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I. Въведение 

Настоящият анализ е изготвен въз основа на отчетни данни на В и К операторите за 
2012 г., и сравнение с налични отчетни данни за 2010 г. и 2011 г.  

При анализа на техническите показатели за нива на В и К услугите са използвани 
данни за общо 42 В и К оператори, в т.ч. най-големите В и К оператори с преобладащо 
държавно участие и „Софийска вода“ АД, както и голяма част от по-малките В и К 
оператори с общинско участие. 

При анализа на разходите и финансовите показатели са използвани данни за общо 
41 В и К оператори, т.к. един от анализираните В и К оператори не е представил данни за 
финансови показатели съгласно изискванията на Единната система за счетоводно отчитане 
(ЕССО). 

Анализът на потреблението на електрическа енергия е изготвен за 34-те В и К 
оператори с най-голямо потребление, около и над 3 000 MWh годишно. 

В хода на извършването на анализа се установиха някои неточности в 
представените отчетни данни от В и К операторите, по-специално по отношение на 
целевите показатели за качество на В и К услугите, което може да доведе до изкривявания 
на общите данни. Ще бъде обърнато внимание на съответните компании за обследване и 
евентуални корекции на данните от тяхна страна. 

В рамките на анализа ще бъдат представени както общи данни за всички В и К 
оператори (приемаме, че това са общи данни за В и К сектора към момента), така и 
референтни стойности - минимални, средни и максимални за определени сфери на 
дейност.   

Настоящият анализ не цели цялостна оценка на представянето на отделните В и К 
оператори, с оглед на това че всеки В и К оператор функционира в твърде специфична 
среда и не е възможно да бъде сравняван с останалите компании на база усреднени 
показатели. Разликите в териториите, начина на добиване на водата, разположението на 
урбанизираните територии, схемите на В и К мрежите, наличието на големи потребители, 
и икономическите стандарти в различните обособени територии на отделните В и К 
оператори са твърде големи, за да е възможно пряко съпоставяне на данните. 

Анализът обаче, цели да обърне внимание на отделните В и К оператори за 
конкретни сфери на дейност, в които компаниите се представят под / над средното ниво за 
всички анализирани В и К оператори. Това би следвало да означава, че тези компании 
имат възможности за оптимизация и подобрение в тези сфери на дейност, и съответно 
трябва да бъде поставено като приоритет от ръководството и собственика им. 
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Докладът обхваща различни сфери на дейност на В и К операторите, като във всеки 
раздел са направени конкретни констатации, изводи и заключения. На базата на 
установените индивидуални стойности на отделните В и К оператори, и обобщените 
стойности (референтни стойности) за сектора като цяло ще бъдат извършвани 
допълнителни анализи на представянето и състоянието на отделните В и К оператори. 
Информацията ще се използва при разглеждането на бизнес плановете за развитие на 
дейността, които В и К операторите предстои да внесат в Държавната комисия за 
енергийно и водно регулиране (ДКЕВР).  

Направените изводи могат да се синтезират, както следва: 

• Констатирани са редица технически грешки в предоставяната информация от В и К 
операторите, особено при докладването на годишните целеви нива на показателите 
за качество на В и К услугите; 

• Общото покритие на населението с водоснабдителни услуги към 2012 г. е 99.3%, 
отчитайки обаче несъответствие в предоставените данни за общо население в 
обособените територии на В и К операторите; 

• За 2012 г. се отчита средно съответствие на пробите по физико-химични и 
радиологични показатели от 94%, и 96.6% по микробиологични показатели. За 
периода 2010 – 2012 г. се отчита обща тенденция към намаляване броя на пробите; 

• Нивото на Неносеща приходи вода (НПВ) към 2012 г. е 61.02%, като за периода 
2010 – 2012 г. се отчита устойчива тенденция към намаляването на НПВ в реално 
изражение (куб. метри); 

• През 2012 г., 30 В и К оператори от обхванатите 42 са отчели увеличение на 
фактурираните количества питейна вода, като нетния ефект е в размер на 1.08%; 

• Констатирани са много големи диапазони между минимални, средни и максимални 
нива на НПВ в реално изражение: (%); (куб.м/км мрежа/ден) и (куб.м/СВО/ден), 
както и в потреблението л/ж/д за отделните В и К оператори; 

• За периода 2010 – 2012 г. се наблюдава устойчива тенденция към общо 
увеличаване на авариите по водопроводната мрежа на всички компоненти: 
довеждащи и разпределителни водопроводи, и сградни отклонения. Отново 
наблюдаваме много големи диапазони между минималните, средни и максимални 
нива на брой аварии към дължина на мрежа и/или брой отклонения за отделните     
В и К оператори; 

• Представените отчетни данни за измерване на водни количества при 
водоизточниците и на вход населени места показват налични проблеми при 
измерването, особено на сурова вода (съотношение 0.33 на брой водоизточници 
спрямо брой монтирани водомери). Делът на населените места обхванати с 
измерване на вход постепенно се увеличава, като през 2012 г. съотношението е 
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0.555, но продължава да бъде прекалено нисък. Индивидуалните диапазони 
формиращи минимално, средно и максимално ниво за сектора и тук са много 
големи. 

