейната 

вода в малки зони на 

водоснабдяване  

% 98.17% 97.87% 97.87% 98.14% 98.14% 98.25% 98% 98% 

 

2.4. Мониторинг на качеството на питейната вода 

Съгласно Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, чл. 7 ал. 1: 

„Мониторинговата програма се разработва от Оператора или се възлага на акредитирани лаборатории по 

БДС EN ISO/IEC 17025. Програмата подлежи на непрекъснат процес на преразглеждане и ежегодна 

актуализация.“ 

Определени са зони на водоснабдяване, в рамките на които се добива или разпределя питейна вода с 

приблизително еднакви качества, доставена от един и повече водоизточници. Това е необходима 

90.0% 91.0% 92.0% 93.0% 94.0% 95.0% 96.0% 97.0% 98.0% 99.0% 100.0%

индикаторни

микробиология

физико-химични 

радиология

Изменение на стандартните анализи по показатели за периода на БП 

2026 2025 2024 2023 2022
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предпоставка за последващо определяне на броя и разположението на пунктовете за пробовземане, броя 

проби, мястото за вземането им. 

В обособената територия на ВиК ЕООД Стара Загора са разположени 13 големи зони – с разпределяно 

водно количество над  1000 м3 в денонощие и население над  5000 човека и 101 малки зони, групирани в 

4 категории, в това число 3 бр. микрозони. Промени в броя на зоните се извършва веднъж годишно, в 

зависимост от разпределеното водно количество в денонощие. 

Пунктовете за пробонабиране са минимум по 2 бр. за всяка водоснабдителна зона и са избрани така, че да 

се получи достоверна информация за качеството на водата и процеса на дезинфекция. 

Пробонабирането се извършва самостоятелно от ВиК ЕООД Стара Загора по изготвен график. Зоните са 

групирани в лъчи, където всеки лъч включва определен брой населени места от съответните зони. За всяко 

населено място от лъча се прави изследване на остатъчен хлор и се взимат проби за постоянен или 

периодичен анализ. Спазват се всички изисктавия и стандарти за пробонабиране съгласно Чл. 9 ал. 14 от 

Наредбата. 

Лабораторията за изпитване на води към ВиК ЕООД Стара Загора е акредитирана от БСА рег. №185 ЛИ от 

23.02.2021 г., валидна до 30.06.2024. Допълнително са акредитиране методи за изпитване на подземни 

води по НАРЕДБА № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води.  

Показателите  за изследване по постоянния и периодичния мониторинг са съобразени с обхвата на 

акредитицията на лабораторията. 

При извънредни ситуации – лоши метереологични условия, аварийни ситуации, спирания на водата и други 

е възможно броя на заложените проби да не бъде изпълнен.  

Тъй като показатели са под постоянен мониторинги има данни за тях за повече от 3 г. период, съгласно 

Наредба №9 е допустимо намаляването на броя на изследванията в хода на програмата и при налагащи 

това обстоятелства, но да не е по-малък от минимално определения за съответната зона, съгласно Наредба 

№9. Изготвена е Оценка на риска за 

ВиК ЕООД Стара Загора извършва 100% мониторинг във всички обособени зони за контрол на качеството 

на питейните води, при което се прогнозиратследните стойности за показател ПК2в 

 

2.5. Програма за подобряване качеството на питейната вода 

В т. 2.2 и 2.3 тук по-горе бе разгледано че критичния показател, за който дружеството следва да търси 

решение с оглед постигане на по-добро качество на доставяната вода и заложените индивидуални цели са 

Нитратите. Завишените концентрации на този показател в някои от оперираните от дружеството 

водоизточници в немалка степен се дължи на замърсявания в следствие на селскотопански дейности. За 

постигане на заложените стойности на показателя за качеството на водите, са предвидени  следните мерки:  

№ ПК Параметър 
Ед. 

м/ка 
2020 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 

Индиви

дуална 

цел за 

2026 

Дългос

рочно 

ниво 

4 ПК2в 

Мониторинг на 

качеството на 

питейната вода  

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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➢ Учредяване на санитарно охранителни зони около водоизточниците – включва проектиране на СОЗ, 

подаване на зявление пред БД ИБР Пловдив, ограждане на зоната и поставяне на обозначителни 

табели съгласно „НАРЕДБА № 3 от 16.10.2000, за условията и реда за проучване, проектиране, 

утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и 

съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, 

използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди“. Отразено е в 

Инвестиционната програма. 

➢ Изграждане на нови водоизточници – дълбоки сондажи, предвидени 8 бр. общо до края на 

регулаторния период. 

Мярката за смесване на водите или изграждане на нови водопроводи от други водоснабдителни системи, 

за водоизточници с наднормено съдържание на нитрати е неприложимо. 

2.6. Анализ на непрекъснатостта на водоснабдяването 

Стойностите на променливите за изчисляване на базовата данна на показателя са въз основа на регистър 

на авариите.  

Този показател се влияе както от планираните СМР (инвестиции, ремонти и аварии), но също така и от 

необходимата профилактика на водоснабдителните съоръжения (резервоари, ел. оборудване на помпени 

станции).  

Следва да се отчете и значителния ефект върху този показател, който ще бъде оказан и от реализацията на 

проекта по ОПОС 2014-2020. Значителна част от този проект ще засегне двете най-големи населени места 

в обособената територия. Дружеството ще се възползва от опита си при реализацията на проекта 2007-

2011, финансиран от ЕБВР, за да ограничи неблагобриятните последствия за своите потребители. 

 

2.7. Анализ на общите загуби на вода във водоснабдителните системи по ситеми 

2.7.1. Анализ на търговските загуби на вода (Q8) 

Основните компоненти на търговските загуби са: 

- неточности в измерването на водомери  

- липса на общи водомери  

- нерегламентирани връзки  

Предвид значителния дял на загубите от неточност при измерване, основна мярка за преодоляване на тази 
причина е интензивна програма за поддържане в годност на водомерния парк. Изпълнението на тази 
програма включва всички мероприятия по подмяна и въвеждане на водомерите в метрологична годност. 

В годините на бизнес плана, дружеството планира редица мерки свързани с намаляване и на 
нерегламентираното водопотребление. Най-голям е процентът на кражби в малките населени места, 
където през летните месеци питейната вода се ползва за поливни нужди през незаконни отклонения. 
Тяхното локализиране, често е затруднено от субективни фактори, отказ за достъп до имотите за 
извършване на проверки от контрольорите.  

Въз основа на възможностите на дружеството за инвестиции и прилагането на мерки по подобряване 

№ ПК Параметър Ед. м/ка 2020 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 

Индиви

дуална 

цел за 

2026 

Дългос

рочно 

ниво 

5 ПК3 
Непрекъснатост на 
водоснабдяването  

съотнош
ение 

3.226 3.623 3.642 3.129 2.939 2.938 8 8 
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ефективността на дейностите по отчитане, във водния баланс за регулаторния период прогнозираме 
изменение на този дял от общите загуби със 73 000  м3 годишно.  

2.7.2. Анализ на реалните загуби на вода (Q7) 

Реалните загуби се състоят от течове по преносните и разпределителните водопроводи, течове от 

сградните отклонения, загуби от резервоарите за съхранение.  

Течовете от преносната и разпределителната мрежа се получават по тръбите (спуквания поради външни 

причини или корозия), тръбните връзки (откачване, повредени уплътнения) и кранове (аварии по време на 

експлоатация или техническо обслужване) и са обикновено със среден и висок дебит и с кратка до средна 

продължителност. Фактори, обуславящи дефектите по тръбите са: 

• Материал, състояние и възраст на тръбопровода 

• Проектиране и монтаж 

• Налягане (рязка промяна при хидравлични удари) 

• Почва и подземни води 

• Уличен трафик 

• Деформации по крановете  

• Дефекти по резервоарите 

• Дефекти по помпите 

Реалните загуби съставляват най-големия дял от общите загуби на дружеството. 

С оглед намаляването им, дружеството предвижда в ремонтната и инвестиционната си програми 

рехабилитация на линейни мрежи, монтаж на регулатори за налягане, подмяна на спирателни кранове. 

Значително влияние върху намалаяване на реалните загуби се очава да бъде упражнено чрез 

обособяването на DMA зони.  

Друга съществена мярка е свързана с регулярното обследване на мрежата, като дружеството планира 

значително увеличение на дължините, обследвани годишно, мярка, чийто принос допринася към 

своевременното локализиране на течове и с това за съкращаване на сроковете между появата и 

отстраняването на откритите аварии.  

От друга страна, прилагането на голяма част от описаните мерки обуславя и относително високоя брой 

аварии съгласно ремонтната програма, който надвишава заложеното индивидуално ниво.  

Предвид общото състояние на обслужваната мрежа (остарялост, разнородност на материалите), 

невъзможността за цялостна рехабилитация и подмяна на мрежи по водоснабдителни системи обуславят 

високата аварийност, а с това и високия процент на реалните загуби ще продължава да е основно 

предизвикателство, за което дружеството ще търси и допълнителни решения.  

Най-голямото препятствие към устойчивото намаляване на този вид загуби се явява невъзможността на 

дружеството дружеството да извършва рехабилитация и подмяна на цялостната мрежа по населени места.  

В рамките на проекта по ОПОС се предвижда обновяването на линейна мрежа общо ... км, което включва 

цялостната подмяна на трасето на един от ключови довеждащи водопроводи, както и значителни участъци 

от другите вътрешни и външни трасета.  
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2.7.3. Анализ на подадена нефактурирана вода (Q3a) 

Нефактурирана законна консумация (измерена и неизмерена) включва водата за собствени нужди на 

дружеството (напр. промивка на тръбопроводи и резервоари) и водата за противопожарни нужди. 

Ежегодно се правят промивки и дезинфекции на всички резервоари и водоснабдителни мрежи по 

предварително изготвен график.  

При констатирани проблеми свързани с отклонение от нормативните изисквания по микробиологични 

показатели се извършва прехлориране на вода и впоследствие промивка на мрежата.  

Водата използвана за пълнене на каналопочистващите машини за промиване и отпушване на 

канализационната мрежа също се включва в тази категория и тя приблизително може да се изчисли по 

броя на отпушванията и обема на резервоара на вода на машината. 

Делът на тези количества от водния баланс на дружеството, както бе посочено, е в много тясна връзка с 

провежданите мероприятия по рехабилитация и поддръжка на съоръженията, които от своя страна имат 

отношение към изменението на добитите количества. По този начин, бе приложен подход за фиксиране на 

еднакъв процент спрямо добитите водни количества.  

2.7.4. Обосновка за изчисление на количествата загуби по категории 

➢ Търговски загуби на вода (Q8) 

При формирането на стъпката с намаляване на търговските загуби се има в предвид годишния дял на 

измервателните средства в годност, както и определен обем прекъснати незаконни връзки.  

  2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 

Търговски загуби на вода Q8  м3/год  2 500 000 2 427 000 2 354 000 2 281 000 2 208 000 
 

% 7,8% 7,7% 8,3% 8,2% 8,2% 

   -73 000 - 73 000 - 73 000 -73 000 

 

➢ Реални загуби на вода Q7 

Както е посочено по-горе, има няколко ключови фактора, които обуславят формирането на реалните 

загуби. Значително влияние има възрастта на линейната мрежа, както и преобладаващия дял на 

етернитовите тръбопроводи.  

При прогнозирането на обемa на реалните загуби са взети в предвид всички мерки, планирани в 

ремонтната и инвестиционната програма по отношение поддръжката и рехабилитацията на линейните 

мрежи, но също така и управлението на налягането. 

В годините на изпълнение на роекта по ОПОС ще е трудно да запазим обичайните нива на загуби, поради 

което прогнозираме по-слаб темп на намаление в 22-23. Ефекта от рехабилитациите по проекта очакваме 

да се показат едва през 2024.  

  2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 

Реални загуби на вода Q7  м3/год  14 100 000 13 885 000 11 000 000 10 500 000 10 000 000 
 

% 44,1% 44,0% 38,8% 37,9% 37,0% 

   -215 000 -2 885 000 -500 000 -500 000 

 

➢ Подадена нефактурирана вода (Q3A) 
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Предвид елементите, съставляващи обема на нефактурираната вода, количествата вода, използвана за 

промивки при профилактика съставляват относително постоянен обем (м3) в състава на Q3A, но чийто дял 

(%) се променя съобразно останалите компоненти на водния баланс.  

Трудността на прогнозата идва от обема, който следва да бъде предвиден при източване и промивки на 

линейна мрежа при рехабилитация и ремонти. Обективно, в годините на проекта този дял следва да е 

чувствително по-висок. 

  2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 

Подадена нефактурирана вода 

(Q3A) 
м3/год 1 280 000 1 261 000 1 135 000 1 109 000 1 080 000 

 % 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 

 

2.8. Анализ на авариите по водопроводната мрежа по системи 

В резултата на силно амортизираната водопроводна мрежа в населените места, за базовата 2020 г. се 

наблюдава голям брой аварии: 5455 бр. в това число и авари на СВО в частта от водовземната скоба до 

водомерната шахта.  

Структура на авариите:  

 

➢ довеждащи водопроводи 

➢ разпределителни водопроводи 

➢ СВО 

➢ аварии – по арматури във водоеми. 

 

 

Обективна предпоставка за намаляване на авариите е цялостната подмяна на мрежата. Необходимите 

средства за реализиране на такива проекти са в изключително големи размери. На този етап, средствата 

предвидени в инвестиционната и ремонтната програма са насочени основно към рехабилитация и ремонт 

на ключови или критични участъци. Частичните интервенции обуславят по-висока аварийност. Въпреки 

това, при паралелно изпълнение на програмата за зониране, дружеството прогнозира постепенно 

намаление на авариите. 

В предвид предстоящата реализация на проекта по ОПОС очакваме ръст в броя на авариите по довеждащи 

и най-вече разпределителните водопроводи. Очаква се, че при дейностите по подмяна на уличната 

водопроводна мрежа ще бъде нарушена целостта на съществуващи водопроводи и ще бъдат 

предизвикани допълнителен брой аварии.  

В края на регулатория период е предвидено наваляване броя на авариите. 

    2020 2022 2023 2024 2025 2026 

D28 
Общ брой аварии по водопроводната 

мрежа, вкл. по арматури и фитинги  
Бр. 3 655 3 885 3 880 3 380 3 220 3 220 

  

външна 
мрежа; 9%

разпределителна мрежа; 56%

СВО; 33%

други, арм.и резервоари; 2%
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2.9. Анализ на налягането във водопроводната мрежа по системи 

Налягането се поддържа с еднакви параметри и съгласно нормативните изисквания за налягане в уличната 

водопроводна мрежа. Ниското налягане се компенсира с хидрофори, експлоатирани от дружеството. 

Управлението на налягането включва регулиране и контрол на налягането във водоснабдителната мрежа 

в рамките на едно оптимално ниво. То има пряко влияние върху ограничаване броя на авариите, както и 

върху изтичането от скрити течове, съответно и върху реалните загуби.  

За целта, един от основните приоритети на дружеството е ефективното зониране на мрежата, чрез монтаж 

на водомери и водомерни шахти, на регулатори за налягане, датчици  и логери в набелязани за ключови 

или критични точки. 

2.10. Програма за зониране на водопроводната мрежа 

Следвайки технологичните възможности и предпоставки за обособяване на зони по водопроводната 

мрежа са дефинирани общо 240 зони:  

Населени места с над 1 зона:  

Стара Загора 16 

Казанлък 10 

Чирпан 3 

Гълъбово 2 

Раднево 5 

Дълбоки 2 

Оряховица 2 

Ягода 2 

Александрово 2 

Павел баня 3 

Останалите 176 нас.места са дефинирани с по 1 водомерна зона. 

Към настоящия момент има обособени 77 водомерни зони, които са оборудвани с необходимата 

апаратура за измерване и архив на дебит.  

В рамките на проекта ОПОС, през 2023 се планира въвеждането на допълнително 17 бр. зони, които, 

предвид графика на предаване на активите, следва да бъдат показани в 2024 

Програта по години има следния израз: 

   2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Зониране на ВМ   8 5 3 0 0 0 

Вход населено място   21 10 12 14 10 10 

Проект ОПОС     17   

   77 29 15 15 31 10 10 

 

2.11. Програма за активен контрол на течовете 

Дружеството разполага със специализирана техника и обособено звено за откриване на скрити течове, 

което извършва периодичен обход на главните клонове на водопроводните мрежи, съчетано с 

прослушване на трасетата с хидроакустични уреди, отваряне на канализационни и други шахти в близост 

до трасета.  
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Звеното е оборудвано със специализирана техника – аквафони, корелатори. Използва се и камерата за 

обследване на канализациннана мрежа, като по постъпващите водни количества в канализаицята се търси 

евентуален теч от водопроводната мрежа. При сигнал или съмнение за авария, чрез подходящата 

апаратура се прослушват уличните водопроводи или СВО. 

Правят се „стъпкови“ тестове във вече обособените водомерни зони, за ограничаване на площта в която се 

търсят потенциални изтичания.  

Периодичен обход на външни водопроводи се извършва не по-малко от веднъж месечно.  

Планирано е ежегодно да се извършват обходи с дистанция, съставляваща средно годишно 1,58% от 

общата дължина на мрежата. 

3. Анализ и програма за постигане на показателите за качество по отношение на услугата отвеждане на 

отпадъчни води 

3.1. Анализ на нивото на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води 

ВиК ЕООД Стара Загора поддържа и експлоатира канализационни системи в 7 населени места с различна 

степен на изграденост на мрежата гр. Стара Загора - 98%, с. Богомилово - 100%, гр. Казанлък – 97%, гр. 

Раднево – 100%, гр. Гълъбово – 83%, гр. Чирпан – 97% и гр. Павел Баня – 99% 

В още няколко населени места (гр. Мъглиж, гр. Крън, гр. Гурково, гр. Николаево, с. Овощник, с. Бузовград, 

с. Ягода, с. Богомилово, с. Старозагорски минерални бани и с. Обручище), които са с население с около и 

под 3 000 жители, имат частично изградени канализационни мрежи, които не се оперират от дружеството. 

В рамките на проекта ОПОС, във връзка с дейност Отвеждане на отпадъчни води са предвидени основно 

мероприятия по рехабилитация на съществуващи мрежи.  

Въпреки заложеното изграждане на ПСОВ Гълъбово, което логически следва да се обвърже с разширение 

на съществуващата канализационна инфраструктура на града, поради липсата на реални проектни данни 

не прогнозираме увеличение на потребителите.  

При определяне на изменението на показателя за покритие с услуга Отвеждане на отпадъчни води са 

отчетени тенденцията на НСИ за изменение на населението.  

Променлива iE5 

 2020 2021 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 

Население  област СЗ 310 680  308 694  306 724  304 770  302 830  300 900  299 065  

Изменение  -0,64% -0,64%  -0,64% -0,64% -0,64% -0,61% 

 

Променлива wE2 

 2020 2021 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 

Население по нас.места 
услуга Отвеждане 

205 892  204 574  
203 264 201 965 200 673 199 389 198 172 

Изменение  -0,64% -0,64%  -0,64% -0,64% -0,64% -0,61% 
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Където показателят ПК 7а приема следните стойности: 

№ ПК Параметър 
Ед. 

м/ка 
2020 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 

Индивид

уална 

цел за 

2026 

Дългосро

чно ниво 

10 ПК7а 
Ниво на покритие с услуги 
по отвеждане на 
отпадъчни води  

% 66.27% 66.27% 66.27% 66.27% 66.26% 66.26% 75% 75% 

 

3.2. Анализ на авариите на канализационната мрежа 

Авариите по канализационната мрежа се въвеждат ежедневно в Регистър на авариите.  

Съгласно отчетените данни за 2020 г.: 

• Броят на запушвания на канализационната мрежа    158 бр. 

• Броят запушвания в сградните канализационни отклонения е   133 бр. 

• Броят аварии на канализационната мрежа поради структурно разрушаване на канала за 

разглеждания период е        108 бр. 

• Брой аварии на СКО           33 бр. 

• Регистрирани аварии на КПС             3 бр. 

Основно авариите се дължат на запушвания на мрежата. 

Прогнозирано е минимално завишаване на броя аварии, в рамките на текущия период на бизнес плана, 

във връзка с реализирането на проекта по ОПОС. 

3.3. Анализ на наводненията в имоти на трети лица, причинени от канализацията 

През 2020 няма регистрирани наводнения на имоти, причинени от канализацията (реф. Отчетна 

информация за постъпили жалби ref. ЦУ-92/27.01.21. 

В повече от случаите има регистрирани обаждания на дежурните телефони за проблем с отвеждането на 

отпадъчните води при поройни дъждове.  

Предвидените дейности по рехабиитация на канализационната инфраструктура, освен подновяване, целят 

и осигуряване нормална работа на канализационната система, като се отстранят участъците, които създават 

подприщване и респективно условия за наводняване.  

Също така, в рамките на проекта е предвидено въвеждане на числено моделиране на съществуващата 

канализационна мрежа, с което по аналитичен път ще се извеждат критичните точки в мрежата и ще могат 

да се планират бъдещи инвестиции. 

4. Анализ и програма за постигане на показателите за качество по отношение на услугата пречистване 

на отпадъчни води 

4.1. Анализ на нивото на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води 

На територията на област Стара Загора в поречието на р. Тунджа са разположени ПСОВ Казанлък и ПСОВ 

Павел Баня, а на р. Марица - ПСОВ Стара Загора, ПСОВ Раднево и ПСОВ Чирпан. Пречистените отпадъчни 

води заустват в повърхностни водни тела. 
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Без пречистване от предадените за експлоатация канализационни системи се зауства гр. Гълъбово,  което 
води до увеличаване товарът на замърсяване на повърхностните водоприемници в поречията на реките 
Тунджа и Марица. 

Всички агломерации с над 10 000 еквивалент жители към 2021 се обслужват от пречиствателни 
съоръжения. 

На територията на област Стара Загора в поречието на р. Тунджа са разположени ПСОВ Казанлък и ПСОВ 
Павел Баня, а на р. Марица - ПСОВ Стара Загора и ПСОВ Раднево. Пречистените отпадъчни води заустват в 
повърхностни водни тела. 

В самия край на 2020 бе въведена в експлоатация и новоизградената ПСОВ Чирпан (предадена за 
експлоатация от дружеството от 2021), при което единствената канализационна система, без текущо 
пречистване, остана мрежата на гр. Гълъбово. 

При определяне на изменението на показателя покритие с услуга Пречистване на отпадъчни води са отчени 
тенденциите на НСИ за изменение на населението, присъединяването на населението на гр. Чирпан, както 
и присъединяването на гр. Гълъбово в самия край на регулаторния период  

Променлива iE5 

 2020 2021 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 

Население  област СЗ 310 680  308 694  306 724  304 770  302 830  300 900  299 065  

Изменение  -0,64% -0,64%  -0,64% -0,64% -0,64% -0,61% 

 

Променлива wE4 

 2020 2021 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 

Население по нас.места 
услуга Пречистване 

185 171  183 986  182 808  181 639  180 477  179 322  178 228  

Изменение  -0,64% -0,64%  -0,64% -0,64% -0,64% -0,61% 

Чирпан 13 687  13 599  13 512  -86 -86 -85 -81 

Гълъбово 7 034  6 989  6 944  6 900  6 856  6 812  6 770  

 185 171  183 986  196 320 195 065 193 817 192 577 198 172 

 

Където показателят ПК 7б приема следните стойности: 

№ ПК Параметър 
Ед. 

м/ка 
2020 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 

Индивид

уална 

цел за 

2026 

Дългосро

чно ниво 

10 ПК7а 
Ниво на покритие с услуги 
по отвеждане на 
отпадъчни води  

% 59.60% 64.01% 64.00% 64.00% 64.00% 66.26% 0.75 75% 

  

4.2. Анализ на качеството на отпадъчните води, постъпващи за пречистване на ПСОВ ,  

с оценка на приноса на битовия поток, производствените отпадъчни води, дъждовните води и 

инфилтрацията; изпълнение на стандартите за качество на изход ПСОВ  

Съпоставяйки количеството фактурирана пречистена вода и количеството и качеството на постъпилата на 

вход ПСОВ, може да се направи заключението, че голяма част от постъпилите за пречистване води са от 

инфилтрация.  
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Само 35% от постъпилата за пречистване вода се фактурира, т.е. 65% са дъждовни води и води от 

инфилтрация. Те определят характера на постъпилата за пречистване вода. От своя страна, 85% от 

фактурираните води имат битов характер. 

Поради по-горе цитираният факт, постъпващата за пречистване вода е силно разредена с ниски стойности 

на БПК5, ХПК и неразтворени вещества. ПСОВ са силно натоварени хидравлично, но с ниско органично 

замърсяване.  

В таблиците по-долу са показани резултатите от мониторинга за 2020 г., върху качеството на постъпващите 

отпадъчни води и изходящите потоци на ПСОВ. 

Средно месечни стойности на контролирани показатели на ПСОВ Стара Загора 

дата 
Q ПСОВ 

(изход) 
БПК5 , mg/l ХПК , mg/l 

Неразтвор в-ва, 
mg/l 

N общ , mg/l P общ , mg/l pH 

2020 m³ / ден вход изход вход изход вход изход вход изход вход изход   

Януари 1 587 632 101 6.8 207 14 88 6.8 20.7 6.7 2.9 0.45 7.37 

Февруари 1 478 575 82 5.7 169 10 82 5.0 22.0 7.1 2.7 0.75 7.32 

Март 1 502 991 83 7.5 169 16 86 6.8 23.5 6.9 2.6 0.74 7.34 

Април 1 512 048 89 7.9 195 16 80 8.3 23.7 7.8 2.8 0.46 7.36 

Май 1 679 848 100 8.6 207 18 104 7.7 20.1 7.5 3.2 0.45 7.47 

Юни 1 834 741 78 11.9 151 19 141 11.0 14.7 5.9 2.4 0.15 7.43 

Юли 2 281 854 65 7.8 137 16 66 6.8 16.1 5.5 2.5 0.40 7.44 

Август 1 371 300 114 7.9 141 17 101 11.3 16.3 5.7 2.3 0.84 7.45 

Септември 826 742 100 7.4 206 15 97 10.0 19.6 5.9 2.9 0.39 7.38 

Октомври 1 502 991 153 8.3 274 17 114 16.0 22.9 8.0 3.5 0.71 7.45 

Ноември 1 451 817 130 11.4 264 23 118 13.5 20.7 9.4 3.3 0.68 7.59 

Декември 1 502 991 90 9.3 159 20 117 13.7 19.8 9.4 2.5 0.50 7.49 

 

Средно месечни стойности на контролирани показатели на ПСОВ Казанлък 

дата 
Q ПСОВ 

(изход) 
БПК5 , mg/l ХПК , mg/l 

Неразтвор в-ва, 
mg/l 

N общ , mg/l P общ , mg/l pH 

2020 m³ / ден вход изход вход изход вход изход вход изход вход изход   

Януари 680 746 110 6.0 231 22 67 2.0 23.3 6.7 2.7 1.14 7.41 

Февруари 634 003 163 4.4 331 22 65 2.6 21.1 2.6 2.8 0.81 7.53 

Март 759 629 67 5.3 194 15 55 1.8 20.3 3.2 2.5 0.75 7.42 

Април 745 373 82 5.4 250 19 78 4.2 20.5 6.5 2.6 1.24 7.46 

Май 804 989 97 4.3 162 11 53 2.1 20.4 6.3 2.3 1.02 7.37 

Юни 726 278 82 7.0 164 13 59 3.3 24.0 2.9 2.0 0.86 7.29 

Юли 885 427 121 7.5 200 11 37 2.7 21.0 5.4 2.3 1.29 7.33 

Август 863 395 84 6.3 191 14 46 2.1 17.8 6.1 2.7 1.03 7.33 

Септември 639 360 166 12.0 266 23 64 2.7 26.9 6.3 3.1 1.25 7.42 

Октомври 674 093 391 10.5 536 19 102 1.8 15.9 5.8 2.4 1.20 7.46 

Ноември 680 832 155 6.7 236 13 53 2.3 24.6 3.9 3.1 1.12 7.41 

Декември 760 234 124 5.3 245 14 47 2.4 23.6 2.8 2.2 0.90 7.43 
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Средно месечни стойности на контролирани показатели на ПСОВ Павел Баня 

дата Q ПСОВ (изход) БПК5 , mg/l ХПК , mg/l 
Неразтвор в-ва, 

mg/l 
N общ , mg/l P общ , mg/l pH 

2020 m³ / ден вход изход вход изход вход изход вход изход вход изход   

Януари 58 276 33 10.4 110 25 16 8.3 - - - - 7.58 

Февруари 50 427 21 7.5 86 21 16 7.2 - - - - 7.56 

Март 49 339 31 7.0 84 20 10 3.7 - - - - 7.59 

Април 48 405 14 6.2 49 16 12 3.9 - - - - 7.65 

Май 49 176 18 4.0 111 22 33 7.1 - - - - 7.79 

Юни 39 035 18 5.7 68 16 9 5.5 - - - - 7.79 

Юли 63 556 28 7.6 99 21 29 7.9 - - - - 7.54 

Август 62 115 26 7.3 121 19 15 4.8 - - - - 7.45 

Септември 54 309 47 6.2 146 18 27 4.8 - - - - 7.48 

Октомври 57 212 52 6.5 134 17 14 5.8 - - - - 7.54 

Ноември 58 115 60 7.3 137 20 18 6.5 - - - - 7.64 

Декември 61 562 16 3.8 51 13 9 4.4 - - - - 7.68 

 

Средно месечни стойности на контролирани показатели на ПСОВ Раднево 

дата 
Q ПСОВ 

(изход) 
БПК5 , mg/l ХПК , mg/l 

Неразтвор в-ва, 
mg/l 

N общ , mg/l P общ , mg/l pH 

2020 m³ / ден вход изход вход изход вход изход вход изход вход изход   

Януари 91 037 67 6.8 189 11 62 5.5 32.8 11.2 2.9 1.05 7.94 

Февруари 107 699 40 9.4 155 19 65 6.9 29.1 10.0 2.3 1.57 7.99 

Март 122 934 41 6.4 144 16 69 6.4 23.8 9.2 2.0 1.56 7.94 

Април 114 693 53 6.3 154 17 50 6.1 29.7 9.7 2.2 1.56 8.20 

Май 121 666 38 6.8 116 13 51 2.7 25.5 11.7 2.0 1.49 8.82 

Юни 105 825 36 5.8 111 14 48 2.8 22.1 8.5 2.1 1.05 8.27 

Юли 93 019 61 5.1 147 10 62 3.2 24.9 8.6 2.6 1.42 8.18 

Август 75 633 82 4.8 235 11 61 9.8 31.0 10.4 3.2 1.76 7.84 

Септември 79 166 100 5.6 184 13 54 20.3 33.0 10.0 4.4 1.91 7.57 

Октомври 90 911 78 6.4 169 14 28 4.7 26.5 10.3 2.3 1.77 7.60 

Ноември 89 242 123 5.8 273 11 79 3.0 20.5 11.5 2.7 1.93 7.62 

Декември 113 515 61 8.0 159 17 49 8.6 19.9 11.3 2.6 1.82 7.57 

 

Анализ за ПСОВ Чирпан все още не може да се направи, тъй като все още нямаме натрупана информация. 