• По отношение измерването на сградните отклонения данните показват увеличаващ 
се брой общи водомери спрямо динамично променящ се брой сградни отклонения, 
като обаче В и К операторите отчитащи съотношение под 1 са изключително малко; 

• Данните за автоматизация на обектите по водоснабдителната система (помпени 
станции, пречиствателни станции и елементи на водоснабдителните системи) не 
водят до еднозначни заключения, като са необходими много по-детайлни анализи в 
тази насока. Средният дял на докладваните помпени станции с местна автоматика е 
0.849, което е доста висок дял. Същевременно средният дял на ПСПВ с 
автоматизирана система за управление (АСУВ) е 0.448, а средният дял на елементи 
на водоснабдителна система с АСУВ е едва 0.313. 

• Данните за аварии по канализационната мрежа също показват цялостен ръст през 
периода 2010 – 2012 г. Тук обаче е необходимо допълнително обследване и анализ 
на докладваните данни, и установяване на стандартни понятия за дефиниция и 
класификация на събитията по канализационната мрежа; 

• Анализът на В и К операторите с годишно потребление на електроенергия над 3 000 
МВтч годишно показва, че над 85% от общото потребление на електроенергия е 
използвано за услугата „доставяне на вода на потребителите“, поради което в тази 
насока е направено допълнително обследване;  

• Констатирано е, че през 2012 г. има ръст в потреблението на електроенергия за 
услугата доставяне на вода на потребителите от 1.74%, който частично е 
компенсиран от намаление на потребената електроенергия за другите услуги; 

• Около 52% от общото потребление на електроенергия е на средно напрежение, 
което създава сериозни предпоставки за оптимизиране на разходите на В и К 
операторите при либерализирането на пазара на електроенергия през 2013 г.  

• Около 80% от общото използвано количество електроенергия на средно 
напрежение, и около 95% от това на ниско напрежение, е за услугата „доставяне на 
на вода на потребителите“; 

• При разглеждане на потреблението за услугата „доставяне на вода на 
потребителите“ се наблюдават големи диапазони в референтните стойности – 
минимална, средна и максимална – по различните тарифи – Върхова, Дневна и 
Нощна за отделните В и К оператори както на Средно, така и на Ниско напрежение. 
Това показва възможности на повечето В и К оператори за оптимизиране на 
разходите за електроенергия чрез оптимизиране на потреблението по тарифи и зони 
на измерване; 

• При анализа на разходите за отделните услуги „доставяне на вода на 
потребителите“, отвеждане на отпадъчните води и „пречистване на отпадъчни 
води“ са обследвани разходите по категории, отделно са посочени условно 
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променливите разходи, и всички категории са отнесени към съответни параметри на 
В и К операторите – дължина на водопроводна/канализационна мрежа, и 
пречистени водни количества в ПСОВ, с цел изчисляване на референтни нива на 
разходи, в хил.лв. към дължина на мрежа, в км / пречистена вода в ПСОВ, в млн. 
куб. метри. И тук се виждат големи диапазони в референтните стойности за 
сектора, което изисква по-задълбочен анализ за състоянието на отделните 
компании; 

• В настоящия анализ е обследвано и нивото на събираемост на вземанията на В и К 
операторите за 2012 г., като и тук обаче се констатираха много големи диапазони 
между минималното (0.678), средното (0.842) и максималното (0.964) ниво за 
сектора. Това очевидно показва възможности за сериозни подобрения в този 
изключително важен аспект от дейността на В и К операторите; 

• Посочена е и информация за общото ниво на отчетени инвестиции от В и К 
операторите за периода 2009 – 2012 г. Вижда се, че над 70% от общия обем 
инвестиции е насочен за услугата „доставяне на вода на патребителите“, като почти 
84% от инвестициите в тази услуга са реализирани със собствени средства на 
дружеството. За услугите „отвеждане на отпадъчните води“ и „пречистване на 
отпадъчните води“ са изразходвани съответно 19% и 10%, като обаче делът на 
привлечените средства за тези инвестиции е съответно 59% и 53%. 
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II. Данни за В и К операторите към края на 2013 г. 

С Решение № РД-02-14-2234/22.09.2009 г. на основание на §34, ал.2 от преходни и 
заключителни разпоредби на ЗИДЗВ (обн. ДВ, бр.47 от 2009 г.) във връзка с чл.198а от 
Закона за водите, Министърът на Регионалното развитие и благоустройството е обявил 
обособени територии на действие на В и К операторите, с посочени обхват и граници. 
Съгласно това решение са определени 51 В и К оператори. 

Същевременно, общо 12 други В и К оператори, извън обхвата на списъка по 
Решение № РД-02-14-2234/22.09.2009 г., са внасяли в ДКЕВР за одобрение бизнес планове 
за развитие на дейността като В и К оператори. Част от посочените компании 
експлоатират общински активи, а други частни такива. Някои компании имат действащи 
одобрени бизнес планове, а други имат одобрени бизнес планове за предходен период. 

Списъкът с всички В и К оператори е посочен в Приложение 1. Разпределението на 
В и К операторите според структурата на капитала е, както следва: 

Структура на капитала Брой 

100% държавно участие 14 

51% държавно участие 49% общинска собственост 15 

77,10% частно участие 22,90% общинско търговско дружество 1 

52% общинско участие 48% частно участие 1 

100% общинско участие 24 

100% частно участие 8 

ОБЩО 63 

 Та бли ца  2. 1:  Ра зпр еде лени е  н а  В  и  К  опе р ато ри те  спо ре д  с т ру к ту р ат а  на  к апи та ла  

Съгласно § 14 от Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ЗИДЗВ), 
обн. ДВ, бр. 103 от 29.11.2013 г., настоящият регулаторен период по смисъла на чл. 10, 
ал.1 от ЗРВКУ се удължава до 31.12.2015 г., а следващият регулаторен период ще започва 
от 01.01.2016 г., респективно ще обхване периода 2016 – 2020 г. 

Във връзка с удължаването на настоящия регулаторен период до 31.12.2015 г. и 
необходимостта от допълване на одобрените бизнес планове от В и К операторите, ДКЕВР 
прие с Протоколно решение № 199/12.12.2013 г. по т. 4. Указания за формата и 
съдържанието на информацията, необходима за удължаване на настоящия регулаторен 
период на одобрените бизнес планове за развитието на дейността на В и К операторите   
до 31.12.2015 г., както и Модел към Указанията за формата и съдържанието на 



  ДКЕВР                                                                          Сравнителен анализ на В и К сектора за 2012г. 

9 | С т р а н и ц а  
 

информацията, необходима за удължаване на настоящия регулаторен период на 
одобрените бизнес планове за развитието на дейността на В и К операторите до 
31.12.2015 г., които са публикувани на интернет страницата на комисията (www.dker.bg).  

Съгласно изискванията на Глава единадесета "а" Управление, планиране и 
изграждане на В и К системи. Предоставяне на В и К услуги. Единна информационна 
система за В и К услуги. Регистриране на асоциации по В и К и на В и К оператори (нова - 
дв, бр. 47 от 2009 г., в сила от 24.09.2009 г.) от Закон за водите и Закона за изменение и 
допълнение на Закона за водите (обн. ДВ бр. 103 от 29.11.2013 г.) се предвижда 
реализирането на процес по отписване на активи от счетоводния баланс на търговските 
дружества – действащи В и К оператори с държавно и/или общинско участие, и/или 
общинските администрации на имущество и активи – публична държавна и/или публична 
общинска собственост и предаването им за стопанисване и управление от Асоциации по В 
и К и като последващ етап сключването на договори между Асоциациите по В и К и 
определеният В и К оператор за съответната обособена територия. 

След направен анализ на компаниите, които са внасяли за разглеждане и одобрение 
бизнес планове за развитие на дейността като В и К оператор, но нямат обособена 
територия съгласно Решение № РД-02-14-2234/22.09.2009 г., бяха изготвени и изпратени 
писма до кметовете на съответните общини, областните управители и Министерството на 
регионалното развитие, с които бяха поставени въпроси относно статута на използваните 
В и К активи, териториите в които тези компании предоставят В и К услуги, и 
предвижданията на Асоциациите по В и К относно сключването на договори с тези 
компании. Целта е да се установи дали тези компании имат или ще имат качеството на В и 
К оператори за следващия регулаторен период 2016 – 2020 г., и дали въобще ще 
продължат да извършват дейност като В и К оператори.    
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III. Данни за В и К активи 

Съгласно докладваните данни за показателите за качество на В и К услугите за 
анализираните 42 В и К оператори, в експлоатация са следните активи по В и К системите: 

Активи по водопроводната мрежа Ед. Данни 
ПСПВ  бр. 47 
ВПС  бр. 3 718 
Довеждащи водопроводи  км 25 385 
Разпределителни водопроводи  км 48 241 
Общо водопроводна мрежа км 73 626 
СВО  бр. 2 110 818 
Водоизточници бр. 8 033 
Брой инсталирани водомери при водоизточниците бр. 2 662 
Водомери, монтирани на СВО (общи водомери) бр. 2 223 203 
Брой на персонала, осигуряващ водоснабдителни 
услуги бр. 13 839 

Та блиц а  3.1:  А к тиви  по  водоп ро водн а та  м ре жа  

 

Активи по канализационната мрежа Ед. Данни 
ПСОВ бр. 55 
КПС бр. 107 
Канализационна мрежа км 9 726 
СКО бр. 563 563 
Брой на персонала, осигуряващ канализационни 
услуги 

бр. 2 116 
Та блиц а  3.2:  А к тиви  по  к ана лиз ационн а та  м ре жа  
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IV. Технически показатели за качество на В и К услуги 

Анализът на техническите показатели за качество на В и К услугите е направен за 42 
В и К оператори. 

Структура на капитала Брой 

100% държавно участие 14 

51% държавно участие 49% общинска собственост 15 

77,10% частно участие22,90% общинско търговско дружество 1 

52% общинско участие48% частно участие 1 

100% общинско участие 11 

100% частно участие 0 

ОБЩО 42 

Та блиц а  4.1:  А на лизир ани  В  и  К  оп ер а тори т е  спор ед  с тр ук ту р а  н а  к апит ал а  

4.1. Покритие с водоснабдителни услуги 

Данните за 2012 г. показват 99.3% покритие с водоснабдителни услуги: обхванати 
са 7 556 279 жители от общо 7 622 780 жители. 

Данните за 2011 г. и 2010 г. показват ниво от 97%, т.е. през 2012 г. е отчетено 
повишение на нивото на покритие с водоснабдителни услуги. 

Трябва да се отбележи, че съгласно данните на НСИ за население към 31.12.2012 г. 
по области, общини местоживеене и пол, общото население в република България е     
7 284 552 жители, т.е. посочените 42 В и К оператори са отчели по-голямо общо население 
в техните обособени територии от общото за страната. 

При анализа на представената информация от В и К операторите се констатираха 
несъответствия между данните за общ брой население в региона обслужван от В и К 
оператора за показателите Ниво на покритие с водоснабдителни услуги и Ниво на 
покритие с канализационни услуги. 

Изводи: 
В и К операторите следва да докладват общо население в техните обособени 

територии в съответствие с данните на НСИ за съответните области, общини и 
населени места. 
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4.2. Качество на питейната вода 

Средното ниво на съотношението между броя проби по физико-химични и 
радиологични показатели отговарящи на нормативните изисквания към общия брой проби 
е 94%.  