Пречистените отпадъчни води от всички пречиствателни станции отговарят на разрешителните за 

заустване във водоприемниците. 

4.3. Анализ на данните от извършвания мониторинг върху качеството на заустваните производствени 

отпадъчни води в градската канализация, постъпващи за пречистване на ПСОВ  

Водата в промишлените предприятия се използва за питейни, хигиенни и технологични нужди. 

Обикновено най-голяма е частта на технологичната вода. Промишлеността може да зауства отпадъчните 

си води директно в приемника (след адекватно пречистване) или да се включи в градската канализационна 

мрежа директно или след изграждане на локални пречиствателни съоръжения. 
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Съвместното отвеждане и пречистване на промишлените и битовите отпадъчни води е възможно и 

допустимо при определени условия. Това се решава конкретно за всеки отделен случай.  

Приносът на промишлени отпадъчни количества е относително малък и не е определящ за качеството на 

отпадъчните води на вход ПСОВ. 

4.3.1. Регистър на контролираните предприятия  

(групирани по степени на замърсеност, съобразно данните от последно извършените анализа на 

формирани-те отпадъчни води, средногодишни стойности на хпк и бпк5, годишно количество на 

отпадъчните води за тези предприятия през отчетната година) 

В канализационната мрежа на населените места се заустват отпадъчни води от различни промишлени 

предприятия.  

При оформяне на договорите с клиентите, са поставени условия и се вписват изискванията относно 

допустимите стойности на замърсителите, които е разрешено да бъдат заустени в канализацията. Понякога 

някои от предприятията не изпълняват тези условия и това влошава процеса по отвеждането на отпадъчни 

води, свързано със запушвания по мрежата. Въпреки изградените съоръжения, предприятията 

предпочитат да не ги използват и това създава конфликти и затруднения при отвеждане на отпадъчните 

води от населените места. 

СПРАВКА ЗА АНАЛИЗИ НА ОТПАДЪЧНА ВОДА ПО ПОКАЗАТЕЛИ         
Период: 01.01.2020-31.12.2020, Мониторинг: 3. Периодичен 
мониторинг (предприятия)      

Проба 
№ 

Дата Пункт 

Показатели 

Степен на 
замърсе-

ност 

Външен 
клиент 

Външен 
клиент 

Външен 
клиент 

Външен 
клиент 

Активна 
реакция 

pH 
БПК 5 

Неразтворени 
вещества 

ХПК 

6,5÷9 рН 
единици 

<1500 
mg/l 

<400 mg/l 
<3000 
mg/l 

ОВ 003 08/01/2020 
"Загорка" АД - гр. Стара 
Загора 8,38 174,10 55,30 423,50 1 

ОВ 080 04/06/2020 
"Амева юръп" ЕООД - гр. 
Павел Баня 7,40 200,00 75,00 449,00 1 

ОВ 089 23/06/2020 
К-к "Диана Мар" РШ2 - 
гр.Павел Баня 7,90 4,00 3,00 12,00 1 

ОВ 094 26/06/2020 "Капрони" АД - гр. Казанлък 7,40 11,00 6,50 28,40 1 

ОВ 100 01/07/2020 
К-к "Милениум" - гр.Павел 
Баня 8,30 58,00 22,00 152,00 1 

ОВ 103 09/07/2020 
"ПРО" ЕАД София-клон – гр. 
Павел баня 8,10 27,00 10,80 64,00 1 

ОВ 104 09/07/2020 
"СБР-НК" ЕАД – филиал гр. 
Павел баня 7,80 23,00 4,80 45,60 1 

ОВ 111 22/07/2020 
"Ембул Инвестмънт" АД - гр. 
Стара Загора 7,88 137,05 95,00 291,00 1 

ОВ 116 23/07/2020 
"Наталия" АД - гр. Стара 
Загора 8,50 55,20 12,00 109,00 1 

ОВ 127 06/08/2020 
"Радулов" ЕООД - гр. Стара 
Загора 7,22 6,80 10,00 13,70 1 

ОВ 132 20/08/2020 

УМБАЛ "Проф.д-р Стоян 
Киркович" АД - гр. Стара 
Загора 7,66 35,00 19,00 64,70 1 
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ОВ 134 20/08/2020 

ЕТ "Георги Стефанов - 
Златаров" Загария - гр. 
Стара Загора 7,86 12,00 8,00 20,00 1 

ОВ 141 27/08/2020 
"Пресков" АД – гр. Стара 
Загора 7,66 29,00 230,00 81,00 1 

ОВ 142 27/08/2020 "ЗСК" ООД - гр. Стара Загора 11,72 26,00 23,00 43,00 1 

ОВ 146 02/09/2020 
“Прогрес” АД – гр. Стара 
Загора 7,70 34,00 105,00 55,70 1 

ОВ 148 02/09/2020 
"Галерия Стара Загора" АД - 
гр. Стара Загора 8,28 67,00 59,00 145,00 1 

ОВ 152 09/09/2020 

“Комфорт” ЕООД – гр. 
Раднево, ул. “Димитър 
Благоев” № 5 8,99 200,00 571,00 1208,00 1 

ОВ 159 16/09/2020 
К-к "Диана Мар" РШ2 - 
гр.Павел Баня 8,00 18,00 6,00 37,00 1 

ОВ 167 23/09/2020 
"ПРО" ЕАД София-клон – гр. 
Павел баня 8,30 115,00 33,00 213,00 1 

ОВ 168 23/09/2020 
"СБР-НК" ЕАД – филиал гр. 
Павел баня 7,90 38,00 7,00 66,00 1 

ОВ 171 29/09/2020 
"Амева юръп" ЕООД - гр. 
Павел Баня 6,00 190,00 77,00 375,00 1 

ОВ 172 29/09/2020 
К-к "Милениум" - гр.Павел 
Баня 8,20 40,00 18,00 126,00 1 

ОВ 184 07/10/2020 
"Дилет-Ж" ЕООД - гр. 
Раднево 7,67 134,00 48,00 352,00 1 

ОВ 185 08/10/2020 
"Ембул Инвестмънт" АД - гр. 
Стара Загора 7,63 108,00 24,00 334,00 1 

ОВ 186 08/10/2020 

ЕТ "Георги Стефанов - 
Златаров" Загария - гр. 
Стара Загора 7,95 24,00 24,00 40,00 1 

ОВ 192 14/10/2020 
ЕТ "Деко Драгиев" - 
гр.Раднево 8,22 55,00 38,00 190,00 1 

ОВ 195 15/10/2020 
"Радулов" ЕООД - гр. Стара 
Загора 7,30 10,00 16,00 21,00 1 

ОВ 203 02/11/2020 
"България К" ЕАД - гр. 
Казанлък 11,74 165,00 41,00 563,00 1 

ОВ 205 03/11/2020 
"Ароматик" ООД - гр. 
Казанлък 7,50 37,00 18,00 100,00 1 

ОВ 208 05/11/2020 
МБАЛ “Тракия Парк” – гр. 
Стара Загора 7,60 102,00 121,00 196,00 1 

ОВ 209 05/11/2020 

УМБАЛ "Проф.д-р Стоян 
Киркович" АД - гр. Стара 
Загора 7,40 17,40 48,00 33,70 1 

ОВ 211 05/11/2020 "Капрони" АД - гр. Казанлък 7,34 11,00 8,00 41,60 1 

ОВ 212 05/11/2020 
МБАЛ - "Д-р Христо 
Стамболски" - гр.Казанлък 7,35 78,00 128,00 240,00 1 

ОВ 240 25/11/2020 
"Галерия Стара Загора" АД - 
гр. Стара Загора 8,42 92,00 46,00 197,00 1 

ОВ 249 02/12/2020 
"Наталия" АД - гр. Стара 
Загора 10,15 21,00 111,00 76,00 1 

ОВ 251 07/12/2020 "ЗСК" ООД - гр. Стара Загора 12,60 35,00 42,00 98,00 1 

ОВ 254 07/12/2020 
"Пресков" АД – гр. Стара 
Загора 7,20 28,00 93,00 45,00 1 

ОВ 255 07/12/2020 
“Прогрес” АД – гр. Стара 
Загора 7,70 36,00 147,00 50,00 1 

ОВ 004 10/01/2020 
"Еко Канал" ЕООД - с. 
Богомилово 7,49 274,00 143,00 561,00 2 
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ОВ 024 25/02/2020 
"Домейн Менада" ЕООД - 
гр. Стара Загора 7,17 317,00 124,00 909,00 2 

ОВ 088 23/06/2020 
К-к "Диана Мар" РШ1 - 
гр.Павел Баня 8,50 325,00 108,00 650,00 2 

ОВ 095 26/06/2020 
"България К" ЕАД - гр. 
Казанлък 11,72 220,00 88,00 608,00 2 

ОВ 096 30/06/2020 
"М+С Хидравлик" АД - гр. 
Казанлък 7,33 302,00 82,00 840,00 2 

ОВ 097 30/06/2020 
МБАЛ - "Д-р Христо 
Стамболски" - гр.Казанлък 7,26 202,00 232,00 315,00 2 

ОВ 113 22/07/2020 
"Хлебопроизводство" ООД - 
гр. Стара Загора 7,58 327,05 1247,00 838,00 2 

ОВ 114 22/07/2020 "КЕН" АД - гр. Стара Загора 8,76 389,50 1145,00 775,00 2 

ОВ 126 06/08/2020 
ЕТ "Николина Алендарова" - 
гр. Стара Загора 7,26 235,90 360,00 508,00 2 

ОВ 131 20/08/2020 

"МБАЛ Медицински 
комплекс Берое" - гр. Стара 
Загора 8,20 330,00 155,00 538,00 2 

ОВ 133 20/08/2020 
МБАЛ “Тракия Парк” – гр. 
Стара Загора 8,04 242,00 98,00 443,00 2 

ОВ 145 02/09/2020 

“Комфорт” ЕООД – гр. 
Раднево, ул. “Митьо 
Станев” № 10 8,55 270,00 124,00 712,00 2 

ОВ 149 02/09/2020 
"Уктам България" ЕООД - гр. 
Стара Загора 7,51 385,00 137,00 561,00 2 

ОВ 158 16/09/2020 
К-к "Диана Мар" РШ1 - 
гр.Павел Баня 8,40 360,00 131,00 764,00 2 

ОВ 160 16/09/2020 

“Стовел - 06” ЕООД – гр. 
Раднево, ул. “Крайречна” 
№ 2 8,12 220,00 581,00 500,00 2 

ОВ 204 02/11/2020 
"Софарма" АД – гр. 
Казанлък 11,70 341,00 563,00 2580,00 2 

ОВ 210 05/11/2020 

"МБАЛ Медицински 
комплекс Берое" - гр. Стара 
Загора 7,89 442,00 309,00 867,00 2 

ОВ 213 05/11/2020 
"М+С Хидравлик" АД - гр. 
Казанлък 7,51 290,00 1086,00 968,00 2 

ОВ 241 26/11/2020 
"Загорка" АД - гр. Стара 
Загора 8,32 210,60 123,00 415,00 2 

ОВ 250 02/12/2020 "КЕН" АД - гр. Стара Загора 7,25 434,00 165,00 799,00 2 

ОВ 252 07/12/2020 
"Хлебопроизводство" ООД - 
гр. Стара Загора 7,25 408,00 592,00 954,00 2 

ОВ 253 07/12/2020 
"Бисер Олива" АД - гр. 
Стара Загора 7,50 256,00 103,00 552,00 2 

ОВ 256 07/12/2020 
“Средна гора” АД - гр. Стара 
Загора 8,60 551,00 342,00 1314,00 2 

ОВ 072 26/05/2020 

"Булатарс Продакшън 
Компани"ООД - гр.Павел 
Баня 5,00 2200,00 85,00 1216,00 3 

ОВ 079 04/06/2020 

"Булатарс Продакшън 
Компани"ООД - гр.Павел 
Баня 4,70 6000,00 16724,00 38840,00 3 

ОВ 112 22/07/2020 
"Градус - 1" ООД - гр. Стара 
Загора 5,60 810,40 4056,00 2252,00 3 

ОВ 115 23/07/2020 
"Наталия" АД - гр. Стара 
Загора 8,25 757,05 1311,00 1604,00 3 
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ОВ 125 06/08/2020 
"Бисер Олива" АД - гр. 
Стара Загора 9,86 4688,00 165,00 10405,00 3 

ОВ 147 02/09/2020 
“Средна гора” АД - гр. Стара 
Загора 7,65 3363,00 748,00 9648,00 3 

ОВ 181 30/09/2020 ''Нова-М'' ЕООД гр.Раднево 7,88 642,00 115,00 1465,00 3 

ОВ 193 15/10/2020 

"МЕТРО Кеш енд Кери 
България" ЕООД - гр. Стара 
Загора 7,90 1605,00 468,00 2247,00 3 

ОВ 194 15/10/2020 
ЕТ "Николина Алендарова" - 
гр. Стара Загора 5,62 2440,00 1354,00 3130,00 3 

ОВ 239 25/11/2020 
"Уктам България" ЕООД - гр. 
Стара Загора 8,60 860,60 2395,00 1716,00 3 

ОВ 247 02/12/2020 
"Домейн Менада" ЕООД - 
гр. Стара Загора 6,55 4923,00 103,00 10269,00 3 

ОВ 248 02/12/2020 
"Наталия" АД - гр. Стара 
Загора 9,70 1374,00 1780,00 3966,00 3 

ОВ 257 07/12/2020 

"МЕТРО Кеш енд Кери 
България" ЕООД - гр. Стара 
Загора 8,40 1516,00 438,00 3003,00 3 

ОВ 258 08/12/2020 
"Градус - 1" ООД - гр. Стара 
Загора 7,34 1606,00 639,00 3225,00 3 

Водата в промишлените предприятия се използва за питейни, хигиенни и технологични нужди. 

Обикновено най-голяма е частта на технологичната вода. Промишлеността може да зауства отпадъчните 

си води директно в приемника (след адекватно пречистване) или да се включи в градската канализационна 

мрежа директно или след изграждане на локални пречиствателни съоръжения. 

Съвместното отвеждане и пречистване на промишлените и битовите отпадъчни води е възможно и 

допустимо при определени условия. Това се решава конкретно за всеки отделен случай.  

Приносът на промишлени отпадъчни количества е относително малък и не е определящ за качеството на 

отпадъчните води на вход ПСОВ. 

4.3.2. Обосновка за избраните стойности на коефициентите на замърсеност 

От проведения анализ за 2019 и 2020 констатираме чувствителни разлики в товарите по степени, които в 

огромна степен се дължат на ефекта от прилагането на мерките за ограничаване на Covid-19 

 

Коефициентите за степента на замърсеност, заложени в модела на бизнес плана са определени на база 

осреднени товари на замърсеност на промишлените потребители за 2019-2020 г., с оглед минимизиране 

на ефекта Covid-19. 

 

 товари 2019       

Степен на замърсеност  
Товар по БПК5, 

кг/год 
% от 

товара 

Препоръчителни 
стойности 

Разлика 

% от товара, 
отнесено 

към 
разликата 

Изчисления  

min max    

Степен на замърсеност 1 63 119 5% 1.1 1.6 0.5 0.02 1.12 

Степен на замърсеност 2 122 121 9% 1.6 2 0.4 0.04 1.64 

Степен на замърсеност 3 1 107 019 86% 2 2.5 0.5 0.43 2.43 

Общ товар, кг/год. 1 292 260 100           
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Коефициент степен на 
замърсеност 

Коефициент за 
разпределение 

на 
необходимити 

приходи       
Коефициент степен на 
замърсеност 1 

1.124 
      

Коефициент степен на 
замърсеност 2 

1.638 
      

Коефициент степен на 
замърсеност 3 

2.428 
      

        

 товари 2020        

Степен на замърсеност  
Товар по БПК5, 

кг/год 
% от 

товара 

Препоръчителни 
стойности 

Разлика 

% от товара, 
отнесено 

към 
разликата 

Изчисления  

min max    

Степен на замърсеност 1 37 160 2% 1.1 1.6 0.5 0.01 1.11 

Степен на замърсеност 2 148 997 10% 1.6 2 0.4 0.04 1.64 

Степен на замърсеност 3 1 376 097 88% 2 2.5 0.5 0.44 2.44 

Общ товар, кг/год. 1 562 254 100           

        

Коефициент степен на 
замърсеност 

Коефициент за 
разпределение 

на 
необходимити 

приходи 

      

      
Коефициент степен на 
замърсеност 1 

1.112 
      

Коефициент степен на 
замърсеност 2 

1.638 
      

Коефициент степен на 
замърсеност 3 

2.440 
      

        

 

средни товари за да се смегчи ефекта 
Covid-19     

Степен на замърсеност  
Товар по БПК5, 

кг/год 
% от 

товара 

Препоръчителни 
стойности 

Разлика 

% от 
товара, 

отнесено 
към 

разликата 

Изчисления  

min max    

Степен на замърсеност 1 50 140 4% 1.1 1.6 0.5 0.02 1.12 

Степен на замърсеност 2 135 559 9% 1.6 2 0.4 0.04 1.64 

Степен на замърсеност 3 1 241 558 87% 2 2.5 0.5 0.43 2.43 

Общ товар, кг/год. 1 427 257 100           

        

Коефициент степен на 
замърсеност 

Коефициент за 
разпределение 

на 
необходимити 

приходи 

      

      
Коефициент степен на 
замърсеност 1 

1.118 
      

Коефициент степен на 
замърсеност 2 

1.638 
      

Коефициент степен на 
замърсеност 3 

2.435 
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4.4. Анализ на оползотворяването на утайките от ПСОВ  

Съгласно изискванията на Директива на ЕС 91/271 ЕЕС е забранено изхвърлянето на утайки от градски 

пречиствателни станции за отпадъчни води (ГПСОВ) в повърхностни води. Утайките трябва при възможност 

да се оползотворяват или да се обезвреждат. 

4.4.1. Планирани и извършени анализи на утайките, включително от акредитирана лаборатория; 

На обособената територия на ВиК Стара Загора има четири действаща пречиствателни станции – ПСОВ 

Стара Загора, ПСОВ Казанлък, ПСОВ Раднево, ПСОВ Павел Баня с работещо утайково стопанство и една 

пречиствателна станция  - ПСОВ Чирпан при която утайковото стопанство не е пуснато в експлоатация. 

Планират се и се извършват анализи на утайките от ПСОВ, в акредитирани лаборатории.  

Утайките от ПСОВ - Стара Загора, Казанлък, Раднево и Павел Баня са изследвани в акредитирани 

лаборатории. Пълен анализ на утайките от всички пречиствателни станции експлоатирани от ПСОВ е 

извършен през 2018г. През 2021г. е направено изследване на утайката от ПСОВ Стара Загора и ПСОВ 

Казанлък. 

 На основание получените резултати от химичните анализи и приложените тестове – екотоксичен, 

фитотоксичен и микробиологичен, както и в съответствие с критериите на Наредба 3 за класификация на 

отпадъците (ДВ бр.44/2004г.) и Постановление 201/4.08.2016г. г. на МС, за приемане на Наредба за реда и 

начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в 

земеделието изследваната утайка притежава следните характеристики: 

• Утайката,  понастоящем е с поднормени стойности и с неопасни за здравето характеристики по 

отношение на всички изследвани химични показатели. 

• Микробиологичните резултати установяват наличие, в утайката на показатели за прясно фекално 

замърсяване – Е.Coli и давностно такова – колиформи, ентерококи, CL. Perfringens. Този здравен и 

екологичен риск по свойство Н9 – инфекциозност следва да се отстрани преди оползотворяването 

на утайката, посредством по-нататъшен престой на изсушителни полета, варуване, термично 

изсушаване иили други методи за стабилизиране и обеззаразяване. 

4.4.2. Използвани методи за третиране на утайките 

В ПСОВ Стара Загора, ПСОВ Казанлък, ПСОВ Раднево и ПСОВ Павел Баня се обработват:  

1) първична утайка, която се генерира при механичното пречистване на водата и  

2) излишна активна утайка, формирана в процеса на биологичното пречистване. 

o ПСОВ Стара Загора  

Тук се генерира само излишна активна утайка след биобасейна. Тя преминава за механично сгъстяване с 

флокуланти през 4 броя лентови сгъстители, уплътнява се и подава за анаеробно стабилизиране в 

метантанк. На следващ етап, утайката се подава за механично уплътняване с флокуланти към 3 броя 

лентови уплътнители. Обезводнената утайка не се обработва и се съхранява на депо за утайка.  

o ПСОВ Казанлък  

За разлика от ПСОВ Стара Загора, в ПСОВ Казанлък при механичното пречистване на водата се генерира и 

първична, а след биобасейна и излишна активна утайка. Двата вида утайки се смесват в 2 броя утайко-

уплътнители и така гравитачно сгъстена, утайката постъпва за анаеробно стабилизиране в метантанк I-ва 

степен. Има отделна възможност за механично сгъстяване на излишната активна утайка с флокуланти през 



II.Техническа част 

 

67 / 139 

 

2 броя барабанни сгъстители. След метантанк I-ва степен, стабилизираната утайка постъпва в метантанк II-

ра степен, който по същество представлява открит изгнивател. В него утайката допълнително се 

стабилизира и уплътнява. От него стабилизираната и уплътнена утайка се подава гравитачно към 

изсушителни полета, където се обезводнява при естествени условия. При ПСОВ Казанлък има възможост и 

за втора технология, която все още не въведена в екслоатация, а именно: след метантанк II-ра степен 

стабилизираната утайка се обезводнява в 3 броя камерни филтър преси. Обезводнената утайка се смесва 

с негасена вар, което цели хигиенизация на утайката и постигане на изискуемите параметри за употреба в 

земеделието, след което се разпределя на изсушителните полета. 

o ПСОВ Раднево  

В ПСОВ Раднево се генерира само излишна активна утайка след биобасейна. Тя преминава за гравитачно 

уплътняване в първичен уплътнител. След него преминава през аеробен стабилизатор и вторичен 

уплътнител. Стабилизираната и уплътнена утайка постъпва за обезводняване в два броя шнекови филтър 

преси и впоследствие на площадка за обезводнени утайки – аварийно изсушително поле и депо за утайки.  

o ПСОВ Павел баня  

В ПСОВ Павел баня се генерира само излишна активна утайка след биобасейна. Тя преминава за гравитачно 

уплътняване и стабилизиране в открит изгнивател. След него стабилизираната и уплътнена утайка 

периодично се изпуска за обезводняване на 4 броя изсушителни полета, които се явяват и депо за утайки. 

o ПСОВ Чирпан   

В ПСОВ Чирпан се генерира само излишна активна утайка след биобасейна и се стабилизира в него. Тя 

преминава за гравитачно уплътняване в утайкоуплътнител. След него преминава през силоз за утайки. 

Стабилизираната и уплътнена утайка постъпва за обезводняване в два броя шнекови филтър преси и 

впоследствие на площадка за обезводнени утайки. Обезводнените утайки след шнековите пресите отпадат 

на общ за двете машини транспортиращ шнек, който ги прехвърля в смесителя за вар, където се 

хомогенизирасместа от обезводнена утайка и вар. 

С оглед подобряването на качествата на кека е предвидено варуване на обезводнената утайка чрез 

добавяне на хидратна вар. За тази цел е проектирана инсталация за варуване, която включва силоз за вар, 

дозиращ шнек и смесител за утайка и вар. Сместа от утайка и вар се изнася от смесителя и помещението 

посредством шнек директно на площадката за депониране на обезводнената утайка – към момента не е 

въведено в експлоатация. 

4.4.3. Оползотворяване на утайките – сключени договори, количества, методи за оползотворяване  

Редица фактори възпрепятстват този процес, като по-важните могат да бъдат обобщени по следния 

начин: 

− Липса на технология за изсушаване на утайката с оглед подобряване на микробиологичните 

показатели и намаляване на влажността;   

− Сложна процедура по изваждане на разрешително за оползотворяване на утайката в 

земеделието, която демотивира селскостопанските производители; 

− Несъответствието на утайката по микробиологични показатели по Наредбата за 

оползотворяване в земеделието затруднява тяхното използване; 

− Трудности в контрола на промишлените замърсители 
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Дружеството работи в няколко посоки: 

➢ Оползотворяване на утайките в земеделието 

Тази възможност до сега не е прилагана мащабно в България, но има голям потенциал. Със 

стабилизираните утайките от ПСОВ в почвата се доставят необходимото количество биогенни елементи, 

микроелементи и хумус като едновременно с това се подобрява структурата на почвата и 

водозадържащият й капацитет. С това се постига повишаване на почвеното плодородие. Разбира се има и 

ограничаващи фактори при това приложение на утайките, най-важните от които са санитарно-

епидемиологичният (съдържание на болестотворни вируси), заустването на промишлени отпадъчни води 

в градската канализация (натрупване на тежки метали и други неразградими вредни вещества в утайките) 

и допълнително замърсяване на подземните и повърхностни води с нитрати (при внасяне с утайките в 

почвата на повече биогенни елементи от необходимите за растенията). При подходящи мерки на 

регулаторните органи и операторите на ПСОВ с цел отстраняване на влиянието на ограничителните 

фактори е възможно да се постигне значителен напредък в използването на утайки в селското стопанство. 

Както бе споменато по-горе в документа, за да се получи разрешение за използване на утайките в 

земеделието или за рекултивиране на терени, трябва да се спазят стъпките определени в Процедурата за 

издаване на разрешение за оползотворяване на утайки в земеделието (ПИРОУЗ). Основното изискване за 

оползотворяването на утайки в земеделието е издаването на разрешение по чл. 6, ал. 1, т. 3 от ЗОЗЗ и 

разрешение, издадено по реда на чл. 67 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО). Важно е да се 

отбележи, че разрешението се издава за оползотворяване на определено количество утайки от 

пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието на определена площ.  

В тази връзка, ръководството на ВиК Стара Загора е планирало да осъществи пилотен проект в няколко 

области на обслужваната територия за реализация на утайки, които са произведени преди 2019 г. По 

отношение на стабилизирането и обеззаразяването на натрупаната утайка, може да се процедира 

следвайки следните стъпки: 

− Около 30% от складираната утайка е с престой повече от 2 год. в изсушителните полета на 

пречиствателните станции. Ще бъдат извършени всички необходими изследвания изискващи се от 

Наредбата за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез 

употребата им в земеделието, но предварителни проби показват, че поради големия престой в 

изсушителното поле на ПСОВ в голямата си част тази утайка е напълно стабилизирана и с 

характеристики, които и позволяват влагането в селското стопанство, без допълнително третиране. 

Ако се докаже с пробите, че има остатъци на вещества недопустими от нормативната уредба, тази 

утайка също ще бъде третирана със съответния метод за стабилизиране и обеззаразяване. 

− Останалата част от утайката ще бъде обеззаразена с подходящ за целта препарат. 

− Ще се организират разговори със селскостопански производители на чиито територии да бъде 

реализирана отговарящата на всички необходими условия утайка 

➢ Оползотворяване на утайки при рекултивацията на терени 

В този случай се използват също стабилизирани утайки. При рекултивация на нарушени терени като 

открити мини, изоставени кариери, нерегламентирани депа за отпадъци (сметища) и регламентирани депа 

за неопасни отпадъци, както и на хвостохранилища се възстановява хумусният слой. Ако след 

рекултивацията нарушените терени се използват за селскостопански нужди изискванията към качеството 

на утайките са същите, както при използването им в земеделието. В противен случай може да се използват 

утайки, към които да се предявят по-малки изисквания. И в този случай, обаче, трябва да се има пред вид 
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евентуалното освобождаване (излугване) на вредни компоненти (тежки метали и нитрати) и вредното им 

въздействие върху околната среда. В тази връзка, ръководството на Дружеството разглежда възможността 

за оползотворяване на утайката за техническа рекултивация на нарушени терени и закрити депа.  