 

Фигу р а  4.2. 1:  Изпъ лне ние  н а  про би  по  физихо -хи мични  и  р адиоло гични  по к аза те ли  

От данните на фигура 4.2.1 се вижда, че за периода 2010 – 2012 г. обхванатите 42     
В и К оператори отчитат намаление от една страна в общия брой взети проби, а от друга 
страна в съотношението между броя проби отговарящи на нормативните изисквания и 
общия брой проби. 

Средното ниво на съотношението между брой проби по микробиологични 
показатели отговарящи на нормативните изисквания към общ брой проби е 96.6%.  

 

Фигу р а  4.2. 2:  Изпъ лне ние  н а  про би  по  ми кр обиоло гични  п ока за те ли  
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Отново се наблюдава тенденция за спад в общия брой взети проби за периода 2010 – 
2012 г., като се отчита лек спад в съотношението между броя проби отговарящи на 
нормативните изисквания и общия брой проби за 2012 г. спрямо 2011 г., но като цяло са 
налице по-добри стойности от 2010 г. 

Изводи: 
В и К операторите със съответствие на пробите под 95% следва да изготвят 

детайлен анализ на конкретните райони (водоснабдителни системи, населени места) 
в които има влошено качество на питейната вода, причините за това, и да изготвят 
набор от мерки с които качеството на питейната вода да се подобри. При равни 
други условия, такива мерки биха били: 

• Въвеждане на допълнителни пунктове за хлориране / дезинфекция на 
питейната вода; 

• Реконструкция и рехабилитация на съществуващи станции / пунктове за 
пречистване / хлориране / дезинфекция на питейната вода; 

• Преустановяване използването на водоизточници с недобро качество на 
суровата вода; 

• Реконструкция на водопроводната мрежа с цел подобряване на хидравличните 
параметри (сключване на мрежата); 

• Реконструкция / оптимизация на водопроводната мрежа с цел намаляване на 
аварийни събития, непланирани спирания на водоподаването, инфилтрация и 
други. 

4.3. Неносеща приходи вода във водоснабдителните системи 

Съгласно представените данни за 2012 г., обследваните 42 В и К оператори са 
подали общо 920,05 млн.куб.м на вход водоснабдителни системи, от които са 
фактурирали 358,6 млн.куб.м, а останалите 561,46 млн.куб.м са Неносеща приходи вода 
(НПВ), или дял на НПВ от 61.02% общо за сектора. Разпределението на компонентите е 
посочено на фигура 4.3.1: 
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Фигу р а  4.3. 1:  Во дни  количе с тв а  за  2012 г .  

От данните за периода 2010 – 2012 г., обобщени и посочени на фигура 4.3.2 могат 
да се направят следните изводи: 

• През 2012 г. е налице повишение на количествата вода на вход ВС с 1.7 млн.куб.м 
(0.2%) спрямо 2011 г., докато спрямо 2010 г. е отчетено намаление със 17.8 
млн.куб.м (1.9%); 

• Отчетеното повишение на фактурираната питейна вода през 2012 г. спрямо 2011 г. е 
с 3.8 млн.куб.м (1.08%), при сравнително констатни нива за 2010 г. и 2011 г.; 

• НПВ намалява с 3.2 млн.куб.м (0.57%) през 2012 г. спрямо 2011 г., като общото 
намаление спрямо 2010 г. е с 21.39 млн.куб.м (3.67%). 
 

 

Фигу р а  4.3. 2:  Во дни  количе с тв а  за  2010 - 2012 г .  

Фактурирана вода: 

От анализираните 42 В и К оператори, само 12 са отчели намаление на 
фактурираната питейна вода за 2012 г. спрямо 2011 г., като общото отчетено намаление е в 
размер на (- 1 490 480 кум.м). Останалите 30 В и К оператори са отчели повишение на 
фактурираната вода в общ размер на  (+ 5 312 028 куб.м). Нетния ефект е общо повишение 
в размер на (+ 3,821,549 куб.м). 

Изводи: 
В и К операторите, отчели намаление на фактурираната вода през 2012 г. 

следва да изготвят детайлен анализ на причините за намаленото фактурирано 
количество.  

Желателно е всички В и К оператори да изготвят анализ на управление на 
търговския си цикъл, включително: 
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• Анализ на демографските тененденции - данни за промяна бройките на 
население в съответните области, общини и населени места от обособените 
им територии от НСИ; 

• Анализ на потреблението на клиентите тип стопански потребители 
(търговски, промишлени, индустриални) – разлики в брой потребители, 
индивидуално потребление, анализ на големите потребители; 

• Анализ на потреблението на клиентите тип население – за всяко населено 
място, съпоставяне с данните за население, отчитане на сезонни разлики в 
потребление, отчитане на конкретни метеоролгични условия и други; 

• Реално проучване на потреблението на отделни консуматори на терен – чрез 
устройства за заснемане профила на потребление (логери); 

• Анализ на водомерното стопанство (общи водомери) – създаване и 
актуализиране на база данни за общите водомери, анализ и приоритизиране по 
определени критерии; 

• Контрол върху процеса по отчитане на водомери; 
• Контрол върху процеса по пренос на данни за отчетено потребление към 

системата за инкасо / фактуриране; 
• Съпоставяне на данните за отчетено и фактурирано потребление.  
 
 
Неносеща приходи вода (НПВ): 

Анализът на НПВ по трите възможни индикатори на IB-NET (%); (куб.м/км 
мрежа/ден) и (куб.м/СВО/ден) показват следните стойности общо за анализираните 42 В и 
К оператори: 

Неносеща приходи вода % куб.м/км/ден куб.м/СВО/ден 

Минимална стойност 8.27% 0.502 0.023 
Средна стойност 57.70% 18.788 0.627 
Максимална стойност 85.35% 77.276 2.657 

Та блиц а  4.3. 3:  Миним ални ,  с ре дни  и  м ак сим ал ни  стой нос ти  н а  НПВ  за  а на лизир ани те  опе ра то ри  

Вижда се, че има твърде големи диапазони между минималните и максимални 
стойности по всеки един от възможните индикатори. В практиката отдавна е известно, че 
посочването на НПВ само като процент не дава реална информация за количествената 
връзка между обема в куб.м и параметрите на мрежата (в км мрежа или брой СВО), поради 
което в настоящия анализ са определени и трите индикатори. 

Изводи: 
Редица В и К оператори отчитат стойности над средното и в трите 

категории индикатори, поради което е необходимо да изготвят анализ на отделните 
водоснабдителни системи / населени места, да идентифицират критичните части 
от системата с най-високи нива на загуби (при отчитане и на трите индикатора), и 
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да изготвят детайлен план за действие. Особено е важно това за системите с 
помпажно захранване, с висока честота / гъстота на аварии и/или високи нива на 
търговски загуби.  

Практиката отдавна познава добрите инженерни практики за подобряване 
управлението на водоснабдителните системи – въвеждане на системи за СКАДА, 
телеметрия и диспечеризация; измерване на водни количества на вход/изход основни 
обекти по системата (пречиствателни и помпени станции, резервоари, ключови 
точки), зониране, управление на налягането, контрол върху експлоатационните 
практики, контрол върху управлението на търговския цикъл, и други.  

Ниво на потребление 

Според предоставените данни за фактурирани количества вода и брой 
водоснабдено население се извеждат следните данни за потребление литри/жител/ден: 

Потребление л/ж/дeн 
Минимална стойност 46.000 
Средна стойност 119.153 
Максимална стойност 209.742 

Та блиц а  4.3. 4:  По т ре бле ние  л/ ж/ д  

Посочените стойности л/ж/д включват цялото фактурирано количество питейна 
вода, т.е. включително небитови клиенти. Данните обаче следва да бъдат приемани с 
достатъчно резерви – от една страна е очевидно, че посочения брой жители не е коректен, 
от друга страна количествата фактурирана вода не отразяват реалното потребление, най-
малкото заради разликата в периодите на отчитане и фактуриране. Необходимо е 
извършването на допълнителни анализи в тази сфера на дейност. 

Някои В и К оператори отчитат стойности, които не съответстват на стойностите 
отчитани от В и К операторите от подобен калибър, което ще изиска извършването на 
допълнителни анализи. 

Изводи: 
Отново се наблюдават големи диапазони между минимални, средни и 

максимални стойности. Някои В и К оператори отчитат потребление л/ж/д, което 
не съответства на стойностите на други аналогични компании. Необходимо е 
извършването на допълнителни анализи в тази насока, тъй като липсват официални 
статистически данни за реално потребление на домакинства в л/ж/д, така че на 
този етап не може да се анализира доколко посочените данни са представителни. 
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4.4. Аварии на водопроводната мрежа 
Данните за бройките и разпределението на авариите по водопроводната мрежа по 

довеждащите и разпределителните водопроводи, и сградните отклонения за 2012 г. са 
посочени на фигура 4.4.1: 

 

Фигу р а  4.4. 1:  Ра зпр еде лени е  н а  а ва рии  по  во доп рово дна т а  мр еж а  

Данните за авариите по водопроводната мрежа за периода 2010 – 2012 г. показват 
трайна тенденция към нарастване на общия брой аварии, както на довеждащите 
водопроводи, така и на разпределителните водопроводи и на сградните отклонения. 
Данните са посочени във фигура 4.4.2: 

 

Фигу р а  4.4. 2:  Дан ни  з а  а ва рии  по  во доп рово дна т а  мр еж а  за  пе риод а  2010  –  2012 г .  

Увеличението на авариите през 2012 г. спрямо 2011 г., е както следва: 

• Аварии на довеждащи водопроводи: увеличение с 1,375 бр. (9.64%); 
• Аварии на разпределителни водопроводи: увеличение с 6,419 бр. (11.49%); 
• Аварии на сградни отклонения: увеличение с 3,737 бр. (9.67%). 
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От анализираните 42 В и К оператори, 15 от тях отчитат нарастване на авариите по 
довеждащите водопроводи с над 20%, отново 15 В и К оператора отчитат нарастване на 
авариите по разпределителните водопроводи с над 20%, и 18 В и К оператора отчитат 
нарастване на авариите на СВО с над 20%.  

Анализирайки данните за аварии по водопроводната мрежа, е необходимо да 
разгледаме съотношенията между брой аварии и параметрите на съответната мрежа (км 
мрежа и/или брой СВО), при които се откриват следните минимални, средни и максимални 
стойности: 

Аварии към мрежа 

Довеждащи 
водопроводи 

Разпределителни 
водопроводи Общо мрежа Сградни 

отклонения 

Брой аварии / км 
мрежа 

Брой аварии / км 
мрежа 

Брой аварии / 
км мрежа 

Брой аварии /  
брой СВО 

Минимална стойност 0.033 0.502 0.401 0.000 
Средна стойност 0.574 1.324 1.049 0.019 

Максимална стойност 1.330 2.888 2.153 0.051 
Та блиц а  4.4. 3:  С тойно с ти  н а  съо тно шения  м ежд у  б рой  а ва рии  и  па р ам ет ри  на  м реж а т а  
 

Отново са налице много големи диапазони между минималните, средни и 
максимални стойности на тези показатели.  