4.4.4. Депониране на утайките - сключени договори, количества 

Не се предвижда опции с депониране на утайки и съответно не са предвидени съпътстващи разходи. 

4.4.5. Икономическа оценка, лев/тон сухо вещество за оползотворена/депонирана утайка 

За периода 2022-2025 е предвидено утайката да се съхранява временно в рамките на ПСОВ и за това няма 

реализирани експлоатационни разходи.  

Във връзка с указания на регулатора с Протокол от среща проведена на 28.02.2019, т. 6.1 в модела е 

заложен разход от 23,90 лв/т, явяваща се средна стойност за оползотворяване на ВиК операторите от 

групата на големите дружества. 

4.4.6. Програма за оползотворяването на натрупаната преди и генерираната през регулаторния период 

утайка 

 

5. Анализ и програма за подобряване на ефективността на дружеството 

5.1. Анализ на енергийната ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите 

ВиК ЕООД Стара Загора е едно от дружествата с относително висок разход на електроенергия. Това се 

дължи основно на факта че близо 90% от необходимите водни количества се добиват и доставят по 

помпажен път. Специфичен е и факта, че за град Стара Загора, където количествата на вход ВС съставляват 

близо 40% от общотото добиваното количество от дружеството се доставят чрез система от двойно и 

тройно препомпване през ПС Зимница и Ягода. Относително отдалеченото отстояние на градовете 

Казанлък, Чирпан и Раднево от основните им водоизточници също обуславя необходимостта от системи от 

помпени станции при обезпечаването им с необходимите количества вода.  

 Брой помпи средна възраст (год.) Инстал. мощност kW 

ВС Стара Загора 71 10.5 3771 

ВС Казанлък 21 16.6 824 

ВС Чирпан  10 13 328 

ВС Марица-Изток (напр. Раднево) 29 7.6 292 

ВС Червенаково (напр. Гълъбово) 5 12 92 

Постоянното намаляване на консумираната ел енергия е приоритет за ръководството на дружеството. Бяха 

набелязани мерки, като подмяна на оборудване и промяна на режима на работа на помпените 

съоръжения, чрез по-ефективна комбинация от елементи на системите, честотно управление и 

автоматичното регулиране на дебита, които да доведат до ефект в краткосрочен план.  

В началото на 2021 г. бяха монтирани честотни инвертори на ПС „Ягода“ II и III подем. 

Обемът на необходимата ел. енергия е определен на база изменението на водния баланс по години, 

отчитайки мероприятия за намаляване на загубите, влияещи върху обема на добитата вода, както и 

планираните мерки за подобряване на ефективността на енерго-механичното оборудване и помпените 

съоръжения.   

Предвид прилагането на голяма част от тези мерки за ВС Стара Загора, през 2017 г. е постигнато намаление 
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на потребената електроенергия за добиване и разпределение на водните ресурси. 

  2020 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 

Добита вода хил. м3 32 057 660 32 115 000 31 695 000 28 522 500 27 835 000 27 150 000 

Общо изразходвана ел.енергия - ВС СЗ хил. kWh 36 425 485  36 140 000  35 343 000  31 370 000  30 450 000  29 500 000  

Общо изразходвана ел.енергия - ВС ПМ хил. kWh 168 145  204 121  204 121  200 039  200 039  200 039  

Общо хил. kWh  36 593 630 36 344 121 35 547 121 31 570 039 30 650 039 29 700 039 

Специфичен разход кВтч/м3 вода за добита вода  1,141 1,132 1,122 1,107 1,101 1,094 

 

 

Прогнозирано е плавно намаление на коефициента, с по-рязък спад в 2023, съответстващ на финализиране 
на строителствата по проекта ОПОС. 

5.2. Анализ на енергийната ефективност за дейността по отвеждане на отпадъчни води 

В момента дружеството експлоатира 7 бр. КПС, както следва: 

➢ Стара Загора – 4 бр КПС 

➢ Раднево – 3 бр. КПС (вкл. КПС, която до 2017 обслужва стара ПСОВ Раднево, но е нова за дейност 

Отвеждане на отпадъчни води на дружеството) 

➢ Казанлък – 1 бр. КПС (не е предадено за експлоатация) 

В рамките на дейностите по проекта по ОПОС се очаква изгражждането на КПС гр. Чирпан. Прогнозната 

годишна консумация на обекта се очаква да е 35 000 kWh, което е отразено в бизнес плана от 2024г. когато 

се предполага финализиране на проекта и предаване на новоизградения актив за експлоатация. 

5.3. Анализ на енергийната ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води 

Специфичния разход на електроенергия за 2020 г., за дейност пречистване се формира от оперираните към 

момента на изготвяне на настоящия бизнес план 4 ПСОВ.  

Изградените SCADA системи на ПСОВ Стара Загора, ПСОВ Казанлък и ПСОВ Раднево, а така също и 

монтираните на тях софтстартери и честотни инвертори на големите консуматори (помпени станции, 

въздуходувки) позволяват оптимизиране на технологичните процесите. 

Две от пречиствателните станции – Стара Загора и Казанлък са оборудвани с метан-танкове и съответно, 
посредством когенераторите, възвръщат част от електроенергията. 
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Мощността на когенератора на ПСОВ Стара Загора е 365 kW, а при ПСОВ Казанлък има монтирани 2 бр. 
когенератори с обща мощност 166 kW.  

Също така, през 2020 е въведен в експлоатация фотоволтаичен парк на територията на ПСОВ Стара Загора, 
като същевремено се подготвя пуска и на такъв на територията на ПСОВ Казанлък.  

Относително високият дял на електроенергията, необходима за технологични нужди на дейност 
пречистване се дължи основно на големите обеми вода на вход ПСОВ.  

5.4. Анализ на ефективността на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите 

Съобразно прогнозите за развитието на дейността, планирана е следната динамика на разходите за 
дейност водоподаване.  

 

 

Моделът на бизнес плана показва постигане на заложеното ниво на ефективност: 

№ ПК Параметър 
Ед. 

м/ка 
2020 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 

Индиви

дуална 

цел за 

2026 

Дългосро

чно ниво 

20 ПК12а 
Ефективност на разходите 
за услугата доставяне на 
вода на потребителите 

съотн
ошен

ие 

1.07 1.11 1.13 1.12 1.12 1.12 1.1 1.1 
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5.5. Анализ на ефективността на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води 

Съобразно прогнозите за развитието на дейността, планирана е следната динамика на разходите за 
отвеждане на водите. 

 

Моделът на бизнес плана показва следното ниво на ефективност: 

№ ПК Параметър 
Ед. 

м/ка 
2020 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 

Индиви

дуална 

цел за 

2026 

Дългосро

чно ниво 

20 ПК12а 
Ефективност на разходите 
за услугата доставяне на 
вода на потребителите 

съотн
ошен

ие 

1.11 1.19 1.24 1.22 1.21 1.21 1.1 1.1 
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5.6. Анализ на ефективността на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води 

Съобразно прогнозите за развитието на дейността, планирана е следната динамика на разходите за 
пречистване на отпадъчните води. 

 

Моделът на бизнес плана показва следното ниво на ефективност: 

№ ПК Параметър 
Ед. 

м/ка 
2020 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 

Индивид

уална 

цел за 

2026 

Дългосро

чно ниво 

22 ПК12в 
Ефективност на разходите 
за услугата пречистване на 
отпадъчни води  

съотн
ошен

ие 

1.23 1.04 1.05 1.05 1.05 1.05 1.1 1.1 

 

5.7. Анализ на ефективността на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите 

Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите (брой/1000 СВО) се определя 

чрез съотношението между броя на персонала на еквивалентна пълна заетост за услугата доставяне на 

вода на потребителите и общия брой на СВО.  

В рамките на регулаторния период дружеството не планира промяна в структурата и броя на пряко заетия 

персонал за дейност Водоснабдяване. Изменения в стойността на показателя настъпват  промяна в броя и 

структурата на другите две дейности, както и в групата на разпределямия персонал. 

За определяне на стойността на разпределяемия персонал е приложен метода за определяне на 

съотношение между пряко заетия персонал по дейности, вкл. нерегулирана дейност.  

Това съотношение претърпява три промени в рамките на регулаторния период:  
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- През 2022 – увеличение на прекия персонал за дейнсот пречистване с 9 бр при въвеждане на ПСОВ 

Чирпан 

- През 2024 - рамките проекта по ОПОС ще се реализира надграждане на съществуваща SCADA, за 

целта е предвидено увеличение на разпределяемия персонал с 5 бр. 

- През 2026 – увеличение в дейност пречистване с 9 бр., предвид очаквано реализиране на ПСОВ 

Гълъбово 

За периода на бизнес плана ефективността на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите 

достига целевото ниво от 4.74 в края на регулаторния период, което е съответствие със заложеното 

индивидуално ниво 

№ ПК Параметър 
Ед. 

м/ка 
2020 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 

Индивид

уална 

цел за 

2026 

Дългосро

чно ниво 

29 ПК15а 
Ефективност на персонала 
за услугата доставяне на 
вода на потребителите  

бр/1 
000 
СВО 

5.05 4.75 4.75 4.75 4.78 4.74 4.7 4 

 

5.8. Анализ на ефективността на персонала за услугите отвеждане и пречистване 

Ефективност на персонала за услугата отвеждане и пречистване (брой/1000 СКО) се определя чрез 

съотношението между броя на персонала на еквивалентна пълна заетост за услугата доставяне на вода на 

потребителите и общия брой на СКО.  

В рамките на регулаторния период дружеството планира промяна в структурата и броя на пряко заетия 

персонал за дейност Пречистване. Изменения в стойността на показателя настъпват  промяна в броя и 

структурата на другите две дейности, както и в групата на разпределямия персонал. 

За определяне на стойността на разпределяемия персонал е приложен метода за определяне на 

съотношение между пряко заетия персонал по дейности, вкл. нерегулирана дейност.  

- През 2022 – увеличение на прекия персонал за дейнсот пречистване с 9 бр при въвеждане на ПСОВ 

Чирпан 

- През 2024 - рамките проекта по ОПОС ще се реализира надграждане на съществуваща SCADA, за 

целта е предвидено увеличение на разпределяемия персонал с 5 . 

- През 2026 – увеличение в дейност пречистване с 9 бр., предвид очаквано реализиране на ПСОВ 

Гълъбово 

За периода на бизнес плана ефективността на персонала за услугата отвеждане и пречистване на 

потребителите достига ниво от 8,44 в края на регулаторния период. 

 

 

 

№ ПК Параметър 
Ед. 

м/ка 
2020 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 

Индивид

уална 

цел за 

2026 

Дългосро

чно ниво 

30 ПК15б 
Ефективност на 
персонала за услугите 
отвеждане и пречистване  

бр/1 
000 
СКО 

7.28 7.60 7.60 7.60 7.70 8.44 4.70 3 
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5.9. Анализ на събираемостта  

Анализът на събираемостта е представен като възрастовото разпределение на дълга на двете основни 

групи потребители – битови потребители и юридически лица:  

  Битови потребители Юридически лица 

без просрочие 34,82% 50,04% 

90 дни 22,31% 26,04% 

180 дни 20,88% 11,46% 

270 дни 9,59% 5,97% 

360 дни 4,15% 2,59% 

от 1 до 2 години 6,72% 3,64% 

от 2 до 3 години 1,47% 0,10% 

над 3 години 0,05% 0,15% 

 

При проследяване на данните, натрупани в системата за отчитане и фактуриране, се установява че най-

висок дял за двете групи имат задълженията до 6 месеца, които се определят като относително лесни за 

събиране.   

Двете групи потребители се различават по размера на просрочените задължения над 1 година, като при 

физическите лица те са два пъти по-големи.  

 

 

При определяне на очакваните нива на събираемост са отразени редица фактори - макроикономическите 

фактори, среден доход, миграция на платежоспособно население, инфлация и др.  

Съществен фактор, е въвеждането на единни цени за обособената територия.   

➢ Увеличение цената на комбинираната услуга, 2015 г. спрямо 2019 г., в размер на 11% за около 60% 
от населението на обособената територия;  

➢ Увеличение на цената за услугата доставяне на вода, 2015 г. спрямо 2019 г., в размер на 11% за 
около 30% от населението на обособената територия; 

➢ Увеличение на цената за услугата доставяне на вода, 2015 г. спрямо 2019 г., в размер на 105% за 
10% от населението на обособената територия.  

34.82%

22.31%

20.88%

9.59%
4.15%

6.72%

1.47%
0.05% Битови

без просрочие 90 дни 180 дни

270 дни 360 дни от 1 до 2 години

от 2 до 3 години над 3 години

50.04%

26.04%

11.46%

5.97%
2.59%

3.64% 0.10%

0.15%

Юридически

без просрочие 34,82% 90 дни 22,31%

180 дни 20,88% 270 дни 9,59%

360 дни 4,15% от 1 до 2 години 6,72%

от 2 до 3 години 1,47% над 3 години 0,05%
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Въпреки относително ниския дял на населението, засегнато от най-голямото увеличение на цената, 
очакваме че ефекта от въвеждането на новите цени ще се отрази негативно на събираемостта на 
дружеството. 

5.10. Анализ на ефективността на привеждане на водомерите в годност,  

включително програма за последваща проверка на средствата за търговско измерване (водомери 

на водоизточници и водомери на СВО) 

Адекватното управление на водомерното стопанство е един от основните приоритети на дружеството през 
последните няколко години и е пряко свързано с поставените цели по отношение на установяване и 
ограничаване на реалния размер на загубите.  

Предизвикателство представлява проблема с коректността на базата данни по отношение на водомерния 
парк. 

През последните няколко години дружеството предприе целенасочена капмания по подмяна на 
водомерния парк с нови измервателни устройства и обхващането на все по-голям дял от етажните 
собствености с нови, общи водомери. 

Основните мерки, които дружеството ще предприеме и планира са свързани с 

➢ Постоянен контрол на водомерите измерващи полезно-използваната вода 

➢ Установяване и подмяна на всички неправилно оразмерени водомери за сметка на дружеството, 

които не отговарят по калибър на действителната консумация на абоната. Особено внимание се 

отделя на водомерите Ф50 и Ф100 mm и замяната им с 10 и 20 m3/час според конкретния случай. 

Пломбиране и периодични проверки на спирателните кранове на пожарните връзки на големите 

стопански субекти; 

➢ Създаване на графици за подмяна на водомери, които не отговарят на метрологична годност 

съгласно изискванията на Закона за измерванията;  

➢ Монтиране на общи водомери на жилищните блокове с цел обхващане на цялостното 

потребление, включително неоторизирано такова и елиминиране на загубите от него; 

➢ Поддържане на общите водомери в постоянна изправност, като срока за снемане, ремонт и 

поставяне не надвишава един месец; 

➢ Подобряване организацията, изпълнението и контрола по ремонта на собствените водомери на 

граждани, обществени абонати и фирми, като срокът за снемане, ремонт и поставяне не 

надвишават един месец; 

Съгласно прогнозираните дейности по закупуване на нови уреди, както и програмата за последваща 
проверка, показателя приема следните стойности 

№ ПК Параметър 
Ед. 

м/ка 
2020 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 

Индиви

дуална 

цел за 

2026 

Дългос

рочно 

ниво 

24 ПК12д 
Ефективност на привеждане на 

водомерите в годност  
% 10.02% 9.37% 9.37% 9.72% 9.72% 9.72% 19% 20% 
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5.11. Анализ на ефективността на изграждане на водомерното стопанство  

Тенденцията за повишаване на ефективността на водомерното стопанство е трайна, в посока увеличаване 

на дела на водомерите в годност, но въпреки услилията, заложента индивидуална цел от регулатора е 

непостижима в рамките на регулаторен период 2022-2026. 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Общ бр. водомери 99806 99806 99806 99806 99806 99806 99806 

в годност  69 254 69354 70854 71963 72811 72798 

излизащи от годност (-)  9000 7850 8241 8852 9713 9500 

подменени / метр. 9 998 9100 9350 9350 9700 9700 9700 

бр. вод. годност в края на годината  69 254 69354 70854 71963 72811 72798 72998 

% вод. годност в края на годината  69.4% 69.5% 71.0% 72.1% 73.0% 72.9% 73.1% 

 

№ ПК Параметър 
Ед. 

м/ка 
2020 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 

Индиви

дуална 

цел за 

2026 

Дългос

рочно 

ниво 

25 ПК12е 
Ефективност на изграждане на 

водомерното стопанство  
% 69.39% 70.99% 72.10% 72.95% 72.94% 73.14% 90.00% 90% 

 

5.12. Анализ на срока за отговор на писмени жалби на потребителите 

Дружеството има и прилага конкретни вътрешни правила за обработката на жалбите – регистриране, 

незабавно пренасочване за проучване на проблема от компетентните служители и своевременна реакция 

– отстраняване на проблема или компетентен отговор.  

Действащата към момента система за разглеждане на жалби е в съответствие с изискванията на чл. 54 и чл. 

55 от Общите условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите. Тя включва сигнали, и 

предложения, на които следва да се отговаря в срок не по-дълъг от 14 дни. С цел контрол върху движението 

на жалбите, е внедрен софтуерен продукт. 

С оглед на превантивност и намаляване възможността потребителите сами да предизвикат проблеми, 

които да ескалират в последствие към дружеството под формата на оплаквания и жалби, но също така и с 

цел повишаване информираността на потребителите, периодично се подготвят и разпространяват брошури 

с полезна информация за водомерния парк, с който дружеството оперира. Разполагаме с разширени 

варианти на полезна информация за различните дейности, услуги и съвети към клиентите. Поради големия 

брой задръстванията в канализацията, вследствие на нейното неправомерното и неправилното 

използване, периодично дружеството информира гражданите за неблагоприятните ефекти и последици с 

брошура за тази цел. Тази информация е публикувана и на уебсайта на дружеството. 

Количествено, броят на жалбите е трудно прогнозируема величина, но прогнозите на бизнес плана е да се 

отговори на всяко едно запитване, забележка или сигнал на клиенти на дружеството в законово 

регламентираните срокове, професионално и компетентно, каквато е досегашната практика. 

Логично е да предположим, че във връзка с реализацията на проекта по ОПОС и предвиденото 

строителство в градските части на двата най-големи града в областта броя на жалбите по отношение 

качеството на водата и непрекъснатостта да се увеличи. 

5.13. Анализ във връзка с изпълнението на показател присъединяване към водоснабдителната система 
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Стойностите които участват в определянето на този показател показват като цяло развитието на 
инфраструктурата в градовете и икономическата активност на региона. Предвидените присъединявания 
следват заложената тенденция от 2015г. Следва да се има в предвид че така планираните присъединявания 
не отразяват увеличение на нивото на покритието с услугите, а по-скоро тенденцията за дислокация на 
населението към по-икономически атрактивни райони в обособената територия. 

Присъединяването към водопроводната мрежа включва следните етапи: 

• Възложителят подава заявление до ВиК ЕООД Стара Загора за издаване на изходни данни за 
проектиране (ИДП). След проучване от отдел Технически се издават ИДП; 

• Възложителят изготвя проектна документация; 

• Възложителят подава заявление до ВиК ЕООД Стара Загора за съгласуване на изготвената проектна 
документация и издаване на Предварителен Договор за присъединяване към водопроводната 
мрежа (ПД). Ако нормативните изисквания са изпълнени се издава ПД от отдел Технически . 

• Процес на строителство от Възложителя. ВиК ЕООД Стара Загора предлага услуга за строителство 
на СВО, но Възложителят решава дали ще се възползва от тази услуга или ще ползва услугите на 
друга фирма. По време на строителството при подадено заявление от Възложителя, ВиК ЕООД 
Стара Загора монтира водомер на СВО и се открива партида на водомера от Възложителя. 

• Възложителят подава заявление за окончателно присъединяване на обекта към водопроводната 
мрежа (ОД). Извършва се проверка от отдел Технически и ако всички законови изискванията са 
изпълнени се издава ОД. Обектът се счита за присъединен към водопроводната мрежа на 
съответния експлоатационен район.  

В практиката на дружеството няма случаи, когато на Възложител е отказано присъединяване на обект, 
когато всички необходими условия за това са изпълнени. 

5.14. Анализ във връзка с изпълнението на показател присъединяване към канализационната система 

Присъединяването към канализационната мрежа включва следните етапи: 

• Възложителят подава заявление до ВиК ЕООД Стара Загора за издаване на изходни данни за 
проектиране (ИДП). След проучване от отдел Технически се издават ИДП; 

• Възложителят изготвя проектна документация; 

• Възложителят подава заявление до ВиК ЕООД Стара Загора за съгласуване на изготвената проектна 
документация и издаване на предварителен договор за присъединяване към канализационната 
мрежа (ПД). Ако нормативните изисквания са изпълнени се издава ПД от отдел Технически . 

• Процес на строителство от Възложителя. ВиК ЕООД Стара Загора предлага услуга за строителство 
на СКО, но Възложителят решава дали ще се възползва от тази услуга или ще ползва услугите на 
друга фирма. По време на строителството при подадено заявление от Възложителя, ВиК ЕООД 
Стара Загора открива партида. 

Възложителят подава заявление за окончателно присъединяване на обекта към канализационната мрежа 
(ОД). Извършва се проверка от отдел Технически и ако всички законови изискванията са изпълнени се 
издава ОД. Обектът се счита за присъединен към канализационната мрежа на съответния експлоатационен 
район 

5.15. Програма за подобряване на ефективността на дружеството 

Подобряване на ефективността е постоянна цел на мениджмънта на дружеството. Освен всички 
мероприятия, с които се въздейства на отделните показатели, това е дейност, свързана с постоянно 
набиране на данни за процесите и своевременния им анализ, с оглед контрол, оптимално разпределение 
на ресурсите и адекватно поставяне на реалистични краткосрочни и средносрочни цели. 
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Предвид настоящия капацитет на дружеството и изложените по-горе факти, от първостепенна важност за 
повишаване ефективността на дружеството се очертават дейностите по обезпечаването на различните 
процеси със съвременни и подходящи регистри, бази данни (програмни продукти) и системи за постоянен 
мониторинг на процесите. 

От изключителен приоритет на дружеството, с оглед постигането на устойчиви резултати, осигуряване на 
приемственост в различните дейности и гаранция за успешно и качествено изпълнение на целите, е 
привличането и от изключителна важност – запазването на млади специалисти и експерти.   

5.16. Стратегия за работа с потребителите,  

която включва план за подобряване на обслужването, план за разглеждане и отговор на жалби на 

потребители, както и план за намаляване на несъбраните вземания. 

Дружеството се стреми да застане все по близо до потребителите си посредством центрове за работа с 

клиенти и управленията по райони, медии и с все по-нарастваща роля на своя уебсайт.  

Гражданите също така имат възможност да се възползват от контактна форма на уебсайта ни, чрез която 

могат да подават сигнали със снимки и описания, да изказват мнения и да дават препоръки. Всички 

получени сигнали се регистрират чрез автоматично генериран входящ номер, който подобрява 

възможността за тяхното проследяване.  

Инкасаторите по райони на Дружеството са на разположение за работа с клиенти всеки работен ден от 

08:00 до 10:00 часа или по предварително установен график. 

Въведен и безплатен телефон за контакт, посредством който, потребителите имат възможност за бърза 

връзка с определени служби, където могат да оставят съответен сигнал, да им се окаже съдействие за 

регистрация за получаване на електронна фактура и информация за текущите им задължения. 

Съгласно установените процедури и правила, всеки клиент, който забавя плащане на фактура с повече от 

30 дни е неизправен длъжник, а задължението му е просрочено. Първите действия по събиране на 

просрочените вземания започват не по-рано от 60 дни от възникване на задължението.  

Отдел Реализация създава и единствено той има право да променя правилата за сключване на 

споразумения за разсрочено плащане на задълженията, в зависимост от моментната необходимост и 

целите на дружеството 

Събирането на вземания от неизправни длъжници минава през следните етапи: 

➢ Телефонно събиране. На този етап длъжникът се мотивира, чрез поредица от телефонни 

обаждания или SMS-и да заплати просрочените си задължения - осъществява се от телефонния 

център на дружеството.  

➢ Посещение на адрес. Длъжника се посещава на адреса от служители на дружеството - специално 

сформирани за тази цел екипи. Чрез провеждане на разговори лице в лице на длъжника се 

обясняват неблагоприятните последствия за него от неплащането на задълженията, дават му се 

съвети как да погаси задължението си, отправя му се предложение за разсрочено плащане.  

➢ Съдебно събиране. При липса на резултат от предходните методи на събиране, към длъжника се 

предприемат съдебни действия.  

➢ Подходът към неизправните длъжници е и в зависимост от характеристиките на дълга  - по размер 

и просрочие. Критериите за преминаване на дълга за събиране от една фаза в друга са динамични 

и се определят от ръководителя на отдела в началото на всеки месец, след анализ на структурата 

на общия дълг към дружеството. 



II.Техническа част 

 

80 / 139 

 

Ежемесечно отдел Реализация предлага, а Управителя на дружеството утвърждава случаите, които 

преминават във фаза съдебно събиране 

В редки случаи, но като крайна мярка, след като са положени всички усилия за събиране на задължението 

(описани тук по-горе), пристъпваме към използване на заключващи устройства, ограничаващи 

водоподаването. Предложението за прекъсване се утвърждава от заместник управителя на дружеството. 

6. Производствена програма 

6.1. Анализ на нивото на потребление – консумация на вода в л/ж/д 

Електронния модел за определяне на фактурираните количества е с фиксирана формула за определяне на 

обема на битовото потребление. 

Компонента Мярка 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 

Доставяне 
вода на 

потребителите 
л/ж/д 90 91 95 94 94 94 94 94 

 

С оглед консистентност при определяне на средната за 2022, стойността на година 2018, битово 

потребление се коригира както следва: 

- за 2018 от общото отчетено количество следва да се изведат фактурираните количества за община 

( експлоатационен район) Тополовград, за всички групи потребители.  

- През Януари 2018, при въвеждане на политиката за издаване на фактура в отчетния месец на 

потребление се появи ефекта на „13та“ фактура, когато количествата, потребени през м. Декември 

2017, бяха фактурирани в началото на Януари 2018. Този ефект е разгледан в годишния отчет на 

дружеството за 2018.  

6.2. Баланс на водните количества 

Баланса на водните количества е в пряка връзка с правилната прогноза за потреблението в годините от 
регулаторния период.  

При определянето на производствената програма и изменението на реализираните обеми по услуги и 
групи потребители, са взети под внимание следните съществени фактори: 

− Зададен модел за определяне на реализираните обеми за стартова 2022 г., като средна консумация 
за периода 2018-2020 г. 

− Извеждане на община Тополовград от границите на обособената територия считано от 2019 ( 
необходимост от приспадане на количествата за 2018 във всички групи потребители за дейности 
водоснабдяване и канализация.  

− Ефекта “13 фактура” за битови потребители във всички дейности, през м. Януари 2018 

− Промяна в броя на населението в съотвествие с демографските прогнози на НСИ 

− Ефекта Covid-19 и промяната в структурата на потреблението при продължитените периоди на lock-
down / home office, вкл. изместване на населението от големите градове, към малки населени места 
(без услуги канализация и пречистване); от друга страна, структурата на потребление на 
промишлеността / обществен сектор - намалението в потреблението на услуги в тази група е 
чувствително по-високо, спрямо увеличението в група битови, за съжаление някои бизнеси трайно 
затвориха и е неясно дали тези обеми ще се възвърнат (и в какъв срок) 

По отношение на прогнозата на обемите на загуби са взети под внимание следните ключови фактори: 

− Очакван ефект за намаление на реалните загуби след 2023 (приключване на строителството по 
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проекта ОПОС) 

− Очакван ефект от прилагане на мерки за ограничаване на търговските загуби 

 
Производствената програма е представена в Справка 4.1 от електронния модел  

Производствена програма за дейност Доставяне на вода: 

➢ Битови потребители 

Както е коментирано по-горе, групата на битовото потребление е с фиксиран модел за определяне на 

прогнозното потребление. 

Към тази група в 2022 присъединяваме едно населено място – с. Конаре, за което е приложен същия 

модел на изменение на населението  

Както е посочено по-горе, в година 2018 е направена следната корекция на отчетените водни количества: 

11 598 105 м3 ( по отчет 2018)  

Минус 391 648 (битово потребление община Тополовград)  

Минус 794 514 (фактурирани м3 за м. декември 2017, Тополовград приспаднат, тъй като 

тяхната 13 фактура е в предходния обем) 

---------------------------------------- 

10 411 943 м3 

 

➢ Обществени и търговски потребители.  

група, която е в пряка зависимост от изменението на населението, но все пак и обвързана географски с 

населените места. Негативната тенденция за изменение на ръста на населението, което все пак е основен 

клиент на групата на обществените и търговските потребители, се отразява върху потреблението на тази 

група. 

С оглед консистентност между изменение на потреблението на битови и обществени/търговски при 

планиране на обемите за регулаторния период е взето съотношението обществен сектор/битови, което се 

получава като средна за 2022 – 15% 

Както е отбелязано по-горе, от тази група, за отчета 2018 е приспаднато количеството за община 

Тополовград – 45240 м3 

Редно е да отбележим че в отчета на количествата в тази група изглежда има натрупана системна грешка с 

количества от групата на промишлените потребители, което също води до известно изместване на 

средната от нормална крива.  

➢ Индустриални потребители.  