По отношение на аварии на ВПС, общия брой докладвани аварии за 2012 г. е 5,681 
бр., като е отчетено намаление с 377 бр. (6.22%).  

Изводи: 
Очевидно е, че се наблюдава цялостна тенденция към ежегодно повишаване на 

броя на авариите по всички компоненти на мрежата – довеждащи водопроводи, 
разпределителна мрежа и сградни отклонения, което е крайно обезпокоително. 

Необходимо е В и К операторите отчитащи по-големи увеличения на авариите 
да направят детайлен анализ на причините за тези увеличения, районите от 
мрежата в които се наблюдава ръст на авариите, и респективно да изготвят план за 
действие за подобряване на ситуацията. В комплекса от мерки следва да се 
предвидят не само технически и инженерни дейности, но и организационни и 
управленски решения за подобряване управлението на експлоатационните отдели / 
практики. 

Подобен анализ следва да бъде направен и от всички В и К оператори 
отчитащи стойности на коефициенти брой аварии към параметри на мрежата над 
средното.  
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4.5. Измерване на водни количества 
Сред показателите за качество на В и К услугите, в раздел 11 Експлоатационни 

показатели за ефективност, има три показатели за измерване на питейната вода: 

• Брой инсталирани водомери на водоизточници спрямо общ брой водоизточници; 
• Брой населени места с измерване вода на вход спрямо общ брой обслужвани 

населени места от В и К оператора; 
• Брой водомери монтирани на СВО спрямо общ брой СВО. 

Тези три показатели обхващат целия цикъл на услугата „доставяне на вода на 
потребителите“:  добиване на сурова вода от природата (измерване при водоизточници), 
подаване на вода към населените места (измерване на вход населено място) и подаване на 
вода към крайните потребители (измерване на сградни отклонения). Следва да се 
отбележи, че измерването на сурова вода при водоизточниците е задължително според 
Закона за водите, и служи за определяне на добитата сурова вода, респективно за 
определяне на такса „ползване на водни обекти“. Измерването на СВО е задължително с 
цел коректно фактуриране на подадената вода към потребителите. Измерването на вход 
населено място е добра практика, с оглед изготвянето на коректен воден баланс за 
населените места от една страна, и определяне на нивата на общите загуби вътре в 
разпределителната мрежа, и същевременно определяне на загубите от довеждащите 
водопроводи. 

Данните показват следното:  
 

• За 2012 г. са докладвани общо 8 033 водоизточници, на които са монтирани едва     
2 662 водомера. Делът от 0.33 се запазва през целия период 2010 – 2012 г. Въпреки, 
че сравняването на двете цифри – брой водоизточници и брой водомери - не 
отразява реалното измерване (в различните схеми на водоснабдителните системи е 
възможно повече от един водоизточник да бъдат обхванати с един водомер, както и 
обратното), данните ясно показват, че има сериозен проблем с измерването на 
сурова вода. Така представените данни изискват допълнителен анализ, за да се 
определи каква част от основните водоизточници са обхванати с измерване. 
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Фигу р а  4.5. 1:  Брой  водоиз точници  и  б рой  мо нти р ани  вод оме ри  
 

Референтните стойности (най-ниска, средна и най-висока) са, както следва: 
 

Измерване на водоизточници 
Брой водомери 
/ брой 
водоизточници 

Минимална стойност 0.000 
Средна стойност 0.394 
Максимална стойност 1.300 

Та блиц а  4.5. 2:  Ре фе рен ти  с тойнос ти  п ри  изм ер ва не  на  в одоизточни ци  
 

• За 2012 г. са докладвани общо 4 460 населени места обслужвани от В и К 
операторите, от които 2 474 са обхванати с измерване на вход. През периода 2010 -
2012 г. обхванатите с измерване населени места се увеличават, като през 2012 г. 
съотношението достига 0.555 спрямо 0.531 за 2010 г. Въпреки това, делът на 
населени места с измерване на вход продължава да бъде относително нисък. 
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Фигу р а  4.5. 3:  Брой  н а сел ени  ме ст а  с  и зме р ва не  на  вхо д  
 
Референтните стойности (най-ниска, средна и най-висока) са, както следва: 

Измерване на вход населени места 

Брой НМ с 
измерване на 
вход / брой 
НМ 

Минимална стойност 0.000 
Средна стойност 0.567 
Максимална стойност 1.000 

Та блиц а  4.5. 4:  Ре фе рен ти  с тойнос ти  п ри  изм ер ва не  на  в ход  н ас еле ни  мес т а  
 

• За 2012 г. са докладвани общо 2 223 203 общи водомери на СВО спрямо общ брой 
СВО 2 164 242. Важно е да се отбележи, че общия брой СВО докладван по този 
показател се различава от общия брой СВО докладван по показателя за аварии на 
СВО, цитиран в доклада по-горе, поради разминавания в цифрите на няколко В и К 
оператори. Общият брой СВО се оказва динамична величина, която търпи сериозна 
промяна през годините. В тази връзка е необходимо да бъде уточнена единна 
дефиниция и стандарт кое се приема за СВО/СКО, защото дефиницията в Наредба 
4/2004 г. допуска различни тълкувания при различните форми на захранвания, 
откривани на терен. 
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Фигу р а  4.5. 5:  Брой  СВО  и  брой  во дом ери  
 
Референтните стойности (най-ниска, средна и най-висока) са, както следва: 

Измерване на СВО 

Брой 
водомери на 
СВО / брой 
СВО 

Минимална стойност 0.670 
Средна стойност 1.041 
Максимална стойност 1.734 

Та блиц а  4.5. 6:  Ре фе рен ти  с тойнос ти  п ри  изм ер ва не  на  С ВО  
 

Вижда се, че масово В и К операторите отчитат по-голям брой общи водомери на 
СВО спрямо броя сградни отклонения.  