Област Стара Загора е една от най-перспективните в развитието си на територията на Република България, 

с добре развита инфраструктура, предназначена да обслужва широк кръг бизнес дейности. Съчетано с 

усилията на местните власти по общини да създадат благоприятни условия за растеж, може да се 

предположи, че дружеството разполага с необходими предпоставки да прогнозира реално увеличение в 

потреблението на индустриалните потребители.  



II.Техническа част 

 

82 / 139 

 

За съжаление обаче, прогнозата на потреблението в тази група се сблъсква с две съществени 

предизвикателства:  

- Преодоляване на кризата вследствие на Covid-19 – какъв би бил нормания темп на завръщане и 

възстановяване на обичайните обеми 

- С не по-малко притеснение от всяка една друга структура в областта, зависима в определена степен 

от тази група индустриални потребители, дружеството следи дискусиите във връзка с 

краткосрочните и средносрочните прогнози за развитието на комплекса Марица-Изток.  

Предвид че огромна част от индустриалните потребители са с национална значимост от една страна, и че 

са в преобладаващо в преработвателния биснес, възприемаме оптимистична прогноза за определяне на 

потреблението, където тази група потребители ще се развива с обичайния си, устойчив тренд.  

За целта, и с оглед минимизиране на ефекта посочен в предходната група и за да се запази консистентност 

с групата на битовите, потреблението на индустриалните клиенти е посочено като постоянен дял от общото 

потребление на групата „обществени+битови“ 45%:55% 

➢ Изменение на елементите на водния баланс 

Дефинирането на добитите водни количества е в пряка зависимост от правилното определяне на обема на 

законната консумация, изменението на обема на общите загуби, спрямо планираните мерки и дейности, 

но също така определяне на обемите, които се доставят от и се доставят на ВиК Сливен ООД. 

Съгласно така направените прогнози за потребление и предвид очаваното изменение на обема на общите 

загуби, водният баланс на дружеството може да бъде представен по следния начин:  

Описание 2022 2023 2024 2025 2026 

Доставяне на вода на потребители           

Общо к-во вода на входа на системата A3/Q4  31 975 000 31 555 000 28 382 500 27 695 000 27 010 000 

Добита сурова вода от подз. водоизточници 32 115 000 31 695 000 28 522 500 27 835 000 27 150 000 

Подадена сурова вода от друг ВиК оператор 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 

Продадена преч. вода на друг ВиК оператор  240 000 240 000 240 000 240 000 240 000 

Обща законна консумация iA14/Q5  
15 375 000 15 243 000 15 028 500 14 914 000 14 802 000 

48.1% 48.3% 52.9% 53.9% 54.8% 

Продадена фактурирана вода Q3, в т.ч.:  14 095 962 13 982 008 13 893 408 13 805 266 13 721 469 

44.1% 44.3% 49.0% 49.8% 50.8% 

битови потребители 10 497 203 10 430 281 10 363 839 10 297 741 10 234 900 

обществени и търговски потребители 1 638 115 1 566 508 1 556 531 1 546 606 1 537 170 

стопански потребители 1 960 643 1 912 218 1 900 037 1 887 919 1 876 398 

ефект от намаление на търговски загуби Q8 0 73 000 73 000 73 000 73 000 

Подадена нефактурирана вода A13(Q3A) 
1 279 038 1 260 992 1 135 092 1 108 734 1 080 531 

4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 

Общи загуби на вода A15(Q6)  

16 600 000 16 312 000 13 354 000 12 781 000 12 208 000 

51.9% 51.7% 47.1% 46.1% 45.2% 

13.09 12.86 10.53 10.08 9.62 

Търговски загуби на вода Q8  
2 500 000 2 427 000 2 354 000 2 281 000 2 208 000 

7.8% 7.7% 8.3% 8.2% 8.2% 

Неточност при измерване Q8.2 2 500 000 2 427 000 2 354 000 2 281 000 2 208 000 

Реални загуби на вода Q7  
14 100 000 13 885 000 11 000 000 10 500 000 10 000 000 

44.1% 44.0% 38.8% 37.9% 37.0% 

Течове в с-мата за пренос и разпределение Q7.2 14 100 000 13 885 000 11 000 000 10 500 000 10 000 000 

Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9  

17 879 038 17 572 992 14 489 092 13 889 734 13 288 531 

55.92% 55.69% 51.05% 50.15% 49.20% 

14.10 13.85 11.42 10.95 10.48 

0 0 0 0 0 
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Производствена програма за дейност Отвеждане на отпадъчни води: 

Дефинирането на прогнозите за потреблението на услуга Отвеждане на отпадъчни води среща аналогични 

предизвикателства както за услуга Водоподаване.  

➢ Битови потребители 
Аналогично на корекциите по-горе, от отчета за 2018 са приспаднати количествата за битови потребители 

община Тополовград, както и „13та фактура“.  

➢ Обществени и търговски потребители.  

За тази група, от отчета за 2018 също са приспаднати обемите за община Тополовград. 

Известна трудност за определяне на потреблението на тази група представлява факта че в отчета тази група 

е част от общата „ битови и приравнени“.  

Предвид тези особености, отчетните стойности на тази група са формирани като разлика между общия 

обем минус битовите минус индустриалните потребители. 

Следва да отбележим че в тази група попадат ключови потребители – балнеологични центрове, които 

ползват водоизточници на минерална вода или  други, които ползват собствени водоизточници. 

В резултат на това се наблюдава ефекта на дял, надхвърлящ с 15.5 пункта 100% услуга водоподаване.  

Така определен, делът е приложен върху изменението на дефинираните обеми за услуга водоподаване.  

➢ Индустриални потребители.  

За групата на индустриалните потребители е редно да отбележим наличието на няколко клиента, ползващи 

услугата Отвеждане и Пречистване, без използване на услугата Водоподаване, тъй като водата което 

използват е добита от собствени водоизточници.  

За да се запази установената връзка между обществени-индустриални потребители, прогнозата за 

потребление на тази група е определена като съотношение 46:54, предвид известното превишение на 

делът на обществените Отвеждане, спрямо обществените Водоподаване.  

В резултат на така съставената прогноза по групи потребители потреблението придобива следния вид: 

ІІ. Отвеждане на отпадъчни води 2022  2023 2024  2025  2026  

5  
Отведени количества отпадъчни 
води  

м3/год  11 112 424 10 886 492 10 816 956 10 747 824 10 682 229 

% 78.8% 77.9% 77.9% 77.9% 77.9% 

5.1 
Битови и приравнените към тях 
обществени, търговски и др. 

м3/год  8 892 277 8 765 177 8 709 154 8 653 465 8 600 650 

5.2 
Промишлени и други стопански 
потребители 

м3/год  2 220 147 2 121 315 2 107 802 2 094 359 2 081 578 

 

Производствена програма за дейност Пречистване на отпадъчни води: 

Дефинирането на прогнозите за потреблението на услуга Пречистване на отпадъчни води среща 
аналогични предизвикателства както за другите две услуги, но в допълнение, следва да се анализа и 
прогнозира включването на потребители за гр. Чирпан в 2022 и за гр. Гълъбово в 2026, така че в края на 
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регулаторния период 100% от обема „Отвеждане“ да се третира от услуга „Пречистване .  

➢ Битови потребители 

Тъй като община Тополовград не ползва услуга пречистване, корекция на отчетния обем се прилага 
единствено с ефекта на „13та фактура“.  

Формирането на основния обем следва заложеня модел, където за година 2022 и 2026 са въведени 
количества за гр. Чирпан и гр. Гълъбово, въз основа на очаквания брой население на тези два града. 

➢ Обществени и търговски потребители.  

Аналогично както при дейност Отвеждане, известна трудност за определяне на потреблението на тази 
група представлява факта че в отчета тази група е част от общата „ битови и приравнени“.  

Предвид тези особености, отчетните стойности на тази група са формирани като разлика между общия 
обем минус битовите минус индустриалните потребители. 

В резултат на това се, за годините формиращи средната за 2022 се наблюдава ефекта на дял, надхвърлящ 
100% услуга Отвеждане. Предвид че прогнозата за група Население е фиксирана, а за група Индустриални 
следва логично изменение, което да присъедини индуструалните потребители за гр. Чирпан и гр. Гълъбово, 
съотношението на обем Отвеждане:обем Пречистване е минимално намален спрямо фиксираните обеми 
2022. 

➢ Индустриални потребители.  

Във връзка с представената логика за групата на Обществени, тук по-горе, и запазване на установен дял на 
индустриалните потребители за двата града в обема Отвеждане са определени количества за 
Индустриални потребители за гр. Чирпан и гр. Гълъбово.   

Разпределението по степени е формирано на база средни за 3-те формиращи години. 

Моделът на потребление за периода на този бизнес план има следния вид: 

ІІІ. Пречистване на отпадъчни води  2022 2023  2024 2025 2021  

6 
Пречистени количества отпадъчни 

води 

м3/год  11 026 397 10 587 361 10 520 216 10 453 476 10 682 231 

% 78.2% 75.7% 75.7% 75.7% 77.9% 

6.1 
Битови и приравнените към тях 
обществени, търг. и др. 

м3/год  8 836 083 8 578 271 8 523 288 8 468 647 8 672 725 

6.2 
Промишлени и други стопански 
потребители 

м3/год  2 190 314 2 009 090 1 996 929 1 984 830 2 009 505 

  

Пречистени количества 
отпадъчна вода според: 

м3/год  0 0 0 0 0 

6.2.1 степен на замърсеност 1 м3/год  1 099 100 1 008 161 1 002 059 995 988 1 008 370 

6.2.2 степен на замърсеност 2 м3/год  536 627 492 227 489 248 486 283 492 328 

6.2.3 степен на замърсеност 3 м3/год  554 587 508 702 505 622 502 559 508 807 
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7. Ремонтна програма 

7.1. Доставяне на вода на потребителите 

В ремонтната програма на дружеството за дейност водоснабдяване са включени следните видове 

дейности: 

1 ВОДОСНАБДЯВАНЕ Включва следните видове дейности  

1.1. Ремонт на водоизточници 
Почистване на СОЗ, огради на СОЗ, продухване на дренажни 
канали, отстраняване на запушвания по дренажни тръби с 
техника и разкопаване 

1.2. Ремонт на довеждащи водопроводи 
Ремонт( отстраняване на аварии) на аварирали участъци от 
довеждащата мрежа 

1.3. 
Ремонт на участъци от 
водопроводната мрежа под 10 м 

Ремонт( отстраняване на аварии) на участъци от водопроводната 
мрежа под 10 м 

1.4. Ремонт на СВО Отстраняване на авария на СВО 

1.5. 
Ремонт на спирателни кранове и 
хидранти 

Ремонт на салник на СК, шиш, гърне, смяна на надземна част на 
хидрант 

1.6. 
Ремонт на помпи за 
водоснабдяване 

Пренавиване на статори, смяна на работни колела, смяна на 
лагери, смяна на предпазни втулки. 

1.7. 
Ремонт на други съоръжения за 
водоснабдяване 

Ремонт катодни защити, ремонт на хидрофорни системи, ремонт 
на въздушници, ремонт на изпускатели, ремонт на дюкери и 
преминавания през реки на водопроводи. 

1.8. 
Ремонт на оборудване, апаратура и 
машини за водоснабдяване 

Автоматика за водоеми, системи за дезинфекция, уреди за 
откриване на течове, соларни системи за захранване на 
оборудване за водоснабдяване, ремонт къртачи, трамбовки. 

1.9. 
Ремонт на сгради за 
водоснабдяване 

Малки ремонти по боядисване на помпени станции и водоеми, 
ош, рш. Изкърпвания на мазилка, смяна на катинари и други 
дребни ремонти. 

1.10. 
Ремонт на механизация и 
транспортни средства за 
водоснабдяване 

Ремонт на строителна и специализирана механизация, 
тежкотоварни и лекотоварни автомобили, планирано 
обслужване на багери, на товарни автомобили, планирано 
обслужване на лизигови автомобили. 

1.11. 
Профилактика (почистване, 
продухване, други) 

Планови промивки и дезинфекции на водеми, водопроводна 
мрежа. Профилактика след ремонти и предписания на РЗИ. 

1.12. 
Шурфове (изкопни дейности);пътни 
настилки 

 Неуспешни изкопи при търсене на аварии, помощни изкопи при 
отводняване, възстановяване на настилки от аварии за минал 
отчетен период, преасфалтиране след слягане на изкопи 

1.13. 
Други оперативни ремонти за 
водоснабдяване 

Ремонт и подръжка на машини, оборудване, сгради, 
спомагателно оборудване и др. пряко свързани с  
ВОДОСНАБДЯВАНЕ, и които не са намерили отражение в горното 
разпределение.  

1.14. 
Други оперативни ремонти, общи за 
услугите - разпределение за 
водоснабдяване 

Ремонт и поддръжка на активи административна и спомагателна 
дейност (сгради, складове и др.) включително материали за 
осветление, боядисване, изкърпване и други текущи дейности; 
ремонт и поддръжка на водомерния парк 

 

Извършваните ремонти в авторемонтната работилница към район ПСД са:  

- Ремонт на ходова част 
- Ремонт на накладки, спирачки 
- Ремонти по купе – седалки, врати, стъкла, огледала 
- Ремонти по двигатели 
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- Ремонт амортисьори, тампони 
- Ремонт горивна система 

В случай, че ремонта не може да бъде извършен със собствени ресурси се ползват външни услуги. 

Резервните части се поръчват според необходимостта. 

Налична механизация и транспортни средства: 

- Строителна и специализирана механизация (багери, трактори, валяци, автокран)– 33 бр. 

- Товарни и тежкотоварни автомобили – 81 бр. 

- Автомобили – 31 бр. 

- Дребна сторителна техника – (къртачи, трамбовки, фугорези, ъглошайфи) – 83 бр. 

- Машини за безизкопно полагане на водопроводи - 2 бр. 

- Машини за челно и дифузно заваряване на ПЕВП тръби – 23 бр. 

- Каналокопател – 1 бр. 

- Други (ремаркета, заваръчни апарати, дизелови и ел. агрегати, автобуси) – 88 бр. 

 

Ремонтната програма за дейност водоснабдяване може да бъде обхваната в три основни направления: 

- Планирани мероприятия, касаещи отстраняване на чести аварии по мрежата, елементи на 
линейната мрежа, ел. съоръжения, резервоари и др.; 

- Дейности по своевремемменото отстраняване на  внезапно възникнали аварии по елементите на 
водоснабдителна мрежа; 

- Ремонт и поддръжка на средствата и съоръженията, с които се извършва експлоатацията на 
водпороводната мрежа; 

 

7.1.1. Организация и планиране на работата от подаване на сигнал до отстраняване на аварията – 

описание на процеса 

Дружеството има установени процедури за управление на процеса по отстраняване на авариите. 

Регистрирането на авария може да се извърши както по сигнал от граждани, така и при извършване на 

регулярни проверки и обходи на мрежата от техническите групи. 

Сигналите за аварии, получени в работно време се приемат на телефони, за всеки един районите, 

публикувани на уебсайта на дружеството. Сигналите, подадени в извънработно време, от всички райони, 

се получават на телефона на денонощния дежурен – гр. Стара Загора. При първоначалната регистрация на 

сигнала за аварията се записват: дата, лице подало сигнала, адрес на аварията. 

Съответните технически ръководители се уведомяват за постъпването на сигнал за авария. Те организират 

проверка на място, създава се работна карта във ВиК център 6 и се пристъпва към  локализация и 

отстраняване на аварията. От работната карта всички данни се прехвърлят автоматично в електронния 

регистър на авариите. 

За всички експлоатационни райони са организирани дежурни аварийни екипи за отстраняване на аварии 

в извън работно време. При официални празници и почивни дни се осигурява дежурство на аварийни 

екипи, обезпечено с механизация и материали. 

В случай, че е необходимо спиране на водата за повече от 6 часа, населението се уведомява населението 

чрез местните медии, а също така  се уведомяват РЗИ, съответната община, по-големи произвдствени 
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предприятия, болнични заведения, служба Пожарна Безопасност. Ежедневно, на уебсайта на дружеството, 

в приоритетно каре се публикува информация за текущи аварии, изкопни работи, засегнат район с 

нарушено подаване на водата. 

➢ Действия при аварии в населените места 

Приемане на сигнала; Въвеждане на сигнала в дневника; Регистриране на работна карта и 

създаване на уникален код на авария 

Локализация на аварията 

При необходимост от спиране на водата – уведомяване на потребителите. 

Обезпечаване на аварийна група с необходимите материали и механизация за отстраняване на 

аварията – всички материали се отпускат от склад срещу код на аварията. 

Обезопасяване на изкопа, промяна в организация на движението при необходимост 

Преки дейности по отстраняване на аварията – рязане асфалтова настилка, изкопни работи, 

монтаж на аварийни скоби или смяна на участък от тръба до 10 м, ремонт на спирателни кранове, 

пожарни хидранти, въздушници, изпускатели и др. арматури, арматура в помпени станции и 

резервоари. 

Промивка и дезинфекция 

Засипване на изкопа, обратен насип 

Трамбоване 

Възстановяване на асфалтова настилка, тротоарни плочи, бордюри и др.  

Отстраняването на аварията приключва с попълване на работната карта и монтажна схема.  

 

➢ Действия при аварии извън населени места  

Технологично, отстраняването на авари  по довеждащи водопроводи извън населени места 

отнема по-дълъг срок. Процесите по регистриране на аварията, създаване на работна карта, 

локализация и отстраняване на аварията не се отличават съществено. Разликата е във вида на 

терена, големите диаметри на водопроводи, времетраенето на отстраняването и обема на 

изкопните работи. Липсва асфалтова настилка.  

7.1.2. Мерки и технологии за отстраняване на аварии 

Технологиите за отстраняване на аварии по водопроводната мрежа и съоръжения са специфични за всеки 

конкретен случай. Основни фактори при избора на технология имат параметрите на водопровода или 

съоръжението, местоположението и големината на аварията.  

При отстраняване на аварии по водопроводната мрежа - при малки диаметри (до 350мм) най-често се 

използват аварийни скоби за спирането на теча. Когато теча е голям и/или е нарушена цялостта на тръбата 

се прибягва до подмяна на участък от авариралия водопровод. Подмяната се извършва главно с 

полиетиленови тръби. Захващащите фитинги  (при подмяна на участък) варират според диаметъра, тип на 

материала, налягането, търсене на сигурност при свръзката.  

При отстраняване на аварии по водопроводната мрежа - големи диаметри (над 350мм), материала, 

местоположението и начина на изпълнение на водопровода имат ключова роля в отстраняването на теча:  

− При стоманени водопроводи се прибягва до заваряване на отделен сегмент или участък.  

− При аварирали етернитови вопроводи се използват  аварийни скоби или подмяна на участък.  
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− При аварирали стъклопластови водопроводи най-често се прибягва до подмяна на участък с 
полиетиленов такъв. 

− При аварирали чугунени водопроводи се търсят начини за запазване на единната материална 
цялост на водопровода. 

Мерките по безопастност на труда, обесопасяване на изкопи, осигуряване на буферна зона около аварията, 

сигнализация и други са задължителни при отстраняването на каквито и да е аварии в обособената 

територия на дружеството. Персоналът, работещ на терен със специализирани инстументи и машини е 

преминал обучение за съответната дейност.  

7.1.3. Използване на вътрешни ресурси 

Ремонтната програма на дружеството в дейност доставяне на вода се изпълнява изключително със 

собствени ресурси – персонал и механизация.  

Към всеки експлоатационен район са сформирани оптимален за района брой от технически групи. 

Възстановяването на настилките също се извършва със собствени ресурси – сформирани са 3 строителни 

групи за възстановяване на настилки. 

7.1.4. Използване на подизпълнители 

В конкретни ситуации, при необходимост може да се наложи наем на специализирана техника и 

подизпълнители за извършване на определен вид дейности. При възлагането на ремонтни дейнсоти на 

външни компании се спазват всички изисквания на Закона за обществените поръчки. 

7.1.5. Анализ и обосновка на прогнозите за брой ремонти по направления оперативен ремонт 

Планирано обслужване на багери: 

- На 250 моточаса – смяна на масло на двигатели и филтри 

- На 500 моточаса – смяна на масло на двигател и скоростна кутия, смяна на филтри 

- На 750 моточаса – смяна на масло на двигател 

- На 1000 моточаса – смяна на масло на двигател, скоростна кутия, хидравлична система, преден и 

заден мост и редуктори, филтри 

 

Планирано обслужване на товарни автомобили:  

- На всеки 15 000 км. смяна на масло на двигател и филтри. 
 

Плаинрано обслужване на леки автомобили:  

- На всеки 15 000 см. смяна на масло на двигател и филтри. 
- На всеки 60 000 км. смяна на масло на двигател и филтри, ролки, ремъци, водна помпа 

Планирано обслужване на лизингови транспортни средства: 

- Извършва  се в специализиран автосервиз на километри пробег или период. 
 

Планирано обслужване на лизингови багери 

- Извършва се от специализарана фирма на определени моточасове. 
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Броя аварии по линейна мрежа е дефиниран на база максималния капацитет на работните групи и 

прогноза за натовареността им 

7.2. Отвеждане на отпадъчните води 

В ремонтната програма на дружеството за дейност отвеждане на отпадъчни води са включени следните 

видове дейности: 

2 КАНАЛИЗАЦИЯ Включва следните видове дейности 

2.1. 
Ремонт на участъци от канализационна 
мрежа под 10 м 

Възстановяване проводимостта на канализационната 
мрежа чрез разкопаване на участъци  под 10 м 

2.2. Ремонт на СКО Възстановяване проводимостта на СКО чрез разкопаване 

2.3. Ремонт на помпи за канализация 
Пренавиване на статори, смяна на работни колела, смяна на 
лагери, смяна на предпазни втулки. 

2.4. 
Ремонт на оборудване, апаратура и 
машини за канализация 

Ремонт на камери за видеонаблюдение на канализацията, 
нивосигнализатори и логери монтирани на 
дъждопреливниците. Ремонт къртачи, трамбовки и др. 

2.5. Ремонт на сгради за канализация Ремонт на части от сградите на КПС 

2.6. 
Ремонт на механизация и транспортни 
средства за канализация 

Ремонт на специализирана механизация, тежкотоварни и 
лекотоварни автомобили, планирано обслужване на 
багери, на товарни автомобили. 

2.7. 
Профилактика (почистване, продухване, 
други) 

Профилактика - почистване, продухване със 
специализирана техника 

2.8. 
Шурфове (изкопни дейности) 
разпределение от спомаг.д-ст 

Неуспешни изкопи при търсене на аварии, помощни изкопи 
при отводняване, възстановяване на настилки от аварии за 
минал отчетен период, преасфалтиране след слягане на 
изкопи 

2.9. Други оперативни ремонти за канализация 

Ремонт и подръжка на машини, оборудване, сгради, 
спомагателно оборудване и др. пряко свързани с 
Канализацията и които не са намерили отражение в горното 
разпределение. 

2.10. 
Други оперативни ремонти, общи за 
услугите - разпределение за канализация 

Ремонт и поддръжка на активи административна и 
спомагателна дейност (сгради, складове и др.) 
включително материали за осветление, боядисване, 
изкърпване и други текущи дейности; ремонт и поддръжка 
на водомерния парк 

 

7.2.1. Организация и планиране на работата от подаване на сигнал до отстраняване на аварията – описание 

на процеса 

Действията по приемане и регистрация на сигнали относно аварии по канализационната мрежа и 

последващи операции в базата данни са аналогични на тези при водопроводната мрежа. 

7.2.2. Мерки и технологии за отстраняване на аварии 

След оглед на място, се преценява начина на действие по отстраняване на аварията и необходимата 

техника. 

Към всеки експлоатационен район има сформирана аварийна група Канализация. 

7.2.3. Използване на вътрешни ресурси 

Оперативните ремонти в дейност отвеждане се реализират изцяло с ресурси на дружеството 
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7.2.4. Използване на подизпълнители 

Не се използват подизпълнители за отстраняване на авариите. 

7.2.5. Анализ и обосновка на прогнозите за брой ремонти по направления оперативен ремонт 

Аналогично на механизацията за дейност Водоподаване, ремонти и поддръжка на техниката са планирани 

въз основа на прогнозното натоварване натоварване 

Броя аварии по линейна мрежа е дефиниран на база максималния капацитет на работните групи и 

прогноза за натовареността им 

 

7.3. Пречистване на отпадъчните води 

В ремонтната програма на дружеството за дейност пречистване на отпадъчни води са включени следните 

видове дейности: 

3 ПСОВ Включва следните видове дейности 

3.1. Ремонт на съоръжения за пречистване 
Възстановяване работата на съоръженията за пречистване. 
Повредени шнекове, филтър преси и др. Разходите за ремонта 
на едно съоръжение може да са значителни. 

3.2. Ремонт на помпи за пречистване 
Пренавиване на статори, смяна на работни колела, смяна на 
лагери, смяна на предпазни втулки. 

3.3. 
Ремонт на оборудване, апаратура и 
машини за пречистване 

Ремонт на датчици, сонди, пробовземачи, контролери и друго 
оборудване на ПСОВ. 

3.4. Ремонт на сгради за пречистване 
Малки ремонти по боядисване, ремонт на покриви на 
административните сгради. Изкърпвания на мазилка и други 
дребни ремонти. 

3.5. 
Ремонт на механизация и транспортни 
средства за пречистване 

Ремонт на специализирана механизация, тежкотоварни и 
лекотоварни автомобили. 

3.6. 
Профилактика (почистване, продухване, 
други) 

Извършване на профилактики (измиване, почистване на 
съоръженията па пътя на водата и утайката), съгласно 
предписаната технология. 

3.7. 
Шурфове (изкопни дейности) 
разпределение от спомаг.д-ст и у-ние 

 

3.8. 
Други оперативни ремонти за 
пречистване 

Ремонт и подръжка на машини, оборудване, сгради, 
спомагателно оборудване и др. пряко свързани с Пречистване 
и които не са намерили отражение в горното разпределение. 

3.9. 
Други оперативни ремонти, общи за 
услугите - разпределение за пречистване 

Ремонт и поддръжка на активи административна и 
спомагателна дейност (сгради, складове и др.) включително 
материали за осветление, боядисване, изкърпване и други 
текущи дейности; ремонт и поддръжка на водомерния парк 

 

7.3.1. Организация и планиране на работата от подаване на сигнал до отстраняване на аварията – 

описание на процеса 

Получените сигнали за аварии от системата СКАДА се записват в дневника на дежурният оператор ПСОВ. 

След оглед на място, се преценява начина на действие по отстраняване на аварията и необходимата 

техника. 
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7.3.2. Мерки и технологии за отстраняване на аварии 

В зависимост от типът на аварията, тя се отстранява на място от дежурният оператор или при по-сложни 

аварии се подава сигнал към ремонтната група. 

7.3.3. Използване на вътрешни ресурси 

Ремонтни дейности, касаещи регулярна стандартна поддръжка на съоръжения и оборудване се извършва 

със вътрешни ресурси – материали и персонал. 

7.3.4. Използване на подизпълнители 

Поддръжката на съоръжения и оборудване в гаранционен период или с договор за абонаментна 

поддръжка се извършва от външни компании. 

7.3.5. Анализ и обосновка на прогнозите за брой ремонти по направления оперативен ремонт 

Съоръженията в ПСОВ изискват регулярна, скъпоструваща поддръжка, която по своя характер е ремонт, и 

не следва да се класифицира като инвестиция. 

7.4. Доставяне на вода с непитейни качества 

Дружеството не предоставя услугата 

7.5. Доставяне на вода на друг ВиК оператор 

Предвид комплексността на системата от водоснабдителна линейна инфраструктура и съоръжения до 

точката на предоставяне на услугата за населените места от ВС Пет Могили, разходите за ремонт и 

поддръжка се отчитат като дял, определен от съотношението на предоставените количества за ВС Пет 

Могили към добитите за ВС Марица-Изток 
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III. ТЪРГОВСКА ЧАСТ 

 

1. Анализ на съществуващото и прогнозното ниво на потребление на ВиК услуги за регулаторния 

период 

За периода дефиниран от регулатора като определящ стойностите на потреблението за първата година от 

новия регулаторен период в дружеството настъпиха няколко съществени промени и предизвикателства, 

които повлияват на коректното определяне на обема за 2022. 

В систематизиран вид те са: 

- Извеждане на Тополовград считано от 2019, където, реализираните обеми за общината през 2018 

следва да се изведат от годишния отчет за 2018 

- Промяна на модела за фактуриране на битовите потребители от „месеца следващ предоставянето 

на услугата“ към „текущия месец на предоставяне на услугата“, което доведе до ефекта „13-та 

фактура в година 2018 

- Ефекта от периоди на принудителна изолация на населението и ограничаване на определи бизнес 

дейности през 2020 в следствие мерките за ограничаване на разпространението на Covid-19 

- Въвеждането в експлоатация на ПСОВ Чирпан г. 2021 (за модела на БП 2022) 

- Въвеждането в експлоатация на ПСОВ Гълъбово г. 2026  

1.1. Анализ на потребление на ВиК услуги за периода 2022-2026 г. – доставяне на вода на потребителите 

Не с епрогнозира драстично изменение на обемите като цяло за услугата. Предвижда се присъединяване 

на едно населено място, понастоящем 388 жители, което не би следвало да се отрази чувствително на 

прогнозите.  

По-значим ефект би имало извеждането на експлоатация на предприятията от групата на Марица-Изток, 

тъй като това би имало отражение не само директно към присъщите обеми на тези потребители, но също 

така би се отразило на значителна част от други индустриални потребители, ангажирани с поддръжката и 

ремонтите на тези потребители.  

Подробен алализ на потреблението е представен в т. 6 от предходния раздел 

1.1.1. Битови потребители 

Изменението на броя потребители с присъединяване на с. Конаре е посочен в 2022. Броя е относителен, 

поради липса на конкретна информация за брой имоти в населеното място.  

При среден размер на домакинство за област Стара Загора от 2.0, сме прогнозирали общо 145 битови 

потребители, въпреки че данни за 388 жители предполагат по-висока бройка.  

Броят на потребителите не участва в подхода за определяне на общия обем потребление.  

Определяне на потреблението е фиксирано като средно л/ж/д за последните три отчетени години, при 

установен модел за промяна на броя на населението в област Стара Загора по данни на НСИ. 

  2018 2019 2020 2022 2023 2024 2025 2026 

ОБЩО бр. 198 856 206 893 206 984 207 134 207 134 207 134 207 134 207 134 

Брой битови 
потребители на 

бр. 180 388 188 325 190 755 190 900 190 900 190 900 190 900 190 900 
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услугата доставяне 
на вода 

Фактурирани к-ва M3 11 206 457 10 330 985 10 709 157 10 762 321 10 693 710 10 625 592 10 557 825 10 493 399 

1.1.2. Бюджетни и търговски потребители 

Аналогично на предходната група в 2022 е прогнозирано увеличение от общо 5 потребители с х-р на 

бюджетни и търговски дейности.  

Броят потребители няма отношение към прогнозата на обемите потребление.  

Обемът потребление е определен на база установено съотношение от средната за тази група за последните 

три отчетни години към средната за група Битови за същия период => 15% 

  2018 2019 2020 2022 2023 2024 2025 2026 

ОБЩО бр. 198 856 206 893 206 984 207 134 207 134 207 134 207 134 207 134 

Брой обществени 
и търговски  

потребители на 
услугата доставяне 

на вода 

бр. 18 365 18 465 16 126 16 131 16 131 16 131 16 131 16 131 

Фактурирани к-ва  M3 1 541 190 1 566 100 1 801 127 1 638 157 1 606 075 1 595 857 1 585 692 1 576 028 

 

1.1.3. Промишлени и други индустриални потребители 

Предизвикателство е определянето на на потреблението за тази група, тъй като при нея има чувствително 

намаление в следствие на Covid-19, както и отделно се установява грешка при дефинирането на 

потребители между тази група и групата на обществени-търговски.  

Считаме че подхода за прилагане на средна (хоризонтално) е неприложим, тъй като не може да представи 

някаква динамика в периода. Този обем потребление може да се разгледа като част от не-битово 

потребление, което включва и горната група от търговските потребители. Дефинирането на обема се 

определя като установено съотношение в обща група Небитови където 45% търговски : 55% индустриални.  

  2018 2019 2020 2022 2023 2024 2025 2026 

ОБЩО бр. 198 856 206 893 206 984 207 134 207 134 207 134 207 134 207 134 

Брой стопански  
потребители на 

услугата доставяне 
на вода 

бр. 103 103 103 103 103 103 103 103 

Фактурирани к-ва M3 2 277 406 2 070 231 1 534 293 1 960 643 1 960 514 1 948 025 1 935 601 1 923 790 

 

1.2. Анализ на потребление на ВиК услуги за периода 2022-2026 г. – отвеждане на отпадъчните води 

В рамките на този регулаторен период липсата на технически параметри ни възпрепятства да предвидим 

увеличение на потребителите, макар и логически, след приключване на интензивните строителства по 

ОПОС и очакваната реализация на проект за ПСОВ Гълъбово да има обективни предпоставки за това 
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1.2.1. Битови потребители 

Определяне на обема потребление на услуга отвеждане за битови потребители е фиксирана от модела на 

регулатора и е в тясна връзка с изменението на броя на населението. 

  2018 2019 2020 2022 2023 2024 2025 2026 

ОБЩО бр. 122 840 131 028 131 127 131 127 131 127 131 127 131 127 131 127 

Брой битови 
потребители на 

услугата 
отвеждане 

бр. 112 772 120 911 120 931 120 931 120 931 120 931 120 931 120 931 

Фактурирани к-ва M3 7 425 545 6 939 906 7 188 359 7 184 603 7 138 689 7 093 021 7 047 637 7 004 621 

 

1.2.2. Бюджетни и търговски потребители 

Технически, отчета на тази група е част от общата група „битови и приравнени“ и при отделяне на обема 

който по характер не е битов или индустрален се получава значително надвишаване на реализирания обем 

доставяне на вода за същата група. Ефекта се дължи преди всичко на балнеологичните центрове в община 

Павел Баня и други потребители ползващи минерални или собствени водоизточници. 

Установено е съотношение спрямо обема доставени води от 115%, което приложено за целия период 

След определяне на средната за отчетените три години се установява  

  2018 2019 2020 2022 2023 2024 2025 2026 

ОБЩО бр. 122 840 131 028 131 127 131 127 131 127 131 127 131 127 131 127 

Брой обществени 
и търговски  

потребители на 
услугата 

отвеждане 

бр. 9 960 10 009 10 088 10 088 10 088 10 088 10 088 10 088 

Фактурирани к-ва M3 1 947 882 1 941 760 1 778 536 1 889 393 1 844 665 1 832 915 1 821 225 1 810 111 

 

1.2.3. Промишлени и други индустриални потребители 

Изследвана е зависимост на обемите в групата на Небитови (търговски : индустриални) на което е базирана 

прогнозата за групата на индустриалните 46:54 

  2018 2019 2020 2022 2023 2024 2025 2026 

ОБЩО бр. 122 840 131 028 131 127 131 127 131 127 131 127 131 127 131 127 

Брой стопански  
потребители на 

услугата 
отвеждане 

бр. 108 108 108 108 108 108 108 108 

Фактурирани к-ва М3 2 367 414 2 295 486 1 997 542 2 220 147 2 165 476 2 151 682 2 137 960 2 124 913 
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1.3. Анализ на потребление на ВиК услуги за периода 2022-2026 г. – пречистване на отпадъчните води 

1.3.1. Битови потребители 

Определяне на обема потребление на услуга Пречистване за битови потребители е фиксирана от модела 

на регулатора и е в тясна връзка с изменението на броя на населението. 

В година 2022 е посочено присъединяването на населението на гр. Чирпан, по нормата л/ж/д  

По аналогичен ред се формира и обема за населението на гр. Гълъбово за година 2026  

  2018 2019 2020 2022 2023 2024 2025 2026 

ОБЩО бр. 
113 394 121 563 121 662 128 756 128 756 128 756 128 756 131 127 

Брой битови 
потребители на 

услугата 
пречистване 

бр. 104 451 112 620 112 719 119 813 119 813 119 813 119 813 122 159 

Фактурирани к-ва М3 6 841 559 6 417 004 6 636 481 7 075 550 7 030 318 6 985 339 6 940 648 7 120 695 

 

1.3.2. Бюджетни и търговски потребители 

Аналогично на групата битови, към фиксирания среден обем за 2022 се добавя и очакваното потребление 

за тази група за гр. Чирпан, - 15% от групата Битови 

По същия начин се формира и допълнителния обем за обществен сектор гр. Гълъбово за година 2026 

  2018 2019 2020 2022 2023 2024 2025 2026 

ОБЩО бр. 
113 394 121 563 121 662 128 756 128 756 128 756 128 756 131 127 

Брой обществени 
и търговски  

потребители на 
услугата 

пречистване 

бр. 8 835 8 835 8 835 8 835 8 835 8 835 8 835 8 860 

Фактурирани к-ва М3 1 836 038 1 941 791 1 794 578 1 924 049 1 744 802 1 733 685 1 722 629 1 740 045 

 

1.3.3. Промишлени и други индустриални потребители по степени на замърсеност 

В продължение на двете групи по-горе, през 2022 е планирано присъединяване на индуструално 

потребление за гр. Чирпан , респ. гр. Гълъбово през 2026 

  2018 2019 2020 2022 2023 2024 2025 2026 

ОБЩО бр. 113 394 121 563 121 662 128 756 128 756 128 756 128 756 131 127 

Брой стопански  
потребители на 

услугата 
пречистване 

бр. 108 108 108 108 108 108 108 108 

Фактурирани к-ва М3 2 313 578 2 116 400 1 841 243 2 201 414 2 080 481 2 066 829 2 053 254 2 078 553 
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1.4. Анализ и обосновка на прогнозите за бъдещо потребление на ВиК услуги за периода 2022-2026 г. по 

услуги 

1.4.1. Водоснабдяване 

През 2022 дружеството се подготвя да присъедини потребтелите от с. Конаре, община Гурково. В 

прогнозата за обема са взети в предвид изменението на населението, както и наличието на потребители 

от другите две групи.  

1.4.2. Отвеждане на отпадъчни води 

Не се предвижда присъединяване на нови населени места към услуга Отвеждане. Логично, предвид 

покритието от 83% за гр. Гълъбово, при реализация на проект за ПСОВ Гълъбово следва да се предвиди и 

разширение на канализационната мрежа на града. Поради липса на конкретни технически 

параметри/проекти, обаче се въздържаме от конкретна прогноза за брой потребители и съответен обем. 

1.4.3. Пречистване на отпадъчни води 

Присъединяване на гр. Чирпан за целите на ел. модел в г.2022.  

Прогнозните количества пречистване следват принципа на определяне на обемите за отделните 

групи потребители.  

Битови - 98% фактурирания обем л/ж/д  

Обществени- търговски – 15% от битовите 

Индустриални – 0,5% от обема на групата на Индустриални в Отвеждане  

Присъединяване на гр. Гълъбово в г. 2026 

Прогнозните количества пречистване следват принципа на определяне на обемите за отделните 

групи потребители.  

Битови - 96% фактурирания обем л/ж/д  

Обществени- търговски – 15% от битовите 

Индустриални – 0,2% от обема на групата на Индустриални в Отвеждане 

 

1.5. Анализ на съществуващото и прогнозно ниво на потребление на ВиК услуги за регулаторния период 

за услугата доставяне на вода с непитейни качества 

Неприложимо 

1.6. Анализ на съществуващото и прогнозно ниво на потребление на ВиК услуги за регулаторния период 

за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор 

Обемът дефиниран във водния баланс на дружеството е базиран на договорът между двете дружества. 

Този договор е обект на съгласуване и с двете Асоциации по ВиК 
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2. Анализ и програма за намаляване на търговските загуби и увеличаване на събираемостта 

2.1. Анализ на грешки в точността на водомерите (водомерите не измерват точно преминаващите обеми 

вода) 

Неточността при измерването на водомерите се дължи на изтеклия срок на метрологична проверка. При 

изтичане на 5-годишния  срок за инидвидуалните водомери и Q3 до 2,5 м3/ч, процента на грешката се 

увеличава, като резултата е до 20 % по-малко отчитане на преминаващото водно количество.  

С оглед превенция на тези грешки, дружеството предприе кампания по обезпечаване на всички СВО етажна 

собственост с нови общи водомери, както и своевременна профилактика и метрологичен контрол на 

съществуващия водомерен парк 

2.2. Анализ на грешки в процеса на отчитане на водомерите (управление на инкасаторите) 

Анализът на процеса на отчитане на водомерите показва като основен проблем работата на инкасаторите. 

За управлението на процеса във ВиК ЕООД Стара Загора се правят следните периодични проверки: 

➢ Спазването на месечния график на инкасаторите. Ежедневно се създават маршрути на 

инкасаторите, които са проследими посредством регистрацията на адреса през електронните 

устройства (таблети) с които те извършват регистрацията.  

➢ Отдел Вътрешен Одит към ВиК ЕООД Стара Загора също извършва проверки на документи, касови 

книги и докладват за констатирани нарушения от насрещните проверки. 

При констатирани нарушения да се прилагат строги административни мерки. 

Отчитането на потребителите е ежемесечно, по предварително обявени графици на сайта на дружеството. 

За още по-конкретна информация на абонатите, се поставят до 3 дена предварително обяви за датата на 

отчитане на жилищата в посочения блок по график за градовете. Освен визуално от инкасатори, за гр. Стара 

Загора, гр. Казанлък, гр. Раднево, с Сърнево, с. Горно Сахране, с. Долно Сахране, с. Руманя и с. Змейово 

съществува и дистанционен отчет чрез водомери с радио модули. С цел проверка верността на отчитане, 

един път годишно за този вид водомери се прави и визуално отчитане от инкасатор. 

Ежемесечно се извършва контрол от Инспектор реализация на съответния район. На инкасаторите, които 

събират пари в брой, както и на касиерите в паричните салони, се прави ежемесечна ревизия. С цел 

предпазване от злоупотреби от страна на инкасаторите и за по пълно и правилно отчитане на водомерите, 

се прави периодична смяна на районите. 

Данните от отчетите на инкасаторите се прехвърлят автоматично в системата Инкасо. Дистанционно 

отчетените показания на водомерите се предават от фирмата – изпълнител периодично в рамките на 

месеца в електронен формат, позволяващ автоматична обработка от системата. 

Изразходваната вода се отчита на водомера на водопроводното отклонение, а при етажна собственост - по 

общия водомер на водопроводното отклонение, паралелно с индивидуалните водомери. 

2.3. Анализ на грешки при преноса на данни от водомерите до системата за фактуриране 

Дружеството работи с два метода за събиране и прехвърляне на данните: 

➢ Водомери с радиомодули за дистанционно отчитане на показанията. Желаната ефективност се 
постига, когато водомерите бъдат монтирани в 100% от точките за отчитане (потребителски и 
водомери на СВО) в дадена сграда или квартал. Методът игнорира субективния фактор както при 
отчитане на показанията, така и при въвеждането им в системата. 
 



III. Търговска част 

99 / 139 

 

➢ Въвеждане на електронен карнет. Методът игнорира субективния фактор при преноса на данните 
в системата. Възможността за грешки при отчитането са значително намалени, поради 
предвидените процедури (алгоритми) за анализ и контрол на данните още в момента на тяхното 
въвеждане. Значително подобрява възможността и за контрол на инкасаторите. 

2.4. Анализ на неоторизирано потребление - кражби и незаконно потребление 

Потребителите с повредени водомери или такива без водомери получават покани за тяхната подмяна и се 

търсят начини за осигуряване на техническа възможност за монтаж.  

С цел намаляване на броя на потребителите, незаконно присъединяващи се към водоснабдителната 

система или манипулиращи измервателните устройства са създадени екипи за проверка на място за 

неоторизирано потребление. Екипите правят посещение по сигнал и по планирани проверки. За 

констатираните нередности се съставят протоколи за констатирано нарушение, прекъсва се незаконната 

връзка, а неплатените задължения се търсят по съдебен ред.  

Засилва се контрола с цел предотвратяване на кражби на питейна вода, особено в поливния сезон в селата.  

2.5. Анализ на процеса по управление на събирането на вземания 

Приоритет на дружеството е непрекъснато намаляване на задълженията на физически и юридически лица. 

Всеки потребител, незаплатил фактура, повече от 30 дни след нейното издаване се третира като неизряден 

длъжник на дружеството, а задължението му като просрочено.  

На отделните етапи, в зависимост размера на дълга и степента на просрочие, за неговото събиране се 

работи чрез създаден телефонен център и екипи за посещение на адрес, уведомяват се абонатите за 

задълженията им и се договарят срокове за плащане, изпращат се уведомителни писма и SMS за 

дължимите суми. Във всички производствени райони на дружеството има групи, непосредствено заети с 

работа с нередовни клиенти. При изчерпване на възможностите на посочените механизми, събирането на 

дълга продължава по съдебен ред.  

2.6. Връзка между намаляване на търговските загуби и фактурираните количества 

Определения обем от средно 73 000 м3 годишно вследствие на повишената ефективност на 

измервателните уреди ( програма за подмяна и метриране), както и определен обем от прекъснати 

незаконни връзки се прибавят към към обема на фактурираните водни количества.   

2.7. Връзка между увеличаване на събираемостта и приходите на дружеството 

При различни анализи на сектора, ВиК ЕООД Стара Загора показва относително висок процент на 

събираемост на вземанията си спрямо останалите оператори, което е следствие на дългогодишната 

реализация на различни мерки, политики и добри практики, с основен акцент недопускане на 

натрупването на дългосрочни вземания от потребителите.  

Максимилизирането на приходите ще остане приоритет за ВиК ЕООД Стара Загора, с оглед осигуряването 

на средства за реализиране на планираните мерки, водещи до повишаване на ефективността на 

дружеството и повишаване качеството на предоставяните услуги.  

3. Предложение за цени и приходи от ВиК услугите, включително анализ на социалната поносимост 

Във основа на прогнозите за изменение на потреблението и свързаните с него оперативни разходи, както 

и на планираните инвестиции, във връзка с постигане на индивидуални цели и задължения по договор за 

стопанисване и експлоатация, средствата необходими за тяхната реализация се осигуряват чрез приходите 

на дружеството при предоставянето на съответните услуги.  
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Формирането на тези приходи е съгласно ценообразуващия модел на регулатора както следва: 

    2022 2023  2024 2025 2026  

 Водоснабдяване       

1 Възвръщаемост за услугата хил.лв. 3 173 3 563 3 738 3 925 4 080 

2 Признати годишни разходи за услугата хил.лв. 27 628 28 359 30 089 32 148 34 353 

3 Необх. годишни приходи за услугата хил.лв. 30 801 31 922 33 828 36 073 38 434 

 Изменение необх. год. приходи  
 

4% 6% 7% 7% 

4 Количества доставена вода  хил.м3/год 14 096 13 982 13 893 13 805 13 721 

 Отвеждане на отпадъчни води      

1 Възвръщаемост за услугата хил.лв. 352 499 555 587 615 

2 Признати годишни разходи за услугата хил.лв. 1 854 2 124 2 516 2 784 2 931 

3 Необх. годишни приходи за услугата хил.лв. 2 205 2 623 3 071 3 371 3 546 

 Изменение необх. год. приходи   19% 17% 10% 5% 

4 Количества отведена вода  хил.м3/год 11 112 10 886 10 817 10 748 10 682 

 Пречистване на отпадъчни води 

1 Възвръщаемост за услугата хил.лв. 164 237 286 332 396 

2 Признати годишни разходи за услугата хил.лв. 4 685 5 110 5 603 6 112 7 437 

3 Необх. годишни приходи за услугата хил.лв. 4 849 5 346 5 888 6 444 7 833 

 Изменение необх. год. приходи   10% 10% 9% 22% 

4 Количества пречистена вода  хил.м3/год 11 026 10 587 10 520 10 453 10 693 

 Общо необходими приходи  37 855 39 891 42 787 45 888 49 813 

 Изменение необх. год. приходи  
 

5% 7% 7% 9% 

 

Следвайки моделът за определяне на единичните цени по услуги и години получаваме следните стойности.  

Услуга  2020 2021 2022 2023  2024 2025 2026  

Доставяне на вода  лв./м3 (без ДДС) 1.99 2.01 2.185 2.283 2.435 2.613 2.801 

Отвеждане на отп. води  лв./м3 (без ДДС) 0.13 0.13 0.198 0.241 0.284 0.314 0.332 

Пречистване на отп. води  лв./м3 (без ДДС) 0.38 0.37 0.394 0.455 0.504 0.555 0.661 

степен 1 лв./м3 (без ДДС)   0.440 0.508 0.563 0.620 0.739 

степен 2 лв./м3 (без ДДС)   0.645 0.745 0.826 0.909 1.083 

степен 3 лв./м3 (без ДДС)   0.959 1.108 1.227 1.351 1.609 

Комплексна цена: 
лв./куб.м  

(без ДДС) 
2.50 2.51 2.78 2.98 3.22 3.48 3.79 

 
лв./куб.м  

(с ДДС) 
3.01 3.01 3.33 3.57 3.87 4.18 4.55 

 

Съглано данните за доход на член от домакинство за областта и прогнозираното му изменение в периода 

на бизнес плана, и заложеното минимално месечно потребление, така предложените единични цени на 

услугите са значително под прага на социалната поносимост определена за областта.  

  2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Комплексна цена 
лв./куб.м  

(с ДДС) 
3.01 3.01 3.33 3.57 3.87 4.18 4.55 

Минимално битово 

потребление 

куб.м/мес. на 1 

човек 
2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 
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Минимален месечен разход 

за вода на член от 

домакинството 

лева 8.42 8.42 9.33 10.01 10.83 11.70 12.75 

Средно месечен доход на 

лице от домакинството в 

региона 

лева за месец 539 552 569 587 606 625 645 

Нарастване на БВП съгласно 

средносрочна бюджетна 

прогноза 2015 - 2017  

%  2.50% 3.00% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 

2.5 % от средно месечния 

доход на лице от 

домакинството 

лева 13.48 13.81 14.23 14.68 15.15 15.64 16.14 

Социална поносимост на 

цената на ВиК услугите 
лв./куб.м 4.81 4.93 5.08 5.24 5.41 5.58 5.76 

Социална поносимост на 

цената на ВиК услугите 
% 1.56% 1.52% 1.64% 1.70% 1.79% 1.87% 1.98% 

 

4. Анализ на оплакванията на потребители на ВиК оператора и план за подобряване обслужването на 

потребители 

С намаляваща тенденция е броя на жалбите изразяващи несъгласие с начислените водни количества. Те са 

свързани с неосигурен достъп до измервателните уреди, съставени протоколи при констатирани 

нарушения, повредени водомери, грешки при отчитането на водомера. По всички са създадени 

възможности за отстраняване на причините. 

Относително висок е делът на оплакванията от потребители във връзка с по-висок разход за общи нужди в 

резултат на установени разлики при отчитане показанията на общи водомери и сумата от отчетите на 

индивидуалните водомери, преразпределени между потребителите в сградите етажна собственост 

съгласно чл.30 и чл.32 от Наредба 4 за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване 

на водоснабдителните и канализационните системи. Съгласно установените правила, по всяка една от тях 

са съставят съвместни комисии за установяване на причините и бяха съставени съответни документи с 

предписания за действия по отстраняването им.  

Оплакванията за нарушено водоподаване са свързани с аварии по водопроводната система или намалено 

налягане и недостиг на вода при гравитачни водоизточници. По всички от тях са предприети действия в 

рамките на установените срокове.  

Делът на оплакванията касаещи услугата отвеждане на отпадъчни води е сравнително нисък в сравнение 

този за услуги свързани с водоподаването.  

Както бе посочено по-горе, дружеството е ориентирано към своите клиенти и се стреми да повишава 

качеството на предоставяната услуга, както по отношение на оперативните си дейности (качествено и бързо 

извършване на ремонтните дейности с минимални неудобства за потребителите, регулярни и точни отчети 

за потреблението) но също така и по осигуряване на достъпност и публичност на действията и всякакъв род 

информация, която е в полза на клиентите на дружеството.  

 

 

 



III. Търговска част 

102 / 139 

 

 



VI. Финансова част 

 

103 / 139 

 

IV. ФИНАНСОВА ЧАСТ  

 

1. Инвестиционна програма 

1.1. Инвестиции за постигане на показателите за качество и за подобряване на дейността и ефективността 

на ВиК оператора 

Планираната инвестиционна програма е съобразена с индивидуалните цели на дружеството, заложените 

проекти в РГП, задължителното ниво на инвестициите в договора за стопанисване и експлоатация и 

поддръжка и, не на последно място – с възможностите на дружеството в контекста на реализацията на 

проект по ОПОС. Предвидените инвестиции след разпределение за периода 2022-2026 са посочени, както 

следва: 

Видове услуги 2022 2023 2024 2025 2026 
 

Водоснабдяване: 9 305 6 719 3 974 4 188 3 998 28 185 

Отвеждане: 1 923 1 978 881 644 619 6 046 

Пречистване: 727 887 594 573 656 3 438 

Общо инвестиции: 11 954 9 584 5 450 5 406 5 274 37 668 

 

Така представените суми включват 10 378 х. лв от паричния поток от съфинансиране на проекта по ОПОС 

за периода 2022-2023. Тъй като реализацията на проекта е в ход, графикът на изпълнение и респективно 

паричните потоци предвиждат също така плащания в размер на 1 721 х. лв през 2021.  

Средствата за съфинансиране са осигурени посредством инвестиционен заем от ЕБВР (Европейска Банка 

за Възстановяне и Развитие). 

1.1.1. Инвестиции в собствени активи 

Инвестициите в собствените активи са предназначени преди всичко за обезпечаване на дружеството с 

необходимата техника, механизация и оборудване за подобряване възможностите за обследване и 

обслужване на публичните активи по дейности. Също така, планирани са средства за разработване и 

надграждане на програмни продукти, обновяване на ИТ оборудване с оглед модернизация и улесняване 

на работните процеси. 

Видове услуги 2022 2023 2024 2025 2026 Общо 

Водоснабдяване 130 50 60 360 140 740 

Отвеждане 1 1 251 1 1 255 

Пречистване 20 0 0 0 0 20 

Транспорт, Админ и ИТ 920 730 880 880 1030 4 440 

 1 071 781 1 191 1 241 1 171 5455 

 

1.1.2. Инвестиции в публични активи 

Инвестициите в публични активи са предназначени преди всичко за постигане на по-добри нива на 

експлоатационните параметри на активите, оптимизиране на разходи за авариен ремонт и поддръжка и 

намаляване на загуби. В тази връзка, най-голям дял на инвестициите в публични активи са предназначени 

за дейност водоснабдяване, където делът на средствата, предназначени за рехабилитация на 

водопроводната мрежа и реконструкция на довеждащи водопроводи, съставляват основен процент от 

инвестициите за дейността. Инвестициите в дейности отвеждане и пречистване са предназначени за 

поддръжката на съответните активи. 
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Видове услуги 2022 2023 2024 2025 2026 Общо 

Водоснабдяване 8668 6184 3371 3285 3265 24773 

Отвеждане 1415 1492 87 100 25 3119 

Пречистване 200 402 51 30 63 746 

Обслужване на клиенти 600             700 750 750 750 3550 

ГИС 0                25 0 0 0 25 

Общо инвестиции 10883 8803 4259 4165 4103 32213 

 

1.1.3. Инвестиции в системи, регистри и бази данни 

Инвестициите в системи, регистри и бази данни съставляват средно около 3% годишно от общите 

инвестиции в собствени активи и са предназначени за надграждане и усъвършенстване на съществуващите 

системи.  

Надстройка на съществуващата Географска информационна система по ОПОС  с участие на ВиК ЕООД Стара 

Загора  е предвидено през 2023г. на стойност 25 хил.лв. 

1.2. Връзка между инвестиционна програма и техническа част на бизнес плана 

С цел намаляване на реалните загуби на вода най-голям дял от преките инвестиции са предназначени за 

дейност водоснабдяване в следните направления: изграждане на разпределителна водопроводна мрежа, 

реконструкция на довеждащи водопроводи, управление на налягането и зониране на водопроводната 

мрежа.  

Следващите по дял предвидени инвестиции са в СОЗ. В направление на ИП СОЗ са включени всички разходи 

по: Издаване на разрешителни за водовземане и учредяване на СОЗ съгласно Закона за водите и Наредба 

№1 за проучване ползване и опазване на подземните води. Включват се разходи за проектиране, 

геодезически услуги, административни такси, разходи по ограждане на пояс I  на СОЗ. С това ВиК изпълнява 

задълженията си по ЗВ. С учредяване на СОЗ се допринася за опазване на подземните водни тела от 

замърсители и се запазва качеството на водите. 

Предвидени са средства както за подобряване качеството на водите, така и за съпътстващи работи, 

свързани с проекта ОПОС. 

*Сумите и обема са сбор за периода 2022-2026 

   хил.лв 

В т.ч. х.лв 

съфин. по 

ОПОС 

к-во/ 

ОПОС 

к-во/инв. 

  

Водоеми и речни 

водохващания 
Ремонт и хидроизолация на  водоеми 0   0 бр. 

Сондажи и каптажи 

Рехабилитация и изграждане на 

нови.Изключване на кладенци със 

съдържание на нитрати 

506 6 8 15 бр. 

Санитарно-

охранителни зони 

Учредяване на СОЗ; Опазване и охраняване 

на СОЗ 
1000   30 бр. 

Довеждащи 

съоръжения 

Реконструкция на довеждащи 

водопроводи. Намаляване загубите на вода 
3500   23 000 м. 

Пречиствателни 

станции за питейни 

води 

Монтаж на 1 бр. модулна ПСОВ. 

Обслужване и ремонт на 2 бр. други 

модулни ПСОВ. 

90   3 бр. 

Резервоари  
Ремонт и хидроизолации на резервоари и 

водни кули Намаляване загубите на вода 
450   20 бр. 

Хлораторни станциии 

Ремонт на хлораторни помещения. 

Подобряване качеството на предлаганата 

услуга, обеззаразяване на питейната вода 

35   25 бр. 
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Помпени станции 

Ремонт на ПС. Изграждане на ел.проводи и 

катодни станции. Намаляване загубите на 

вода; поддръжка на ДМА 

1600   50 бр. 

Хидрофори 

Закупуване на оборудване за хидрофори. 

Подобряване качеството на предлаганата 

услуга, поддръжка на ДМА 

15   10 бр. 

Рехабилитация и 

разш. на водопр. 

мрежа над 10 м 

Изграждане на разпределителна 

водопроводна мрежа. Намаляване загубите 

на вода 

15735 7335 97 354 70 000 м. 

Сградни 

водопроводни 

отклонения 

Изграждане на СВО. Намаляване загубите 

на вода; 

 присъединяване на нови потребители 

400   250 бр. 