Изводи:  
Необходим е детайлен анализ на В и К операторите по отношение на 

измерването на добита сурова вода от водоизточниците, като бъде направено 
разграничение между основните водоизточници и тяхното измерване, респективно 
измерването на второстепенни и резервни водоизточници. С приоритет следва да се 
реализира измерване при основните водоизточници. 

По същия начин трябва да бъде разграничено измерването на вход населени 
места над 2 000 жители, което е значително по-приоритетно, и поетапното 
измерване на по-малките населени места. 

Данните подадени за измерване на СВО показват много добри стойности, но 
същите подлежат на по-детайлен анализ. 

4.6. Автоматизация на водоснабдителни обекти 
Данните за автоматизация на обекти по водоснабдителната система могат да бъдат 

извлечени от следните показатели: 
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• Брой ВПС (водоснабдителни помпени станции) с местна автоматика спрямо общ 
брой ВПС 

• Брой ПСПВ (пречиствателни станции за питейни води) с изградена АСУВ 
(автоматизирана система за управление) спрямо общ брой ПСПВ 

• Брой елементи на водоснабдителната система с АСУВ спрямо общ брой елементи 
на ВС. 

Данните са посочени на фигури 4.6.1, 4.6.2 и 4.6.3: 

 

Фигу р а  4.6. 1:  Дял  н а  ВПС  с  м ет на  а в том а тик а  
 

 

Фигу р а  4.6. 2:  Дял  н а  ПС ПВ  с  АС УВ  
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Фигу р а  4.6. 3:  Дял  н а  еле мен ти  на  ВС  с  АС УВ  
 

Референтните стойности (най-ниска, средна и най-висока) са, както следва: 

Автоматизация на обекти 
Брой ВПС с 
автоматика / 

общ брой ВПС 

Брой ПСПВ с 
АСУВ / общ 
брой ПСПВ 

Брой ел. на ВС с 
АСУВ / общ 

брой ел. на ВС 

Минимална стойност 0,000 0,000 0,000 
Средна стойност 0,849 0,448 0,313 
Максимална стойност 1,000 1,000 1,000 

Та блиц а  4.6. 4:  Ре фе рен тни  с тойнос ти  при  а в том а тиза ц ия  н а  о бе кти  по  ВС  
 

Изводи:  
Данните за автоматизация на обектите по водоснабдителната система 

отново показват сериозни проблеми. Липсата на автоматизация води до недобро 
управление на тези обекти, което пряко рефлектира върху загуби на вода, повишено 
потребление на електроенергия и други неефективности. 

Анализите в тази сфера ще бъдат продължени и детайлизирани, като ще 
бъдат разгледани конкретните параметри на типа автоматизация и диспечеризация 
на отделните обекти и тип системи. От изключително важно значение е 
обхващането със системи СКАДА на всички основни обекти (пречиствателни и 
помпени станции), автоматизирането на връзката между помпени станции и 
резервоари и/или водопроводни мрежи, и поетапното обхващане на всички обекти по 
водоснабдителните мрежи. 

Допълнително ще бъде прецизирана информацията докладвана от В и К 
операторите по показател съотношение на елементи на ВС с АСУВ спрямо общ брой 
елементи на ВС.  

4.7. Аварии по канализационната система 
Докладваните данни за брой аварии на улични канали и на СКО са, както следва: 
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Фигу р а  4.7. 1:  А ва рии  н а  к ан ализ ационн а т а  м ре жа  

Изводи:  
Данните за брой аварии на канализационната мрежа показват увеличение през 

отчетния период 2010 – 2012 г., по аналог с данните за водопроводните мрежи. 
Необходим е допълнителен анализ на случващото се в канализационните мрежи, 
доколкото основния фокус на повечето от В и К операторите е насочен предимно 
към водопроводните мрежи, а към канализационните се отделя сравнително малко 
внимание и ресурс. 

Допълнително следва да се има в предвид, че към момента липсва единна 
стандартизация и класификация на различните събития възникващи в 
канализационната мрежа, респективно определянето им като аварии свързани с 
техническите и/или хидравлични параметри на мрежата, и събития причинени от 
човешка дейност или намеса. Основните причини за възникване на аварии по 
канализационната мрежа са: 

• Аварии причинени от недостатъчен капацитет на канала (например 
претоварване при дъжд); 

• Счупване на канала (конструктивни проблеми); 
• Проблеми причинени от навлизане на корени на дървета в канала (води до 

разпукване на канала); 
• Създаване на наноси в канала, което намалява хидравличните параметри 

(обикновено в резултат на изхвърляните в канала отпадни води и боклуци, 
често в резултат от липса на адекватна периодична профилактика и чистене 
на каналите); 

• Аварии на СКО, причинени от различни фактори; 
• Аварии по канал / СКО, причинени от човешка дейност (например изхвърляне 

на различни твърди отпадъци в мрежата, водещи до запушване на каналите). 
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Необходимо е провеждането на допълнителни анализи в тази сфера, и 
създаването на единна методология. 
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V. Потребление на електрическа енергия  

5.1. Разпределение на потреблението по услуги 

Потреблението на електрическа енергия се разглежда за отделните услуги, както 
следва: 

• Доставяне на вода на потребителите; 
• Отвеждане на отпадъчните води; 
• Пречистване на отпадъчните води; 
• Доставяне на вода за друг ВиК оператор; 
• Доставяне на непитейна вода. 