Кранове и хидранти 
Подмяна на СК, ПХ и арматура. Намаляване 

загубите на вода; 
25   25 бр. 

Измерване на вход ВС 

Изграждане на ВШ на вход ВС и населени 

места. Намаляване загубите на вода. 

Обособяване на водомерни зони 

204   60 бр. 

Зониране на водопр. 

мрежа-контролно 

измерване  

Зониране на водопроводна мрежа - 

СК,водомери, логери. Намаляване загубите 

на вода; Подобряване качеството на 

предлаганата услуга 

40   10 бр. 

Управление на 

налягането  

Закупуване на помпи, ел. табла, апаратура. 

Намаляване загубите на вода. Монтиране 

на регулатори на налягане. Намаляване 

загубите на вода; Подобряване качеството 

на предлаганата услуга 

750   150 бр. 

Проучване и 

моделиране на 

водопроводната 

мрежа 

 9 9  0 - 

СКАДА за 

водоснабдяване 

Събиране на данни и проучване на 

водопроводната мрежа. Диспечеризация и 

наблюдение на водопроводна мрежа. 

414 54  35 бр. 

 

Във връзка с намаляване на общите загуби и постигане на показателите за ефективност на водомерното 

стопанство, както е посочено по-горе (т. 1.1.2.) най-висок дял от общия размер на инвестициите в 5-

годишния период на бизнес плана се предвиждат за дейност водоснабдяване. 

На второ място е делът на преките  инвестиции в публичния сектор, които са предназначени за дейност 

отвеждане на отпадъчни води. Предвидени са средства за съпътстващи работи, свързани с проекта по 

ОПОС. 

*Сумите и обема са сбор за периода 2022-2026 

   хил.лв 

В т.ч. х.лв 

съфин. по 

ОПОС 

к-во/ 

ОПОС 

к-во/инв. 

  

Канализационни 

помпени станции 

Изграждане на КПС, гр. Чирпан 

 
16 16 1 0 бр. 

Рехабилитация  и 

разширение на главни  

канализа-ционни 

колектори и клонове 

Реконструкция на главен канализационен 

колектор  

 

2545 2500 19 432 100 м. 

Рехабилитация  и 

разширение на 

канализационната 

мрежа над 10 м 

Реконструкция на разпределителна 

канализационна мрежа 
502   2500 м. 
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Сградни 

канализационни 

отклонения 

Подмяна на съществуващи и изграждане на 

нови СКО. Отвеждане на отпадъчните води 

в канализационната мрежа, 

присъединяване на нови абонати 

25   10 бр. 

СКАДА за отвеждане 

на отпадъчни води 

За диспечеризация на канализационна 

мрежа и съоръжения. Закупуване на 

канализационни помпи. За разработване на 

събиране на данни и проучване на 

канализационната мрежа 

22 22  0 Бр. 

Проучване и 

моделиране на 

канализационната  

мрежа 

. 9 9  0 бр. 

 

На трето място е делът на преките  инвестиции в публичния сектор, които са предназначени за дейност 

пречистване на отпадъчни води. Предвидени са средства за съпътстващи работи, свързани с проекта по 

ОПОС. 

*Сумите и обема са сбор за периода 2022-2026 

   хил.лв 

В т.ч. х.лв 

съфин. по 

ОПОС 

к-во/ 

ОПОС 

к-во/инв. 

  

Пречиствателни 

станции за отпадъчни 

води 

Рехабилитация на  ПСОВ-Ст Загора. 

Закупуване и подмяна на оборудване в 

ПСОВ. Повишаване на качествата на 

предлаганата услуга. 

746 402  10 бр. 

СКАДА за пречистване 

на отпадъчни води 

За диспечеризация и автоматизация на 

ПСОВ. За закупуване на помпи за ПСОВ. 
0   0 бр. 

 

Количествено-стойностните показатели на предвидените средства, свързани с проекта по ОПОС, не са 

конкретизирани в горепосочените таблици, тъй като обектите все още са в процес на проектиране в 

работна фаза. 

Съставена по този начин, инвестиционната програма е изцяло насочена към повишаване ефективността на 

дейностите и постигане на заложените индивидуални нива на показателите. 

Всички инвестиции в собствени активи са предвидени за закупуване на нови автомобили, допълващи 

автомобилния парк, специализирана техника, ново оборудване, софтуер и хардуер. 

За периода 2022-2026 

Водоснабдяване: 

НАИМЕНОВАНИЕ БРОЙ СУМА 

ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ 1 80 000.00 

ЛЕКОТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ 2 80 000.00 

АВТО КРАН 1 300 000.00 
   

СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБОРУДВАНЕ БРОЙ СУМА 

Ъглошлайф моторен D 400 4 7 840.00 

Храсторези, тримери 5 4 980.00 

Ел. трион 4 4 000.00 

Косачка бензинова 5 6 600.00 

Фугорез 3 14 280.00 

Агрегат бензинов 5 41 500.00 
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Машина за ел. дифузна заварка 5 20 500.00 

Машина за челна заварка 5 19 500.00 

Перфоратори 10 3 300.00 

Трамбовка 5 27 000.00 

Винтоверт акумулаторен 3 1 260.00 

Камера за изследвания 1 20 000.00 

Оптичен нивелир 1 600.00 

Торпедо за неупр. Сондажна машина до Ф 110 мм  1 15 000.00 

Торпедо за неупр. Сондажна машина до Ф 160 мм  1 34 000.00 

Машина за полагане на асфалтов грунд 2 4 000.00 

Ел. Къртач 3 12 000.00 

Компресор 1 14 640.00 

Компресор до 3 м3/мин 1 24 000.00 

Механичен тирфор 5 5 000.00 

Общо: 70 280 000.00 

 

Отвеждане: 

КАНАЛОПОЧИСТВАЩА МАШИНА 1 250 000.00 

   

Специализирано оборудване брой Сума 

Преносима помпа за отпадни води 1 2 000.00 

Моторни резачки 2 1 000.00 

Ултразвукови нивомери 2 2 000.00 

ОБЩО 5 5 000.00 

 

Пречистване: 

ЛЕКОТОВАРЕН АВТОМОБИЛ 1 20 000.00 

 

Транспорт, администрация и ИТ – планирани са придобиване на  активи, закупени със собствени средства 

общи за дейностите: 

Стопански инвентар и офис оборудване 

Наименование брой Сума 

КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ 35 63 000.00 

МЕБЕЛНИ СЕКЦИИ 15 15 750.00 

МОБИЛНИ ТЕЛЕФОНИ 20 8 000.00 

КАСОВИ АПАРАТИ 15 9 000.00 

ОФИС СТОЛОВЕ 50 5 000.00 

БЮРА 40 6 000.00 

СТЕЛАЖИ 12 2 400.00 

ОФИС МАСИ 10 2 000.00 

ЕТАЖЕРКИ 12 1 800.00 

ХЛАДИЛНИЦИ 5 3 000.00 

БОЙЛЕРИ 5 1 500.00 

БАНКНОТОБРОЯЧНИ МАШИНИ 5 3 500.00 
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КОЛИЧКА КОМПЛЕКТ ЗА ЩИЛ  5 4 000.00 

ОБЩО 229 124 950.00 

Специализирано оборудване 

Наименование брой Сума 

Измервателни групи  6070 850 000.00 

Измервателни групи  4640 650 000.00 

Измервателни групи  5715 800 000.00 

Измервателни групи  5700 800 000.00 

Измервателни групи  6780 950 000.00 

ОБЩО 28905 4 050 000.00 

Информационни системи 

Наименование брой Сума 

Допълнителни функционалности модул съдебни 1 5 300.00 

Допълнителни модули -инкасо 5 31 500.00 

OFFICE  HOME 2019 и СОФТУЕР  WIND PRO  35 26 250.00 

МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ТАБЛЕТИ 1 9 500.00 

Microsoft Server Standart 2019  10 12 500.00 

Допълнителни разработки модул счетоводство 2 8 000.00 

MS Office 2019 /Home and Small Business 20 9 600.00 

Лицензи за Autocad  24 60 000.00 

Лицензите на SOPHOS Firewall /защитна стена/  5 2 750.00 

Veeam Availability Suite Enterprise Plus  1 4 500.00 

ОБЩО 104 169 900.00 

Хардуер ИТ 

Наименование брой Сума 

ТАБЛЕТИ 30 12 000.00 

МОНИТОРИ 35 5 600.00 

СТАЦИОНАРНИ КОМПЮТРИ 35 22 750.00 

МУЛТИ ФУНКЦИОНАЛНИ УСТРОЙСТВА 26 10 400.00 

КОПИРНА МАШИНА ВИСОК КЛАС 1 4 000.00 

HP ПЛОТЕР ШИРОКОФОРМАТЕН 1 9 000.00 

ПРЕНОСИМИ КОМПЮТРИ  11 13 200.00 

ХАРД ДИСК НР ЗА СТОРИДЖ 5 4 000.00 

СТОРИДЖ /ДИСКОВ МАСИВ/ HPMSA 2040 1 14 000.00 

ОБЩО 145 94 950.00 

 

2. Описание на механизмите за финансиране на инвестициите 

2.1. Инвестиции от собствени средства в собствени активи 

Дружеството планира да извърши инвестициите в собствени активи със собствени средства, за сметка на 

непаричните разходи за амортизации на активи, корпоративна собственост. 

№ Дейности 2022 2023 2024 2025 2026 

1 Планирани инвестиции, в собствени активи общо: 1071 781 1191 1241 1171 
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1.1. Водоснабдяване  437 293 353 653 483 

  Разходи за амортизации на собствени активи 1156 1052 1071 1127 1152 

1.2. Отвеждане 308 244 544 294 344 

  Разходи за амортизации на собствени активи 133 139 159 179 153 

1.3. Пречистване 327 243 293 293 343 

  Разходи за амортизации на собствени активи 35 30 32 30 32 

  Общо амортизации 1323 1221 1262 1336 1337 

 

2.2. Инвестиции с привлечени средства в собствени активи 

Дружеството не планира да използва привлечен капитал за финансиране на инвестиции в активи, 

корпоративна собственост. В инвестиционната програма са заложени два актива , които предполагат 

лизингово изплащане, затова са заложени в колоните за заеми. Авто кран- на стойност 300 000 лева и 

каналопочистваща машина на стойност 250 000 лева. 

2.3. Инвестиции с привлечени средства в публични активи 

Дружеството има сключен Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ по процедура BG16M1OP002-1-016-0013 

„Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 

канализация“ ЕООД – Стара Загора 

Съгласно този договор, финансирането на определения от проекта бюджет има следното разпределение 

➢ 76 217 148, 61 лв финансиране от Кохезионния фонд; 

➢ 13 450 085, 04 лв дял на националното съфинансиране от държавния бюджет; 

➢ 11 996 296, 57 лв собствен принос на бенефициента по проекта - ВиК ЕООД Стара Загора, осигурени 

посредством договор за инвестиционен заем с ЕБВР 

➢ 20 332 706, 04 лв недопустими разходи (ДДС) 

Извън дейностите предвидени от бюджета на проекта, дружеството реализира съпътстващи разходи, което 

не са включени в бюджета.  

Отчитане на проекти по ОП „Околна среда“ към АВиК 

Относно отчитането на безвъзмездната финансова помощ и собствените средства по програмата, 

отчитането ще бъде съобразно регламентите в счетоводната нормативна база, данъчното 

законодателство, сметкоплана и изискванията на КЕВР. 

Частта на безвъзмездната финансова помощ и частта на собствените средства по програма ОПОС са 

предмет на възмездна сделка между оператора и АВиК. След приключване на обектите по програма ОПОС, 

ще бъдат фактурирани и предадени на Асоциацията по ВиК Стара Загора. Във фактурите обектите ще бъдат 

отразени от една страна безвъзмездната финансова помощ, от друга - собствените средства (основно от 

привлечен капитал и собствени средства), тъй като в счетоводните отчети ще бъдат отразени по различни 

сметки. 

Членовете на АВиК са длъжни да издадат насрещна фактура, както и да  предоставят на оператора за 

ползване изградените инфраструктурни обекти, съгласно Договора между дружеството и АВиК от 2016г. 

Във връзка с изпълнението на тематичното условие 6.1 (ТПУ) „Воден сектор“ от Плана за действие по 

изпълнение на приложимите тематични предварителни условия към Споразумението за партньорство на 
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Република България, очертаващо помощта от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) 

за периода 2014-2020 г., част от приходите на ВиК операторите да се реинвестират във ВиК 

инфраструктурата (МРП) сме открили специалната инвестиционна сметка (СИС) в Централна Кооперативна 

Банка. 

В дружеството се прилага метод на реинвестиране на приходите, който представлява оперативен 

инструмент за периодично отделяне на част от приходите от предоставяните ВиК услуги за целите на 

финансиране на годишната инвестиционна програма на оператора. 

2.4. Инвестиции от собствени средства в публични активи 

Планираните инвестиции в публични активи, както и изплащането на новия инвестиционен заем с ЕБВР във 

връзка с изграждане и рехабилитация на довеждащи водопроводи и разпределителна мрежа, се 

финансират с размера на амортизациите от публични активи, предадени за експлоатация в дружеството.  

В регулаторния период попадат  

През 2022 приключват плащанията по инвестиционен заем с ЕБВР от 2007г.  

Сумите, отпуснати по заема на ЕБВР от 2020, ще бъдат използвани единствено за изграждане на 

водоснабдителната и канализационна инфраструктура на територията, обслужвана от заемополучателя, 

които ще бъдат финансирани заедно с инвестиционните финансови помощи на ЕС по ОПОС. 

 

№ Дейности 2022  2023  2024  2025  2026 

1. Планирани инвестиции, в публични активи общо: 10 883 8 803 4 259 4 165 4 103 

1.1. Водоснабдяване  8 868 6 426  3 621 3 535 3 515 

 Инвестиционен заем 589 0 712 712 712 

 Разходи за амортизации на публични активи 1 326 1 315 2 640 2 633 2 627 

 Привлечени средства 4 848 2 564 0 0 0 

1.2. Отвеждане 1615 1734 337 350 275 

 Инвестиционен заем 0 0 254 254 254 

 Разходи за амортизации на публични активи 1 472 1 472 1 973 1 970 1 970 

 Привлечени средства 1 260 1 295 0 0 0 

1.3. Пречистване 400 644 301 280 313 

 Инвестиционен заем 0 0 34 34 34 

 Разходи за амортизации на публични активи 2 555 2 553 2 673 2 670 2 670 

 Привлечени средства 100 310 0 0 0 

 Общо Привлечени средства 6 208 4 170    

 Общо амортизации 5 352 5 340 7 286 7 273    7 267 

  11560 9510 7 286 7 273    7 267 

 

3. Амортизационен план 

3.1. Амортизационен план на собствените дълготрайни активи на ВиК оператора 

Амортизационният  план е изготвен по години за периода на 2022-2026 г. В него са заложени  наличните 

активи към 2020г. по отчетни данни - с  отчетна стойност, в която са включени активите в процес на 

изграждане и е без правото на ползване - 24 710 хил. лева. 

През планираният период, активите с изтичащ полезен живот  са отразени в Спр. 11.2: 

№ Дейности 2022 2023 2024 2025 2026 

1. 
  Собствени активи  с изтичащ полезен живот 

общо: 
774 1554 476 582 1167 
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1.1. Водоснабдяване -отчетна стойност 760 1447 427 501 833 

1.2. Отвеждане-отчетна стойност 0 21 28 37 326 

1.3. Пречистване- отчетна стойност 13 86 21 44 8 

 

Останалите активи за експлоатация  и  ново закупените собствени активи, чрез заложените инвестиции, 

формират следните стойности-без правото на ползване: 

*Посочените доп. стойности в р.1.1 са от ВС Пет могили 

№ Дейности 2022 2023 2024 2025 2026 

1. Планирани  собствени активи общо: 26056 26837 28028 29269 30440 

1.1. Водоснабдяване - отчетна стойност 22683+10 22977+10 23330+10 23983+10 24467+10 

  
Разходи за амортизации на собствени 

активи 
1156 1052 1071 1127 1152 

1.2. Отвеждане-отчетна стойност 2322 2567 3111 3405 3750 

  
Разходи за амортизации на собствени 

активи 
133 139 159 179 153 

1.3. Пречистване- отчетна стойност 1041 1284 1577 1871 2214 

  
Разходи за амортизации на собствени 

активи 
35 30 32 30 32 

  Общо амортизации 1323 1221 1262 1336 1337 

 

3.2. Амортизационен план на публичните дълготрайни активи, които ще бъдат изградени със средства на 

ВиК оператора за периода на бизнес плана 

Активите, въз основа на които е съставен амортизационния план, са към 31.12.2020г. и  оповестените в 

Справка 9 Инвестиционна програма. 

*Посочените доп. стойности в р.1.1 са от ВС Пет могили 

№ Дейности 2022 2023 2024 2025 2026 

1. 
Публични Дълготрайни Активи, изградени 

със собствени средства 
28888 37691 41950 46115 50218 

1.1. Водоснабдяване -отчетна стойност 25189+30 31615+30 35236+30 38771+30 42286+30 

  
Разходи за амортизации на публични активи 

изградени със собствени средства 
721 970 1162 1320 1472 

1.2. Отвеждане-отчетна стойност 2898 4631 4968 5318 5593 

  
Разходи за амортизации на публични активи 

изградени със собствени средства 
57 97 126 137 142 

1.3. Пречистване- отчетна стойност 771 1415 1716 1996 2309 

  
Разходи за амортизации на публ. публични 

активи изградени със собствени средства 
25 41 53 57 60 

  Общо амортизации 803 1108 1342 1514 1674 

 

3.3. Амортизационен план на публичните дълготрайни активи, предоставени на ВиК оператора с договор 

за стопанисване, експлоатация и поддръжка 

Амортизационният план обхваща всички активи, които са ПОС и ПДС и се стопанисват от ВиК ЕООД Стара 

Загора. Отразени са активите, които се водят в извънбалансов модул към 31.12.2020г. 



VI. Финансова част 

 

112 / 139 

 

 В Спр.11.2  за 2021г са посочени нови активи, предадени на ВиК  ЕООД Стара Загора съгласно Договора с 

АВиК .  От Община Павел Баня -114 хил. лева и от Община Казанлък ГПСОВ Овощник-допълнение към 

Приложение І - 19 178 хил. лева. През периода 2022-2026 г.  са отразени нови активите, които трябва да 

бъдат изградени   съгласно ОПОС само с  частта финансирана от общините. 

 

Активите публична собственост с изтичащ полезен живот са отразени в таблицата: 

№ Дейности 2022 2023 2024 2025 2026 

1. 
 Публични активи, предадени за експлоатация  с 

изтичащ полезен живот общо: 
209 206 213 282 193 

1.1. Водоснабдяване - отчетна стойност 160 184 203 110 173 

1.2. Отвеждане - отчетна стойност 0 3 7 150 16 

1.3. Пречистване - отчетна стойност 49 20 3 22 4 

 

Отделянето на активите за ВС Пет Могили е извършено с прилагането на 8.1% от активите, които са общи 

само за частта от район Раднево и ВС Пет Могили.  

Отразена е отчетната стойност на активите, които ще излязат от употреба в съответната година и същите не 

ще продължават да се експлоатират. 

 

4. Анализ на разходите 

 През 2020г. при условията на пандемията, поради наложените ограничения в контактите много от 

разходите не се осъществиха като лабораторни проби, ремонти, обучения, командировки, проверка уреди 

и др. През 2020г. следствие на пандемията цените на горивата и ел. енергията бяха понижени, поради което 

и тези разходи бележат спад. 

Във връзка с изменението на моделът за отчитане на разходите за 2020г., разпределението на разходите 

за доставяне на вода основен и на друг ВиКО – ВиК Сливен, както и дейностите отвеждане и пречистване 

на отпадни води, същите принципи на разпределение са пренесени при изготвянето на новия Бизнес план. 

4.1. Анализ на разходите по елементи за услугата доставяне вода на потребителите 

 

4.1.1. Разходи за материали 

Доставяне на вода на потребителите 2020 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 
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Разходи за материали 7 742 7 909 7 854 7 179 7 103 7 036 

материали  99 107 107 107 107 107 

електроенергия за технологични нужди 5 991 5 948 5 817 5 163 5 012 4 855 

горива и смазочни материали 324 379 395 390 407 421 

работно облекло 102 105 106 107 108 109 

канцеларски материали 17 25 26 27 28 29 

материали за оперативен ремонт 1 209 1 345 1 403 1 385 1 441 1 515 

ОБЩО РАЗХОДИ Водоснабдяване 26 247 27 628 28 359 30 089 32 148 34 353 

 29.5% 28.6% 27.7% 23.9% 22.1% 20.5% 

Разходите за материали в годините на Бизнес плана варират от 28-20% от общите разходи за дейност 

доставка на вода, с устойчив тренд на снижение.  

Съгласно прогнозите за изменение на отделните групи разходи за дейността, тяхната тежест намалява за 

сметка на разходите за възнаграждения и амортизации. Като цяло, разходите за материали бележат общо 

намаление от около 10 процентни пункта спрямо базова 2020, което се дължи на намалените количества 

от водния баланс и съответно намаление на необходимия обем ел. енергия. Този ефект е в следствие на 

последователна програма за повишаване енергийната ефективност. Чувствителна стъпка надолу се 

наблюдава през 2024, непосредствено след инвестиционните дейности по програма ОПОС. 

Съотношенията на вътре в групата се запазват през целия период. Най-голям е делът на разхода за 

електроенергия за технологични нужди – около 65-75%, следван от разходите за материали за оперативен 

ремонт – 16-21%. 

4.1.1.1. Разходи за електроенергия, договори, действащи цени 

Разходите за ел. енергия за технологични нужди са със значим дял в общите разходи  20-14% в края на 

периода. През 2020г. цените на ел. енергията, в условията на пандемията драстично паднаха, поради което 

базата данни се изкривяват за новия регулаторен период. За да бъдат приложени актуалните  цени, по 

указания на КЕВР, към отчетните данни са прибавени ценовите разлики, валидни към момента. 

4.1.2. Разходи за външни услуги 

Доставяне на вода на потребителите 2020 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 

Разходи за външни услуги 2 257 2 589 2 674 2 745 2 844 2 951 

застраховки 87 95 96 97 98 98 

разходи за доставяне на вода на входа на ВС 
от друг доставчик 

130 137 150 163 181 200 

абонаментно обслужване 100 110 110 110 110 110 

наеми, в т.ч. и оперативен лизинг 89 98 98 98 98 98 

съобщителни услуги 111 115 115 115 115 115 

транспортни услуги 11 12 12 12 12 12 

вода, осветление и отопление 110 115 116 117 118 119 

разходи за публикации 25 26 27 27 27 27 

консултански услуги 152 162 164 166 168 169 

въоръжена и противопожарна охрана 557 627 679 736 799 868 

суми по договори за инкасиране 569 649 649 649 649 649 

проверка на  измервателни уреди 21 22 23 24 25 26 

лабораторни проби 22 100 100 100 100 100 

обучения на персонала 28 50 51 52 53 54 

външни услуги за оперативен ремонт 245 271 284 279 291 306 

ОБЩО РАЗХОДИ Водоснабдяване 26 247 27 628 28 359 30 089 32 148 34 353 

 8.6% 9.4% 9.4% 9.1% 8.8% 8.6% 

Разходите за външни услуги озапазват устойчиво ниво от около 9% от общите разходи за целия разглеждан 

период.  
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От всички направления на външните услуги с по-голям размер се отличават разходите за въоръжена и 

противопожарна охрана, разходите за инкасиране, за доставяне на вода от друг ВиК оператор, услуги за 

оперативни ремонти, както и сумарно разходите за консултантски услуги. 

Разходите за въоръжена и противопожарна охрана са завишени значително в края на регулаторния период, 

поради това, че договора за въоръжена охрана е обвързан с процента на увеличение на минималната 

работна заплата (който размер е в основата на възнагражденията на живата охрана в обектите).     

доставчик 
2022 
х.лв 

2023 
х.лв. 

2024 
х.лв. 

2025 
х.лв. 

2026 
х.лв. 

"Кремък" ЕООД, охрана, 
Договор № П-ДЗ-13/08.07.2020 г. 

730  793 861 936  1 019  

"Адванс Джи Пи Ес Технолоджи" ООД, GPS-контрол, 
Договор № Д-62/11.08.2020 г. 

20  21 21  22 22  

"Сипо Трейдинг" ООД, пожароизвестяване и профилактика, 
Договор № Д-79/02.10.2020 г. 

5 5 5 5 5  

общо 755  818  887  963  1 046  
       

       

разпределение на разходите по дейности % 
2022 
х.лв. 

2023 
х.лв. 

2024   
х.лв 

2025  
х.лв. 

2026 
х.лв. 

вода 83.0% 627 679  736 799  868 

канал 1.2% 9 10 11 12 13 

пречистване 15.3% 115 125  135 147  160  

Сливен 0.3% 2  2  3 3 3 

нерегулирани 0.2% 2 2 2 2 2 

общо 755  818 887  963  1 046  

 

Формиране на разходите за въоръжена и противопожарна охрана: 

- Разходи за въоръжена физическа охрана, охрана със сигнално-охранителна техника и мониторинг на 

системи за видеонаблюдение, съгласно договор № П-ДЗ-13/08.07.2020 г. Доставчик: „Кремък“ ЕООД 

 

2022 
Лв. 

2023 
лв. 

2024   
лв. 

2025    
лв. 

2026       
лв. 

брой охранители 611 709 672 879 740 167 814 184 895 603 

брой точки на СОТ 90 360 90 360 90 360 90 360 90 360 

брой камери за ВН 9 396 9 396 9 396 9 396 9 396 

разход за охрана на нови обекти 16 869 18 259 19 339 20 507 21 778 

- в това число за охрана на ПСОВ - Гълъбово 0 0 0 0 3 180 

годишен разход за охрана 730 355 792 917 861 287 936 472 1 019 163 

 

- Разходите за GPS-контрол на превозните средства и подвижна техника, съгласно договор № Д-

62/11.08.2020 г. Доставчик: "Адванс Джи Пи Ес Технолоджи" ООД. 

В прогнозата е заложено увеличение на броя на контролираните обекти с три превозни средства на година. 

Разпределението на разходите за GPS-контрол на превозните средства и подвижна техника в основните 

групи разходи - водоснабдяване, отвеждане, пречистване, разходи към ВиК - Сливен и нерегулирани 

разходи е направено на база процентното разпределение на разходите за охрана, като сродни такива. 
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- Разходите за пожароизвестяване и профилактика на средствата за пожарогасене, съгласно договор № 

Д-79/02.10.2020 г. Доставчик: "Сипо Трейдинг" ООД. 

В прогнозата е заложено минимално увеличаване на разходите, с оглед възможността за откриване на 

нови обекти и тяхното оборудване със средства за пожарогасене. 

Разпределението на разходите за пожароизвестяване и профилактика на средствата за пожарогасене в 

основните групи разходи - водоснабдяване, отвеждане, пречистване, разходи към ВиК - Сливен и 

нерегулирани разходи е направено на база процентното разпределение на разходите за охрана, като 

сродни такива. 

Разходите за инкасиране са увеличени  на база съществуващи договори и реално извършени дейности по 

инкасо услуги. Разпределението на разходите е показано по доставчици, както следва: 

Вид разход                                      610241 РАЗХОДИ ПО ИНКАСИРАНЕ - СЪБРАНИ СУМИ -лв. 

Доставчик 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Обяснение 

BG Пощи 20170523/П-ДЗ-91 55 009               

BG Пощи 20200514/П-ДЗ-11 73 787 102 037 102 037 102 037 102 037 102 037 102 037   

Общо BG Пощи за годината 128 796 102 037 102 037 102 037 102 037 102 037 102 037   

Изипей АД 20180412/П-ДЗ-12 41 769 147 537 147 537 147 537 147 537 147 537 147 537   

Изипей АД 20200511/П-ДЗ-9 106 047               

Общо Изипей за годината 147 816 147 537 147 537 147 537 147 537 147 537 147 537   

Ипей АД 20180412/П-ДЗ-13 4 921               

Ипей АД 20200511/П-ДЗ-10 21 640 33 508 33 508 33 508 33 508 33 508 33 508   

Общо Ипей за годината 26 561 33 508 33 508 33 508 33 508 33 508 33 508   

Транскарт 20180412/П-ДЗ-14 75               

Транскарт 20200504/П-ДЗ-6 160 226 226 226 226 226 226   

Общо Транскарт за годината 235 226 226 226 226 226 226   

Общо разходи - 610241 303 408 283 308 283 308 283 308 283 308 283 308 283 308   

Хидроинстал ДЗЗД Пловдив 
20181018/П-ДЗ-28 329 867 423 977 423 977 423 977 423 977 423 977 423 977 

Отч.РМ 
Водомери 

BG Пощи 20200514/П-ДЗ-11                 

Ди Ем Джи Консулт 
2 388 1 843 1 843 1 843 1 843 1 843 1 843 

SMS 
Известяване 

Ди Ем Джи Консулт 
11 440 68 640 68 640 68 640 68 640 68 640 68 640 

  

Евроброкер Трейд ЕООД 34 540             Инкасо усл. 

Общо разходи - 610215 378 234 494 460 494 460 494 460 494 460 494 460 494 460   

Всичко инкасиране 681 642 777 768 777 768 777 768 777 768 777 768 777 768   

 

Разходите за доставяне на вода от друг ВиК оператор – „ВиК“ ООД Сливен са представени в разходите на 

база количества по договор, както и по прогнозна цена на оператора. 

Разходите за лабораторни проби не са извършени както следва в базовата година, поради пандемията. 

Прогнозата е съобразена с нормативите, както и с договорите за тази дейност, показана с следната таблица. 

Вид разход                                      Доставчик Договор № 
сума 

Р-ди за лаборат. проби, анализ пит. вода-х. лв. 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Изпитване на 
пит. Води- физ.-
хим. Показатели 

СЖС 
БЪЛГАРИЯ 
ЕООД 

П-ДЗ-
14/23.10.2019-
2г. 

115 16 30 30 30 30 30 30 
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Изпитване на 
подземни  води 

СЖС 
БЪЛГАРИЯ 
ЕООД 

П-ДЗ-
15/23.10.2019 

35 1 30 30 30 30 30 30 

Изпитване на 
пит. води по 
радиол. 
показатели 

ДИАЛ ООД 
БУХОВО 

П-ДЗ-
16/24.10.2019 

11 5 20 20 20 20 20 20 

Питейна вода 
ИНСТ.ЗА 
ЯДР.ИЗСЛ.ЯЕ 
С-Я 

без договор   1 20 20 20 20 20 20 

Общо питейна 
вода-п. 610226 

    161 24 100 100 100 100 100 100 

Общо разходи     190 33 110 110 110 110 110 110 

 

Консултантските юридически услуги за завишени с повече от 10%, поради необходимостта от консултации 

по процедури за обществени поръчки. 

 

4.1.3. Разходи за възнаграждения и осигуровки 

Тази гръпа разходи са взаимно обвързани, поради което е предвидено да бъдат анализирани съвместно 

Доставяне на вода на потребителите 2020 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 

Разходи за възнаграждения 6 728 8 098 9 302 10 774 12 380 14 058 

разходи за трудови възнаграждения 5 798 6 973 8 138 9 623 11 191 12 812 

разходи за трудови възнаграждения за 
оперативен ремонт 

930 1 057 1 096 1 082 1 120 1 178 

разходи за възнаграждения и хонорари за наети с 
договор за управление и контрол, граждански 
договор, допълнителен труд съгласно чл. 111 от КТ 

0 68 68 68 69 67 

ОБЩО РАЗХОДИ Водоснабдяване 26 247 27 628 28 359 30 089 32 148 34 353 

 25.6% 29.3% 32.8% 35.8% 38.5% 40.9% 

 

Доставяне на вода на потребителите 2020 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 

Разходи за осигуровки 1 952 2 324 2 678 3 109 3 580 4 072 

социални осигуровки  1 130 1 349 1 573 1 862 2 166 2 480 

социални осигуровки за оперативен ремонт 190 210 220 217 225 237 

социални осигуровки за наети с договор за 
управление и контрол, граждански договор, 
допълнителен труд съгласно чл. 111 от КТ  

0 5 5 5 5 5 

социални разходи (вкл. ваучери за храна) 596 723 840 989 1 145 1 309 
социални разходи (вкл. ваучери за храна) за 
оперативен ремонт 

36 37 40 36 39 42 

социални разходи (вкл. ваучери за храна) за наети с 
договор за управление и контрол, граждански 
договор, допълнителен труд съгласно чл. 111 от КТ 

0 0 0 0 0 0 

ОБЩО РАЗХОДИ Водоснабдяване 26 247 27 628 28 359 30 089 32 148 34 353 

 7.4% 8.4% 9.4% 10.3% 11.1% 11.9% 

Сумарно разходите за възнаграждения са с най-интензивен темп на нарастване в делът на общите за 

услугата. 

Прогнозирано е средно увеличение на за групата Възнаграждения за цялото дружество от 15% годишно в 

годините от регулаторния период.  
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Средната месечна заплата в дружеството за 2020 е 895 лв. или годишно 10 740 лв. Средната месечна за 

сектора за 2019 е била 855 лв. а като цяло възнагражденията за ВиК сектора изостават с приблизително  

40% от  средната за страната.  

Съгласно предварителни данни на НСИ за 2020, средната в сектора е под 51% спрямо другия Ютилити 

доставчик – Производство и разпределение на ел. енергия. 

https://www.nsi.bg/bg/content/3958/%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%BE-

%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-

%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%BB  

СРЕДНА ГОДИШНА ЗАПЛАТА НА НАЕТИТЕ ЛИЦА ПО ТРУДОВО И СЛУЖЕБНО ПРАВООТНОШЕНИЕ ПО 
ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И СЕКТОРИ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА* 

(левове) 

Икономически дейности 

2020 година 

Общо 
Обществен 

сектор 
Частен сектор 

Общо 16 642 17 295 16 425 

Селско, горско и рибно стопанство 11 807 14 151 11 334 

Добивна промишленост 22 822 24 332 22 002 

Преработваща промишленост 14 446 14 549 14 444 

Производство и разпределение на електрическа и топлинна 
енергия и на газообразни горива 25 775 29 787 21 881 

Доставяне на води;канализационни услуги,управление на 
отпадъци и възстановяване 13 388 12 296 15 136 

Строителство 12 527 14 317 12 494 

Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 14 721 17 657 14 718 

Транспорт, складиране и пощи 14 304 17 166 12 782 

Хотелиерство и ресторантьорство 9 342 11 906 9 207 

Създаване и разпространение на информация и творчески 
продукти; далекосъобщения 40 018 20 356 40 775 

Финансови и застрахователни дейности 26 740 40 220 26 396 

Операции с недвижими имоти 16 833 12 179 17 495 

Професионални дейности и научни изследвания 23 163 15 997 24 250 

Административни и спомагателни дейности 12 829 8 638 13 742 

Държавно управление 19 408 19 408 x 

Образование 17 678 17 716 17 046 

Хуманно здравеопазване и социална работа 17 298 16 224 20 368 

Култура,спорт и развлечения 13 070 12 862 13 231 

Други дейности 11 058 11 550 11 037 

 
*предварителни данни 

 

 

Също така, предвид социално икономическите особености на региона, в условията на устойчив тренд за 

по-ниски нива на безработица спрямо средните за страната поставя дружеството в изключително 

неблагоприятни позизиции в качеството си на работодател и силна конкурентна среда спрямо други 

икономически субекти в региона.  

https://www.nsi.bg/bg/content/3958/%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%BE-%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%BB
https://www.nsi.bg/bg/content/3958/%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%BE-%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%BB
https://www.nsi.bg/bg/content/3958/%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%BE-%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%BB
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В рамките на сектора, дружеството е едно от динамично развиващите се. Това се дължи не на последно 

място и на сплотения екип, който е резултат от провеждане на дългогодишна политика по качествен подбор 

на кадрите. Всяка година се заделят средства за повишаване квалификацията на служителите. В условията 

на протичаща реформа, стремеж за внедряване на добри практики, модерни технологии като гаранция за 

повишаване на ефективността на дружеството, дружеството изпитва все по голяма нужда от млади и 

мотивирани специалисти и експерти, които да се справят в тази обстановка и да са гаранция за 

приемственост и устойчивост в развитието на дружеството в дългосрочен план.  

Динамика в структурата на персонала може да се проследи в следните систематизирани данни, 

11/01/2017               

    възраст       стаж    

  <=20 1 висше 147 <=5 338 

  20-30 55 средно 599 5-10 148 

  30-40 128 основно 77 10-15 82 

  40-50 252     15-25 189 

  50-60 316     25-35 59 

  60-65 66     >35 7 

    >65 5         

   823   823  823 

    средна възраст 48г.         

 

22/01/2019               

    възраст       стаж    

  под 20 2 висше 138 под 5 277 

  20-30 51 средно 564 5-10 196 

  31-40 117 основно 72 10-15 69 

  41-50 238     15-25 144 

  51-60 301     25-35 83 

  61-65 61     над 35 5 

    над 65 4         

   774      774 

    средна възраст 49г.         

 

01/06/2021               

    възраст       стаж    

  под 20  висше 138 под 5 210 

  20-30 35 средно 484 5-10 175 

  31-40 86 основно 52 10-15 87 

  41-50 195     15-25 94 

  51-60 270     25-35 102 

  61-65 81     над 35 6 

    над 65 7         

   674  674  674 

    средна възраст 50г.         
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Въпреки че ВиК ЕООД Стара Загора поддържа имиджа на атрактивен и коректен работодател, не можем 

да сме конкурентни при текущите нива на възнаграждения.  

При така съставена прогноза за растеж на възнагражденията от среден темп на нарастване 15% за годините 

от регулаторния период, без да се отчита своевременното нарастване на възнаграждението в най-

конкуретната ютилити дейност едва в последната 2026 се достига доближаване  

ВиК ЕООД Стара Загора 2020 2021* 2022 2023 2024 2025 2026 

        

Темп на нарастване на средна 
годишна заплата 10 740 12 072 14 204 16 334 18 784 21 602 24 842 

*Актуални данни за 2021 

При определяне на годишните нива на изменение на разходите в тази група сме спазвали стриктно 

моделът и методиката на Регулатора за определяне на общия брой по дейности, вкл. Нерегулирана, през 

разпределение на броя персонал ангажиран в административно спомагателни дейности. Това 

разпределение  е базирано върху броя на пряко ангажираните служители по дейности. 

Определянето на разходите за социални осигуровки е базирано на законово установените норми.  

4.1.4. Други разходи 

През базовата година разходите по служебни пътувания и командировки поради пандемичната обстановка 

драстично паднаха. Прогнозата за тези разходи е направена на база предходни години на базовата. 

Доставяне на вода на потребителите 2020 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 

Други разходи 109 148 151 154 157 160 

безплатна храна, съгл. нормативен документ 1 1 1 1 1 1 

охрана на труда 33 33 34 35 36 37 

служебни карти и пътувания 66 90 91 92 93 94 

командировки 9 24 25 26 27 28 

ОБЩО РАЗХОДИ Водоснабдяване 26 247 27 628 28 359 30 089 32 148 34 353 

Дял на групата разходи в общия 0.4% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 

 

4.1.5. Прогнозни бъдещи разходи, включени в коефициент Qр за извършването на нови дейности и/или 

експлоатация на нови активи 

Заложените разходи са определени въз основа на предоставената  от производителя техническа 

документация на инсталациите. 

Разходите включват: разходи за ел. енергия,  за материали, подмяна на консумативи след изтичане на 

експлоатационния им срок, услуги за профилактика на инсталациите и гаранционно обслужване. 

4.2. Анализ на разходите по елементи за услугата отвеждане на отпадъчните води 

Тежестта на разходите в услугата отвеждане са разпределени в три основни направления – разходи за 

амортизации 31-23% за периода на регулиране 2022-2026, за заплати – 41-50%, за осигуровки – 11 – 16,7% 

спрямо общите разходи за тази дейност. 



VI. Финансова част 

 

120 / 139 

 

 

4.2.1. Разходи за материали 

Отвеждане на отпадъчните води 2020 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 

Разходи за материали 120 139 149 163 171 185 

материали  1 1 1 1 1 1 

електроенергия за технологични нужди 40 41 40 47 46 46 

горива и смазочни материали 28 31 33 34 36 38 

работно облекло 8 8 8 8 8 8 

канцеларски материали 1 2 2 2 2 2 

материали за оперативен ремонт 42 56 65 71 78 90 

ОБЩО РАЗХОДИ 1 324 1 854 2 124 2 516 2 784 2 931 

 9.1% 7.5% 7.0% 6.5% 6.2% 6.3% 

Разходите за материали за услугата отвеждане варират през годините на регулаторния период от 7,5 – 6%. 

От разходите за материали най-голям е дела на разходите за материали за ремонти, за ел.енергия, за 

горива по основни ремонти. 

4.2.1.1. Разходи за електроенергия, договори, действащи цени 

Разходите за ел. енергия през базовата са със занижени цени, поради което са приложени актуалните  цени, 

по указания на КЕВР, към отчетните данни са прибавени ценовите разлики, валидни към момента. 

През 2024г. очакваме включване на нови КПС в гр. Чирпан по проекти от оперативна програма ОПОС, 

поради което са завишени количествата ел. енергия, съответно и сумите на разхода. 

4.2.2. Разходи за външни услуги 

Отвеждане на отпадъчните води 2020 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 

Разходи за външни услуги 73 82 84 85 87 89 

застраховки 4 4 4 4 4 4 

абонаментно обслужване 3 3 3 3 3 3 

наеми, в т.ч. и оперативен лизинг 3 4 4 4 4 4 

съобщителни услуги 5 5 5 5 5 5 

транспортни услуги             

вода, осветление и отопление 5 6 6 6 6 6 
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разходи за публикации 1 1 1 1 1 1 

консултански услуги 7 8 8 8 8 8 

въоръжена и противопожарна охрана 8 9 10 11 12 13 

суми по договори за инкасиране 26 29 29 29 29 29 

проверка на измервателни уреди 1 1 1 1 1 1 

лабораторни проби 3 3 3 3 3 3 

обучения на персонала 1 2 2 2 2 2 

външни услуги за оперативен ремонт 6 7 8 8 9 10 

ОБЩО РАЗХОДИ 1 324 1 854 2 124 2 516 2 784 2 931 

 5.5% 4.4% 4.0% 3.4% 3.1% 3.0% 

Дела на външните услуги в общите разходи за периода 2022-2026 г. варира между 3-4%. Разходите за 

въоръжена и противопожарна охрана бележат най-голям ръст, което разпределение е дадено в таблица 

по-горе за всички регулирани услуги. 

Разходите за инкасиране са разпределени пропорционално за всички регулирани услуги, на база 

съществуващи договори и услуги по доставчици,  по-горе в таблица/представена в дейност доставяне/ .   

Разходите за лабораторни проби за услугата отвеждане на отпадни води не са извършени както следва в 

базовата година, поради пандемията. Прогнозата е съобразена с нормативите, както и с договорите за тази 

дейност, показана с следната таблица. 

Вид разход                                      Доставчик Договор № 
сума 

Р-ди за лаборат. проби, анализи отп.вода -х.лв. 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

ИЗПИТВАНЕ НА 
ОТПАДНИ ВОДИ 

ЕКО-КОНСУЛТ 
ИНЖЕНЕРИНГ 
ООД 

П-ДЗ-
18/05.11.2019 
г.-2г. 

29 9 10 10 10 10 10 10 

ОТПАДНА ВОДА И.А.ПО ОКОЛНА 
СРЕДА 

без договор 
0  0 0 0 0 0 0 0 

ОБЩО ОТПАДЪЧНА ВОДА – п/да 610227 29 9 10 10 10 10 10 10 

 

4.2.3. Разходи за възнаграждения и осигуровки 

Разходите за възнаграждения е с най голям дял в общите разходи за услугата отвеждане на отпадни води 

от 41-50% до края на  за регулаторния период. Осигуровките се увеличават пропорционално на заплатите 

и са в размер от 11.8 - 16.7% от общите разходи. 

Отвеждане на отпадъчните води 2020 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 

Разходи за възнаграждения 544 846 971 1 125 1 293 1 468 

разходи за трудови възнаграждения 507 791 912 1 062 1 228 1 400 

разходи за трудови възнаграждения за 
оперативен ремонт 

37 48 53 57 59 62 

разходи за възнаграждения и хонорари за наети с 
договор за управление и контрол, граждански 
договор, допълнителен труд съгласно чл. 111 от 
КТ 

0 7 7 7 7 7 

ОБЩО РАЗХОДИ 1 324 1 854 2 124 2 516 2 784 2 931 

 41.1% 45.6% 45.7% 44.7% 46.5% 50.1% 

 

Отвеждане на отпадъчните води 2020 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 

Разходи за осигуровки 156 282 324 376 432 492 

социални осигуровки  117 196 226 263 303 346 

социални осигуровки за оперативен ремонт 9 10 11 12 13 14 
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социални разходи (вкл. ваучери за храна) 28 73 84 98 114 130 

социални разходи (вкл. ваучери за храна) за 
оперативен ремонт 

2 2 2 2 2 2 

ОБЩО РАЗХОДИ 1 324 1 854 2 124 2 516 2 784 2 931 

 11.8% 15.2% 15.3% 14.9% 15.5% 16.8% 

Моделът за определяне на възнагражденията общо за дружеството е разгледан подробно в т. 4.1.3 тук 

по-горе (дейност водоснабдяване) 

4.2.4. Други разходи 

През базовата година разходите по служебни пътувания и командировки поради пандемичната обстановка 

драстично паднаха. Прогнозата за тези разходи е направена на база предходни години на базовата. 

Отвеждане на отпадъчните води 2020 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 

Други разходи 4 6 6 6 6 6 

охрана на труда 1 1 1 1 1 1 

служебни карти и пътувания 2 3 3 3 3 3 

командировки 1 2 2 2 2 2 

ОБЩО РАЗХОДИ 1 324 1 854 2 124 2 516 2 784 2 931 

 0.3% 0.3% 0.3% 0.2% 0.2% 0.2% 

 

4.2.5. Прогнозни бъдещи разходи, включени в коефициент Qр за извършването на нови дейности и/или 

експлоатация на нови активи 

Заложените разходи са определени въз основа на изготвените идейни проекти и включват за КПС Чирпан 

- Ел енергия, за профилактика и материали. 

 

4.3. Анализ на разходите по елементи за услугата пречистване на отпадъчните води 

Разходите за пречистване на отпадни води, през 2020г както и при другите услуги поради наложените 

пандемични ограничения в контактите много от разходите не се осъществиха като лабораторни проби, 

ремонти, обучения, командировки, проверка уреди и др.,. цените на горивата и ел. енергията бяха 

понижени, поради което и тези разходи бележат спад. 
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От 01.01.2021г. община Чирпан предаде за ползване ПСОВ Чирпан, поради което основни разходи са 

повишени на база проект и реални разходи от 01.01. до момента за обекта. През 2026г. очакваме да бъде 

завършена и предадена за експлоатация ПСОВ Гълъбово. 

4.3.1. Разходи за материали 

Пречистване на отпадъчни води  2020 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 

Разходи за материали 1 043 1 094 1 096 1 095 1 095 1 156 

материали  30 38 38 38 38 43 

електроенергия за технологични нужди 877 903 899 894 890 936 

горива и смазочни материали 62 67 69 71 73 78 

работно облекло 16 19 19 19 19 22 

канцеларски материали 4 9 9 9 9 9 

материали за оперативен ремонт 54 58 62 64 66 68 

ОБЩО РАЗХОДИ Пречистване 3 558 4 685 5 110 5 603 6 112 7 437 

 29.3% 23.3% 21.4% 19.6% 17.9% 15.5% 

 

Разходите за материали съпоставени с общите разходи са в размер на 29-16% за регулаторния период 2022-

2026г. Значително нарастват горивата и материалите за ремонт, както и материалите свързани с 

експлоатацията на новите ПСОВ Чирпан и Гълъбово. 

4.3.1.1. Разходи за електроенергия, договори, действащи цени  

Разходите за ел. енергия са с най-значим дял от разходите за материали 84-81% за периода на новия Бизнес 

план 2022-2026 г. За да бъдат приложени актуалните  цени, по указания на КЕВР, към отчетните данни са 

прибавени ценовите разлики, валидни към момента. 

4.3.2. Разходи за външни услуги 

Размера на външните услуги за услугата пречистване на отпадни води, съпоставени към общите разходи за 

периода 2022-2026г. е 11.8-7.2%. 

Пречистване на отпадъчни води  2020 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 

Разходи за външни услуги 419 493 498 508 518 538 

застраховки 11 13 13 13 13 15 

абонаментно обслужване 11 12 12 12 12 12 

наеми, в т.ч. и оперативен лизинг 12 13 13 13 13 13 

съобщителни услуги 17 18 18 18 18 18 

транспортни услуги             

вода, осветление и отопление 17 20 20 20 20 23 

разходи за публикации 4 4 4 4 4 4 

консултански услуги 30 34 34 34 34 34 

въоръжена и противопожарна охрана 109 115 125 135 147 160 

суми по договори за инкасиране 88 100 100 100 100 100 

проверка на  измервателни уреди 3 4 4 4 4 4 

лабораторни проби 7 7 7 7 7 11 

обучения на персонала 4 5 5 5 5 5 

външни услуги за оперативен ремонт 83 89 84 84 82 80 

външни услуги за оползотворяване на утайки 0 36 36 36 36 36 

външни услуги за депониране на утайки 23 23 23 23 23 23 

ОБЩО РАЗХОДИ Пречистване 3 558 4 685 5 110 5 603 6 112 7 437 

 11.8% 10.5% 9.7% 9.1% 8.5% 7.2% 
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От външните услуги разходите за въоръжена и противопожарна охрана и сумите по договори за 

инкасиране бележат най-голям ръст, което разпределение е дадено в таблици по-горе за всички 

регулирани услуги и разпределени пропорционално, застраховките нарастват поради появата на нови 

обекти/ ПВОВ Чирпан и Гълъбово/. 

4.3.3. Разходи за възнаграждения и осигуровки 

Разходите за възнаграждения е с най голям дял в общите разходи от 36-54.8% до края на  за регулаторния 

период. Осигуровките се увеличават пропорционално на заплатите и са в размер от 10.2-15.5% от общите 

разходи. 

Пречистване на отпадъчни води  2020 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 

Разходи за възнаграждения 1 292 2 050 2 355 2 729 3 136 4 072 

разходи за трудови възнаграждения 1 273 2 013 2 316 2 688 3 093 4 024 

разходи за трудови възнаграждения за 
оперативен ремонт 

19 21 23 25 27 29 

разходи за възнаграждения и хонорари за наети с 
договор за управление и контрол, граждански 
договор, допълнителен труд съгласно чл. 111 от КТ 

0 16 17 17 17 19 

ОБЩО РАЗХОДИ Пречистване 3 558 4 685 5 110 5 603 6 112 7 437 

 36.3% 43.8% 46.1% 48.7% 51.3% 54.7% 

 

Пречистване на отпадъчни води  2020 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 

Разходи за осигуровки 363 579 666 772 888 1 153 

социални осигуровки  254 390 448 521 599 779 

социални осигуровки за оперативен ремонт 4 5 6 6 7 8 

социални осигуровки за наети с договор за 
управление и контрол, граждански договор, 
допълнителен труд съгласно чл. 111 от КТ  

0 1 1 1 1 1 

социални разходи (вкл. ваучери за храна) 99 179 206 240 277 361 

социални разходи (вкл. ваучери за храна) за 
оперативен ремонт 

6 4 4 4 4 4 

ОБЩО РАЗХОДИ Пречистване 3 558 4 685 5 110 5 603 6 112 7 437 

 10.2% 12.4% 13.0% 13.8% 14.5% 15.5% 

Моделът за определяне на изменението на тази група разходи е разгледан тук по горе в т. 4.1.3 

4.3.4. Други разходи 

През базовата година разходите по служебни пътувания и командировки поради пандемичната обстановка 

драстично паднаха. Прогнозата за тези разходи е направена на база предходни години на базовата. 

Пречистване на отпадъчни води  2020 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 

Други разходи 24 28 28 28 28 31 

охрана на труда 5 6 6 6 6 7 

служебни карти и пътувания 16 18 18 18 18 20 

командировки 3 4 4 4 4 4 

ОБЩО РАЗХОДИ Пречистване 3 558 4 685 5 110 5 603 6 112 7 437 

 0.7% 0.6% 0.5% 0.5% 0.5% 0.4% 

 

4.3.5. Прогнозни бъдещи разходи, включени в коефициент Qр за извършването на нови дейности и/или 

експлоатация на нови активи 

Заложените разходи са определени въз основа на изготвените идейни проекти и включват за ПСОВ  

Гълъбово - за Ел. енергия, реагенти-флокуланти и др. консумативи като масла за поддръжка на помпи, 
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въздуходувки. 

4.4. Анализ на разходите по елементи за услугата доставяне на вода с непитейни качества 

Не е приложимо 

4.5. Анализ на разходите по елементи за услугата доставяне вода на друг ВиК оператор 

Водоснабдителната система посредством която дружеството доставя вода на друг ВиК Оператор (ВиК 

Сливен ООД ) се характеризира като сложна структура и е невъзможно да се обособят преки разходи и 

активи. За тази цел е приложен подход за пропорционално разпределение на общите за двете системи 

разходи за доставяне на вода  и общите за двете системи активи. На стр. тук по-горе е посочена схемата на 

водоподаване на Район Раднево, част от която е ВС „Марица – изток“, която пък е обща и за двете системи 

– Марица Изток и ВиК Сливен (Пет могили) . Като общи активи се обособяват водоизточниците, 

водовземните съоръжения, довеждащи водопроводи, помпени станции, кула водоеми. (ВС „МИ“ и ВС за 

друг оператор).  

Водоснабдителна система „Марица-изток“ (МИ) е изграждана през годините на бурното развитие на 

енергийния комплекс на територията на община Раднево и Гълъбово. Това са ТЕЦове, рудници и 

обслужващи към тях предприятия. От нея се водоснабдяват гр. Раднево, с. Землен, с. Диня, с. Трънково, с. 

Ковач, с. Тихомирово, с. Хан Аспасухово, с. Плоска могила, с. Даскал Атанасово, с. Тополяне, с. Знаменосец, 

с. Българене, с. Бели бряг, с.Рисиманово, с. Константиновец, с. Любеново, с. Трояново, с. Горно Ботево, с. 

Ковачево, ТЕЦ 2, Рудник Трояново север и селата от  ВиК Сливен (с. Пет Mогили, с. Новоселец и с. Радецки). 

От система „Червенаково“ на ВиК Сливен чрез стоманен водопровод ф 711 мм  допълнително се  доставяше 

вода за енергийния комплекс (Рудник Трояново, ТЕЦ 3)  и населените места от община Гълъбово и гр. 

Раднево (гр. Раднево, гр. Гълъбово, с. Априлово, с. Мусачево, с. Обручище, с. Медникарово, с. Искрица, 

с.Великово, с. Разделна, с. Венец и с. Столетово). През последните години се наблюдава намаляване на 

потреблението. С цел редуциране на разходите за закупуване на вода от друг ВиК Оператор към момента 

допълнителното водоснабдяване от система „Червенаково“ остава като резервно. 

Основните водоизточници на система „Марица Изток“ са: 

- Землен – 12 бр. тръбни кладенци. 

- Хан Аспарухово – 14 бр. тръбни кладенци и 1 бр. шахтов кладенец. 

- Ковач – 1 бр. дренаж. 

- Горно Ботево – 1 бр. тръбен кладенец и 6 бр. шахтови кладенци. 

Тези водоизточници са основни и за Район Раднево, включващ населени места от двете общини Раднево, 

Гълъбово и  3 населени места от община Опан – Великово, Разделна и Венец. 

Система „Марица-изток“ е част от експлоатационен район „Раднево“, обслужващ населените места от 

община Раднево и община Гълъбово. 

За процентно разпределение на разходите и активите е приет следния принцип, като са спазени 

изискванията на КЕВР:  

- Съотношение между водните количества подадени за друг ВиК Оператор към общо добитите за 

система „Марица изток“. 

- Съотношение между водните количества за район Раднево и система „Марица изток“. 
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При определяне на съотношението са отчетени и заявените количества вода от оператора ВиК Сливен ООД. 

 

  
Прогноза добити 
водни количества 
ВС основна 

Прогноза р-н 
Раднево 

Прогноза ВС 
Марица-Изток 

Заявени 
ВиК 
Сливен  

Раднево/ 
общо добити 
ВС СЗ 

ВС МИ/ 
Раднево 

Дял за 
разпределение 
на Разходи 

2020 32 057 660 3 852 475 3 555 900 197 700 12.0% 92.3% 5.6% 

2022 32 115 000 4 463 985 3 562 260 240 000 13.9% 79.8% 6.7% 

2023 31 695 000 4 405 605 3 515 673 240 000 13.9% 79.8% 6.8% 

2024 28 522 500 3 964 628 3 163 773 240 000 13.9% 79.8% 7.6% 

2025 27 835 000 3 869 065 3 087 514 240 000 13.9% 79.8% 7.8% 

2026 27 150 000 3 773 850 3 011 533 240 000 13.9% 79.8% 8.0% 

 

Разходите за друг ВиК оператор – ВиК Сливен, са формирани от преките разходи за вода на производствен 

район Раднево. В горната таблица са представени съотношенията на водните количества, които определят 

разпределението на активите и другите преки разходи по години.  За 2020г. са разпределени 92,3% за 

водоснабдителна група „Марица изток“ и от тях 5.6%  за ВиК Сливен. Разходите за амортизации са 

изчислени в таблица 11, в таблица 5-са разходите за персонал и в таблица 6 - ел. енергия. 

 

5. Социална програма 

Разходите на дружеството за осъществяването на социално-битови и културни потребности са съобразени 

с Колективния трудов договор на дружество, както и с Браншовия договор за отрасъл ВиК. 

ВиК ЕООД Стара Загора е отговорна компания и се стреми да изгражда и поддържа отлична работна среда, 

висока персонална ефективност и лично обвързване на служителите с целите и приоритетите на 

дружеството. 

Особено внимание се обръща към здравето на служителите. Въведени са политики за поддържане на 

безопасни практики на работа за всички негови дейности. Основни акценти в социалната програма на 

дружеството са насочени в следните области: 

- Гарантиране на интересите на работниците и социалните им придобивки на базата на КТ и 

колективен трудов договор (КТД). 

- Мотивиране на служителите и работниците във ВиК ЕООД Стара Загора за осигуряване на 

качеството на услугите. 

- Осигуряване на обучения, включително повишаване на квалификационните умения, чрез 

организирането на курсове на обучение на различните категории персонал 

- Прилагане на държавната политика за заплащане, допълнително стимулиране и социални 

придобивки на работещите във ВиК сектора. 

- Актуализиране на КТД със Синдикалните организации на всеки две години. 

- Извършва се инструктаж от съответните длъжностни лица по Безопасност на труда, в съответствие 

със законовите изисквания и норми. 

- Осигуряване на ежегодни профилактични медицински прегледи на целия персонал. 

В съответствие със стратегията за развитие на Дружеството в социалната политика, в съответствие със 

законодателството се предвиждат действия, подпомагащи служители с влошено здравословно състояние 

като по този начин се инвестира в човешки ресурси, подпомагат се деца, загубили родителите си за 

периода на обучението им. 
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6. Единна система за регулаторна отчетност 

6.1. Използвани софтуерни програми и/или информационни системи 

Във ВиК ЕООД Стара Загора е внедрена мрежова система NOVELL за обработка на първични и счетоводни 

документи. По поръчка на дружеството са изградени програмни модули, които обхващат цялата първична 

и счетоводна информация.  

Счетоводна програма под WINDOWS, съобразена с изискванията на ЕССО e въведена през 2012г. През 

2017г. отчитането е променено в съответствие с ЕСРО. 

От 01.01.2016 г. са въведени модул ДМА, а от  м. Октомври 2016 г. и модул, в който се водят и задбалансови 

активи с възможност за пресмятане на счетоводен амортизационен план, данъчни амортизации, както и 

амортизации за целите на ценообразуване по нормите на КЕВР.  

Във финансово – счетоводния отдел действат следните програмни модули: регистри ДДС, автотранспорт и 

счетоводство.  

Извън счетоводството работят модулите: личен състав, ТРЗ и инкасо, но информацията от тях добива 

счетоводен израз (осчетоводяване) чрез функцията Връзка с други подсистеми.  

От 01.01.2017 г. е въведен нов програмен продукт Личен състав и ТРЗ под WINDOWS. 

От 01.04.2017 г. е въведен програмен продукт за Отчитане на разходите на материалните запаси, като този 

програмен продукт е разработен да предоставя нужната информация на Регистър аварии. 

От 13.05.2017 г. е въведен програмен продукт Инкасо. Програмния продукт Инкасо е под WINDOWS, с 

осигурена възможност за справки и автоматично прехвърляне на регистър продажби за ДДС. Програмата 

дава възможност за разплащане с клиенти на каса, на Български пощи, Epay, Easypay, на банка, терминали 

и др. 

За нуждите на Инкасо и счетоводство е изграден модул Съдебни вземания.  

Изградени са и други модули, които подпомагат своевременната обработка на информация, като модули 

Граждански договори, Фактуриране  извън инкасо. 

За 2020 година е внедрен модул ЕСРО под WINDOWS,  в който се осъществяват счетоводни записи, 

разпределения на разходи и приходи и счетоводно приключване  за целите на КЕВР. 

6.2. Подход за разпределение, в т.ч. и коефициенти за разпределение на активи, разходи и приходи за 

нерегулирана дейност, и между регулираните услуги 

6.2.1. Разпределение на активи 

Подходът за разпределение на активите е изцяло съобразен с изискванията на регулатора и се базира на 

пропорционални дялове спрямо годишните преки разходи за амортизации , съгласно указанията на КЕВР. 

6.2.2. Разпределение на разходи 

Подходът за разпределение на разходите е изцяло съобразен с изискванията на регулатора и се базира на 

пропорционални дялове по дейности, и количества за услугата доставяне на вода, съгласно указанията на 

КЕВР. 

Сметките по видове дейност от група 61 са конкретизирани за основна дейност, за дейност управление, за 

административна дейност, за спомагателна дейност и за нерегулирана дейност. Описани са подробно в 

точка 6.7.  
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В сметките от група  612- спомагателни дейности, са дефинирани подметки за регулирани и нерегулирани 

услуги. Разходите, осчетоводени по подсметките за спомагателната дейност за регулирани услуги се 

разпределят пряко в сметките за основна дейност, пропорционално на  дела на разходите за основна 

дейност за съответната услуга без да има  разпределение в нерегулирана дейност. Разходите по сметките 

от група 612- спомагателна дейност за нерегулирани услуги се натрупват към общата стойност на разходите 

за нерегулирани услуги.  

Разходите за управление и административните разходи, се разпределят между регулирана и нерегулирана 

дейност  пропорционално на  дела на преките разходи за основна дейност за съответната услуга спрямо 

общата сума на разходите от която са приспаднати разходите за амортизации. 

В сметките от група 614 са разходите за реализация/6143/, общопроизводствени разходи /6141/, 

управленски разходи /6142/. Разходите за реализация са общи само за регулирани услуги  и се разпределят 

пропорционално на  дела на преките разходите за основна дейност за съответната услуга спрямо общата 

сума на преките разходи от която са приспаднати разходите за амортизация. 

 Счетоводно приключване в модул ЕСРО на разходните и приходните сметки се извършва веднъж годишно, 

съобразно  указанията на КЕВР. 

6.3. Принципи на отчитане на ремонтната програма 

Разходите за ремонти се отчитат чрез регистър аварии, в който за всеки ремонт има създаден шифър по 

който се натрупват разходите, като е създадена връзка за изписване на материалите и външните услуги 

към всеки ремонт по аналитичности, създадени в съответствие със справката за ремонтна програма на 

модела за отчитане към КЕВР. В модул ЕСРО са въведени аналитични партиди към сметките от група 61, 

които са в пълно съответствие с направленията на ремонтната програма. Стойността на ремонтната 

програма в модул ЕСРО се формира от счетоводните записи    по аналитичните разходни партиди, отнасящи 

се за разходите за материали за ремонти, разходите за механизация за ремонти, разходите за услуги за 

ремонти, разходите за заплати и осигуровки за ремонти. 

6.4. Принципи на отчитане на инвестиционната програма 

Разходите за инвестиции  се отчитат чрез регистър аварии, в който се формира стойността на всяка 

инвестиция, по която се капитализират разходи. Тези разходи са обобщени в количествено стойностна 

сметка за всяка отделна инвестиции. По тази количествено стойностна сметка се извършват и съответните 

счетоводни записи за целите на КЕВР за всеки отделен обект по дебита сметки от група 613. Отчитането на 

инвестиционната програма на Дружеството се изготвя в съответствие с всички извършени за периода 

инвестиции, независимо от степента им на завършеност, т.е. отчитат се всички разходи набрани по дебита 

на сметки от група 613. 

В сметки от група  613 дружеството отчита всички разходи за придобиване на дълготрайни активи, които 

включват както разходите за придобиване на ДА по стопански начин, така и разходите за придобиване на 

активи чрез директна доставка. Дебита на сметка 613 съдържа информация за пълния размер на 

извършените инвестиционни разходи със собствени средства и се отчита по съответните направления на 

инвестиционната програма. Към сметките от група 613 са открити следните подсметки: 

- Подсметка 6131 - Разходи за придобиване на ДА чрез възлагане – осчетоводяват се и се отчитат 

само активи, които са корпоративна собственост. Подсметката e с 4 - цифрен код с три аналитични 

признака: Шифър на обект; Шифър разход за придобиване и шифър на доставчик. 

- Подсметка 6132-Инвестиционните разходи, признати за целите на КЕВР и АВиК се отчитат в 

подсметка 6132 – Разходи за придобиване на ДА по стопански начин. Има 4 аналитични признака – Шифър 
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на съответния обект, Шифър Община, Шифър разход за придобиване на ДА, Шифър разход за придобиване 

на инвестиция ПС, който отговаря на всички позиции от инвестиционната програма. 

- Подсметка 6133 – Разходи за придобиване на ДА ППР/Проекто-проучвателни разходи/ - тук се цели 

да се натрупват разходи за бъдещи активи в публичния сектор, които към момента са все още в процес на 

проекти и проучвания. Аналитичните признаци са аналогични на 6132.  

- Подсметка 6134 – Разходи за придобиване инвестиции ПС. Отчитат се разходи за корпоративни 

активи за нерегулирана дейност.  

- Подсметка 6135 – отчитат се разходите за ММП, които са с характер на ДМА.  

- Подсметка 6136 – отчитат се капитализирани разходи за приходни водомери, монтирани на СВО и 

според ЕСРО са инвестиции в публични активи. 

- Подсметка 6139 – отчитат се разходите за инвестиции по ОПОС, но само тази част, която е за сметка 

на Дружеството. 

6.5. Принципи на капитализиране на разходите 

Капитализирането на разходите се отчита по дебита на сметки от група 613 Разходи за придобиване, като 

за всеки инвестиционен обект има открит шифър обект като аналитичен признак към съответната сметка 

от група 613, по който се набират разходите за конкретния обект. За дефиниране на вида на разхода има 

открита и аналитична партида към сметки от група 613/ по елементи на разходите – материали, услуги, 

механизация и транспорт, заплати, осигуровки и други социални разходи/. Открити са и допълнителни 

аналитичности към сметки от група 613, отразяващи и направленията на инвестиционната програма. За 

инвестициите в публична собственост има открита аналитичност и за общината или областната 

администрация на която ще бъдат предадени завършените обекти.  

Разходите за завършените публични активи в края на всяка  година се фактурират на общините и Областна 

администрация Стара Загора,  след което се завеждат в задбалансов модул ДМА – публични активи. 

Капитализираните разходи в дружеството  се отчитат в съответствие с принципите, сметките и подсметките  

на  Сметкоплана за регулаторни цели. 

Разходите за придобиване на активи корпоративна собственост се капитализират в сметки от група 613, 

като за тях са определени отделни подсметки. След като е формирана пълната стойност на актива, се 

осчетоводяват  в сметки от група 20, 21 и съответно се завеждат в модул ДМА към счетоводната програма. 

От този модул се генерират справки с амортизационни норми както по ЗКПО, така и за регулаторни цели. 

Към приложените подсметки се въвежда допълнителна аналитичност съдържаща информация за сметка и 

подсметка за дълготрайния актив, съобразени с номенклатурата на сметкоплана за регулаторни цели. 

Дълготрайни активи са тези, чиято очаквана икономическа изгода се черпи през повече от 12 месечен 

период. Те са: 

- материални – земи, сгради, съоръжения, предавателни устройства, енергетични двигатели, 

машини и оборудване, производствени машини и оборудване, измервателни уреди и инструменти, 

компютърна техника и касови апарати, транспортни средства и стопански инвентар; 

- нематериални - програмни продукти, патенти, права и индустриална собственост и други 

дълготрайни нематериални активи. 

Дълготрайните материални активи са установими, придобити и притежавани от предприятието 

нефинансови активи.  

Критериите за класифициране на ДМА са: 
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- имат натурално-веществена форма; 

- използват се за производство или доставка на стоки или услуги, за отдаване под наем или други 

административни цели; 

- очаква се да бъде използван повече от един отчетен период 

 

Признаване на дълготрайни материални активи: 

- отговаря на определението за ДМА; 

- стойността на актива може надеждно да се изчисли; 

- предприятието очаква да получи икономически изгоди, свързани с актива. 

Стойностния праг на същественост на ДМА е съобразен с нормата, посочена в чл.50, т.2 от ЗКПО, оповестен 

съобразно т.12(а) от НСС 16. 

За регулаторни цели като дълготрайни активи се отчитат и някои краткотрайни активи под прага на 

същественост от 700,00 лева, като например водомери и ММП, които се ползват от дружеството за повече 

от един отчетен период. На тях се начисляват амортизации единствено за регулаторни цели, като 

амортизационните норми са определени от КЕВР. 

6.6. Принципи на отчитане на оперативни и капиталови ремонти 

Основната дейност на ВиК оператора доставяне на вода, отвеждане на отпадъчни води и пречистване на 

отпадъчни води е свързана с експлоатацията и поддръжката  на огромни по дължина водопроводи, 

канализации, както различни по година на въвеждане в експлоатация ПСОВ. За поддръжката на всички 

съоръжения, проводи, сгради, автомобили, тежка техника и машини ежедневно се извършват ремонтни 

дейности от различно естество. Разходите за ремонти, които не са класифицирани като инвестиционни или 

капиталови са оперативни. 

Критериите за определяне на капиталови разходи за корпоративни активи са определени в т.6.5.     

Като инвестиции в публични активи се третират всички разходи направени от Оператора, които изпълняват 

следните 3 критерия едновременно: 

- Разходите са пряко свързани и необходими за придобиване/покупка, строеж, изграждане, подмяна 

на дълготрайни материални и нематериални ВиК активи, които се очаква да бъдат използвани за повече 

от един отчетен период в доставката на ВиК услуги; или разходите са направени във връзка с подобрения, 

модернизация и/или реконструкция, в резултат на които е налице функционална промяна на публичните 

ВиК активи, или водят до увеличение на производствения капацитет, и/или удължаване на полезният 

живот, и/или подобряване на качеството на ВиК услугите. 

- Подмененият, модернизираният, и/или реконструираният участък от тръбата е повече от 10 

линейни метра. 

- Придобит е ресурс, контролиран от Оператора в резултат на минали събития, от който се очаква 

бъдеща стопанска изгода за Оператора. 

Всички разходи, направени от Оператора, които са пряко свързани и необходими за придобиване/ покупка, 

строеж, изграждане, подмяна на дълготрайни материални и нематериални ВиК активи, които се очаква да 

бъдат използвани за повече от един отчетен период  в доставката на ВиК услуги следва да се третират като 

инвестиции в публични активи.  

Всички разходи направени във връзка с подобрения, модернизация и реконструкция, в резултат на които 

е налице промяна на функцията на публичните ВиК активи или резултират в пълна или частична промяна 

на ВиК активите, в увеличение на производствения капацитет, удължаване на полезният живот и/или 

подобряване на качеството на ВиК услуги следва да се третират като инвестиции в публични ВиК активи. 
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Инвестициите следва да се отчитат по цена на придобиване, която включва покупна цена и всички пряко 

свързани и необходими разходи направени за привеждането на актива в предвиденото работно състояние. 

Тези разходи могат да включват: 

- разходи за персонал и наети лица, произтичащи пряко от построяването или придобиването на 

актива; 

- транспортни и административни разходи, произтичащи пряко от построяването или придобиването 

на актива; 

- разходи за подготовка на обекта; 

- първоначална цена на доставка и обработка; 

- разходи за монтаж; 

- разходи за тестване дали активът функционира правилно, намалени с евентуални приходи от това 

тестване; 

- професионални хонорари и доклади, пряко свързани с придобиването на актива; 

- други разходи, пряко свързани с придобиването на актива. 

6.7. Принципите на отделяне на разходите по дейности и по услуги 

Счетоводната отчетност за целите на годишните финансови отчети и за регулаторни цели единна, като 

аналитичността е структурирана така, че да бъдат отделени регулирана и нерегулирана дейности и 

конкретно са дефинирани разходите за регулирана дейност, разходите за нерегулирана дейност и 

непризнатите за целите на КЕВР разходи. 

6.7.1. Разходи по икономически елементи 

Отделянето на разходите по вид разход се извършва в сметки от група 60. Сметките от група 60 са 

синтетични. 

- 601 - Разходи за материали 

- 602 - Разходи за външни услуги 

- 6021 - Р-ди достъп и експлоатация публични активи АВиК 

- 603 - Разходи за амортизации 

- 604 - Разходи за заплати 

- 605 - Разходи за социални осигуровки 

- 606 - Р-ди за данъци такси и др. подобни плащания 

- 607 - Р-ди за провизии, последващи  оценки вземания 

- 608 - Р-ди за социални надбавки и помощи 

- 609 - Други разходи 

 

6.7.2. Разходи по видове дейности - Регулирани и нерегулирани 

След като са отчетени по икономически елементи разходите трябва да се отнесат по функционално 

предназначение, т.е. да се прегрупират и да се разпределят по отделните дейности за които са 

направени. Това се постига като се дебитират сметки от група 61 Разходи по видове дейности срещу 

кредитиране на съответна сметка от група 60 Разходи по икономически елементи. Аналитичността 

съобразена с изискванията на КЕВР е отразена в сметки от група 61: 

- 611 Разходи за основна дейност – Отчитат се разходите за регулирана дейност. 612 Разходи за 

спомагателни дейности със следните подсметки: 

- 6121 – Разходи спомагателни дейности райони – Отчитат се разходи, които се разпределят се само 

в регулирана дейност 
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- 6122 - Разходи спомагателна дейност ПСД - Отчитат се разходи, които се разпределят се само в 

регулирана дейност 

- 6123 - Спомагателна дейност Водомерна работилница - Отчитат се като разходи за нерегулирана 

дейност    

- 6124 - Спомагателна дейност Лаборатория - Отчитат се разходи, които се разпределят се само в 

регулирана дейност 

- 6125 – Строителна дейност - Отчитат се като разходи за нерегулирана дейност    

- 6126 – Разходи ди за строителство на външни обекти - Отчитат се като разходи за нерегулирана 

дейност    

- 6141 – Общопроизводствени разходи - Отчитат се разходи разпределяеми, между регулирана и 

нерегулирана дейност 

- 6142 – Разходи за управление - Отчитат се разходи разпределяеми, между регулирана и 

нерегулирана дейност 

- 6143 - Разходи за дейност реализация – В тази сметка се отчитат разходите за отчитане, фактуриране 

и  инкасиране -  Отчитат се разходи, които се разпределят се само в регулирана дейност 

- 6145 – Разходи за минали години – Отчитат се като непризнати разходи 

- 6146 – Разходи за инвестиции АВиК– Отчитат се като непризнати разходи и коригирани разходи 

- 6147 -  Разходи за присъединяване и други рег. услуги – В тази сметка се отчитат разходите за 

извършване на услуги по чл.3 ал. 2 от допълнителните разпоредби на ЗУТ - Отчитат се като разходи за 

нерегулирана дейност    

- 6148 - Разходи за други нерегулирани услуги – Отчитат се като разходи за нерегулирана дейност    

- 6160 – Непризнати разходи –Отчитат част от непризнатите разходи за регулаторни цели 

- 6161 – Разходи по СБКМ – В тази сметка се отчитат само признатите за целите на ценообразуването 

социални разходи – Отчитат се разходи разпределяеми, между регулирана и нерегулирана дейност 

- 6162 – Разходи социални дейности, представителни, нерегулирани – Отчитат се като непризнати 

разходи 

- 6163 – Разходи  за ВЕЦ - Отчитат се като разходи за нерегулирана дейност    

Сметките за разходи в група 61 се осчетоводяват по следните основни аналитични признаци: 

6.7.3. Водоснабдителните системи са следните: 

- 01 ВС Помпажно 

- 03 ВС Пет могили /за доставка на вода за друг ВиК оператор/ 

6.7.4. Видовете дейности за регулирани услуги са: 

-  11 Доставяна на вода 

-  12 Отвеждане на отпадни води 

-  13 Пречистване на отпадни води 

6.7.5. Видовете дейности за нерегулирани услуги са: 

- услуги водомерно стопанство 

- строителни услуги 

- присъединяване на нови потребители 

- канални услуги 

- лабораторни услуги 

- производство ел. енергия 

- други услуги 
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За всеки вид нерегулирана услуга е открита аналитичност с вида дейност, по който се осчетоводяват 

съответните приходи и разходи. 

6.7.6. Видове аналитични разходни партиди 

Към сметки от група 61 са въведени и  аналитични разходни  партиди, които са в съответствие с 

указанията на  КЕВР, като са допълнени и с други видове разходи, необходими и за целите на 

управленските дейности. 

В съответствие с направленията на разходите са въведени партиди, съответстващи по елементи на 

разходите, в група 61 - номенклатурата е представена в Приложение 2 на Счетоводната политика на 

дружеството. 

- За сметка 601 – номерацията на партидите е от 610101 до 610199 

- За сметка 602 – номерацията на партидите е от 610201 до 610290 

- За сметка 603 – номерацията на партидите е от 610300 до 610320 

- За сметка 604 – номерацията на партидите е от 610401 до 610401 

- За сметка 605 – номерацията на партидите е от 610501 до 610516 

- За сметка 606 – номерацията на партидите е от 610601 до 610615 

- За сметка 608 – номерацията на партидите е от 610820 до 610839 

- За сметка 609 – номерацията на партидите е от 610901 до 610952 

6.7.7. Непризнати разходи 

Следните видове разходи се отчитат като непризнати за целите на КЕВР: финансовите разходи, разходи за 

данък върху печалбата и разходи за бъдещи периоди, разходи за минали години, обезценки на вземания 

и активи, санкции и глоби, наложени от държавата, разходи за лихви за забавяния и неустойки, съдебни 

разходи по загубени дела, разходи за дарения, представителни разходи и начисления разход върху тях, 

дългосрочни разходи за персонал – неизползвани отпуски и актюерски изчисления при пенсиониране. Тук 

са включени и социалните разходи, непризнати за целите на ценообразуването. Разликата между 

амортизациите за целите на ЗКПО на корпоративните активи и амортизации, определени от КЕВР също не 

се признават като разход. Капитализираните разходи за изграждане на инвестиции. 

Непризнатите разходи са осчетоводени със следната аналитичност в група 61: 

Аналитична Разходи / Партида Име на партида 

610115 РАЗХОДИ ЗА ММП С Х-Р НА ДА 

610117 РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ 

610199 НЕПРИЗНАТ ДДС ГОРИВА И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ 

610216 СЪДЕБНИ И НОТАРИАЛНИ РАЗХОДИ 

610239 РЕКЛАМА 

610270 РАЗХОДИ  ДОСТЪП И ЕКСПЛ-Я НА  АКТИВ ПОС 

610271 РАЗХОДИ  ДОСТЪП И ЕКСПЛ-Я НА  АКТИВ ПДС 

610280 ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОРИ- ПРЕДСТАВИТЕЛНИ Р-ДИ 

610411 КОМПЕНСАРУЕМИ ОТПУСКИ-МИН.ГОД. 

610412 КОМПЕНСАРУЕМИ ОТПУСКИ-ТЕК.ГОД. 

610426 ПР.Р-Д АКТЮЕРСКИ ДОКЛАД 

610480 СТОРНО ЗАПЛАТИ КАПИТАЛИЗИРАНИ РАЗХОДИ 
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631001 КОМПЕНСАРУЕМИ ОТПУСКИ МГ 

631002 ОСИГУРОВКИ КОМПЕНСАРУЕМИ ОТПУСКИ 

632001 РАЗХ0ДИ ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ АКТЮЕРСКИ ДОКЛАД 

610580 СТОРНО СОЦ.ОСИГУР.КАПИТАЛИЗИРАНИ РАЗХОДИ 

610612 ЗКПО 10 %-ПРЕДСТ.РАЗХОДИ 

610613 ЗКПО 10 %-СОЦИАЛНИ РАЗХОДИ 

610614 ЗКПО 10%-РАЗХОДИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА 

610711 РАЗХОДИ ЗА ПРОВИЗИИ 

610720 ОБЕЗЦЕНКА МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ 

610755 Р-ДИ-НАСЕЛ.ОТП.ОТ ИНКАСО НЕСЪБ.ВЗЕМ 

610777 Р-ДИ-ОБЩЕСТВ.ОТП.ОТ ИНКАСО НЕСЪБ.ВЗ 

610821 ХРАНА АВ.ГРУПИ И МИН.ВОДА ЧЛ 19КТД ЗКПО 

610822 ПРОФ. ПРЕГЛЕДИ,ВАКСИНИ ЧЛ72 КТД ЗКПО 

610824 КУЛТУРНИ МЕРОПР.-БИЛЕТИ ЗА ТЕАТЪР ЗКПО 

610825 СПОРТНА И ТУРИСТ.ДЕЙНОСТ ЗКПО 

610826 Р-ДИ ПОГРЕБЕНИЕ-Р-К ВиК-ЧЛ.31АЛ1 КТД 

610828 ЕДНОКР.ПОМ.СЕМ.ПОЧИНАЛ РАБОТНИКЧЛ31АЛ2 

610829 СОЦ.Р-Д-ЮБИЛЕЙ-ЧЛ.71 АЛ.2 Т.4 

610830 СОЦ.Р-Д-ОТГЛ.ДЕТЕ ДО 2 Г.-ЧЛ.33 КТД 

610831 СОЦ.Р-Д-ЛЕЧЕНИЕ РЕЦЕПТИ ЧЛ.71,2,5 

610833 ЕДНОКР.ПОМОЩ-СМЪРТЧЛ31АЛ3 КТД 

610834 Еднократна помощ чл.34 КТД-щета 

610835 ЕДНОКР.ПОМ.ГР.БРАК РАЖДАНЕ ЧЛ71АЛ2Т3КТД 

610836 ПОДАРЪЦИ ДЕЦА ЧЛ71АЛ2Т10 КТД 

610839 УВРЕЖД.ДЕТЕ ЧЛ.71/2/8 КТД 

610840 Социален разход платен по банков път 

610841 Предметни подаръци за  деца на служители 

610842 СОЦ.Р-Д ЛЕЧ.РЕЦ. С ДОД ЧЛ.75/2/Т.5 

610843 СОЦ.Р-Д СМЪРТ ЧЛЕН СЕМ.ЧЛ.32/3/ 

610880 СТОРНО СОЦ.Р-ДИ КАПИТАЛИЗИРАНИ РАЗХОДИ 

610909 БРАК ДА 

610910 БРАК КА 

610912 ДАРЕНИЯ 

610913 ЧЛЕНСКИ ВНОС 

610914 ОБЕЩЕТЕНИЕ ЗА ИЗГР.НА ВОДОПРОВОД 

610916 ОБЕЩЕТЕНИЕ ЗА НАНЕСЕНА ЩЕТА 

610917 Корекция ДК 

610918 ОБЕЗЩЕТЕНИЯ  И НЕУСТОЙКА 
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610951 ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ 

610952 НЕПРИЗНАТИ РАЗХОДИ ЗА ОБЛ.П-БА 

610977 РАЗХОДИ ЗА СТИПЕНДИИ ЧЛ.177А - ЗКПО 

Аналитична Партида 
Капитализирани Разходи 

Име на партида 

613001 РАЗХОДИ ЗА МАТ-ЛИ  

613009 РАЗХОДИ ЗА ДА ОТ 601 

613002 УСЛУГИ СТРОИТЕКЛСТВО 

613004 ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ОБЕКТИ 

613005 ИЗВЪРШЕНИ ППР И ХГП /РАБОТНИ ПРОЕКТИ/ 

613006 СТРОИТЕЛНИ РАЗРЕШЕНИЯ /ИНВЕСТ.ПРОЕКТИ/ 

613009 РАЗХОДИ ЗА ДА ОТ 602 

613011 РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ - КАПИТАЛИЗИРАНИ 

613012 РАЗХОДИ ЗА МЕХАНИЗАЦИЯ/ СТОРНО ОТ 610106 

613013 РАЗХОДИ ЗА ОСИГУРОВКИ ТД - КАПИТАЛИЗИРАНИ 

613014 РАЗХОДИ ЗА СОЦ.РАЗХОДИ ТД 

613015 РАЗХОДИ ЗА ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОРИ 

613016 РАЗХОДИ ЗА СОЦИАЛНИ ОСИГУРОВКИ ГД-КАПИТАЛИЗ. 

613017 ГЕОДЕЗИЧЕСКИ И ПРОЕКТАНСКИ УСЛУГИ 

613018 ТАКСИ СЪГЛАСУВАНЕ 

613021 КОНС.УСЛУГИ - ТЕХНИЧЕСКИ 

 

6.8. Регламент на описаните принципи с формални вътрешни правила (инструкции) 

Със заповед № 3-381/ 30.06.2017г. на Управителя на ВиК ЕООД Стара Загора, е въведена Счетоводна 

политика по ЕСРО на дружеството. 
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V. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС ПЛАНА 

1. График за изпълнение на инвестиционната програма 

 

Графикът за изпълнение на инвестиционната програма по години, елементи и дейности е част от 

електронния модел на бизнес плана, Справка 9. 

 

2. График за подобряване качеството на информация за показателите за качество 

Графикът за подобряване на качеството на информацията за показателите за качество е във връзка с 

графика за внедряване на отделните регистри и бази данни. 

 

3. График за постигане показателите за качество, в т.ч. за намаляване загубите на вода 

 

Графикът за постигане показателите за качество е във пряка връзка с реализацията на описаните цели и 

мерки в раздели II – IV. Той е част от електронния модел за изготвяне на бизнес плана – справка 3. 

 

Процесът по намаляване на загубите на дружеството бе подробно разгледан както тук –по горе при анализа 

на загубите, така и в производтсвената програма. При успешна реализация на инвестиционни, ремонтни и 

други мерки и дейности, планираме постигане на зададената индивидуална целева стойност.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Така представения проект на бизнес план на ВиК ЕООД Стара Загора е изготвен в съответствие с поставената 
регулаторна рамка. 

Прогнозите и допусканията са базирани на очаквания за устойчива социално-икономическа среда в Област 
Стара Загора и възвръщане на нормалния темп на дейностите след необичайната обстановка в 2020.  

Специални акценти при изготвяне на този документ са поставени върху осигуряването на условия за 
успешната реализация на проекта ОПОС в рамките на 2021-2023та но и последователност в изпълнението 
на заложените мероприятия в инвестиционната програма, с оглед на постигане на максимално устойчив и 
дългосрочен ефект от вложените труд и средства.   

 

Количествения израз на прогнозите е показан в електронния модел, където е посочена и връзката между 
постигането на индивидуалните цели поставени от КЕВР, изпълнението на ангажиментите по Договора с 
АВиК Стара Загора и възможностите на дружеството. 

  

 

 

 

 

Дата: Управител:  

Гр. Стара Загора  Инж. Румен Райков 

 

 

 

 