Анализът на потребление на ел.енергия е изготвен за 34 В и К оператори в България 
с годишно потребление над и около 3 000 МВтч.  

Съгласно Чл. 33 (2) от Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ): на задължително 
обследване за енергийна ефективност подлежи всяка промишлена система, чието годишно 
потребление на енергия е над 3 000 МWh. Обследването се извършва най-малко веднъж на 
всеки 5 години. 

Данните за 2012 г. сочат следните нива на потребление: 

Услуга  2012 г.,кВтч % 

Доставяне 522,188,216 85.23% 
Отвеждане 11,743,107 1.92% 
Пречистване 74,732,231 12.20% 
Друг оператор 3,234,961 0.53% 
Непитейна 808,692 0.13% 
Общо потребление, кВтч 612,707,207 100.00% 

Та блиц а  5.1. 1:  По т ре бле ние  на  ел ек т роен ер гия  за  2012г .  за  34 голе ми  ВиК  опе р ато ри  

Вижда се, че най-голям дял от потреблението на ел.енергия е предназначено за 
услугата доставяне на вода на потребителите, тъй като все още за голяма част от 
населението на Р.България не се осигуряват услугите отвеждане и пречистване на 
отпадъчните води. 

5.2. Разлика в потреблението през 2012 г. спрямо 2011 г. 

Разликата спрямо потреблението на електроенергия за 2012 г. спрямо 2011 г. за 
посочените В и К оператори е, както следва: 
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Услуга  2012г.,кВтч %  2011г.,кВтч % Разлика, 
кВтч 

Разлика, % 

Доставяне на вода 522,188,21
6 

85.23% 513,259,471 84.65% 8,928,745 1.74% 
Отвеждане на отп. води 11,743,107 1.92% 12,234,633 2.02% -491,527 -4.02% 
Пречистване на отп. води 74,732,231 12.20% 76,698,694 12.65% -1,966,463 -2.56% 
Доставяне за др. ВиКоператор 3,234,961 0.53% 3,383,090 0.56% -148,129 -4.38% 
Доставяне на непитейна вода 808,692 0.13% 751,972 0.12% 56,720 7.54% 
Общо потребление, кВтч 612,707,20

7 
100.00% 606,327,861 100.00% 6,379,346 1.05% 

Та блиц а  5.2. 1:  По т ре бле ние  на  ел ек т роен ер гия  за  2012г  спр ямо  2011г . .  з а  34 го ле ми  ВиК  опе ра то ри  

При съпоставянето на данните за потребена електроенергия за 2012 г. спрямо 2011 
г. се наблюдава тенденция за увеличаване на потреблението за доставяне на питейна вода с 
1.74%. Общото увеличение спрямо нивата на 2011 г. е с 1.05%, поради намаление в други 
услуги. 

5.3. Потребление по тип напрежение 

Наблюдаваме следното разпределение на потребената ел.енергия за 2012 г. по 
видове напрежение: 

Вид напрежение  2012г.,кВтч % брой оператори 

Ниско напрежение 280,293,059 45.75% 34 
Средно напрежение 320,268,061 52.27% 32 
Високо напрежение 12,146,087 1.98% 2 
Общо потребление 612,707,207 100.00%   

Та блиц а  5.3. 1:  Ра зпр еде лени е  по  тип  н ар ежени е  

От всички включени В и К оператори, само 2 компании използват ел.енергия 
високо напрежение, с която захранват пречиствателни станции за отпадъчни води.  

Два от включените В и К оператори използват само ел.енергия – ниско напрежение. 
Всички останали В и К оператори ползват средно и ниско напрежение. Разпределението по 
напрежение и тип услуга е посочено в таблицата по-долу: 

Услуга Ниско 
напрежение 

% Средно 
напрежение 

% Високо 
напрежение 

ОБЩО 

Доставяне 267,721,748 95.51% 254,466,468 79.45%   522,188,216 
Отвеждане 5,454,621 1.95% 6,232,827 1.95%   11,687,449 
Пречистване 6,384,264 2.28% 56,257,539 17.57% 12,146,087 74,787,889 
Друг оператор 137,710 0.05% 3,097,251 0.97%   3,234,961 
Непитейна 594,717 0.21% 213,976 0.07%   808,692 
ОБЩО 280,293,059 100.00% 320,268,061 100.00% 12,146,087 612,707,207 
Дял от общото 45.75%   52.27%   1.98% 100.00% 

Та блиц а  5.3. 2:  Ра зпр еде лени е  по  тип  н ар ежени е  и  у слу ги  

От данните се вижда, че 52% от общото потребление на ел.енергия на посочените  
В  и К оператори е средно напрежение, и около 46% за ниско напрежение.  
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Над 95% от общото потребление на ел.енергия – ниско напрежение и малко под 
80% от ел.енергията – средно напрежение се използва за услугата „доставяне на вода на 
патребителите“.  

5.4. Потребление за услугата „доставяне на вода на потребителите“ 
по тарифи 

Анализът на потребената електроенергия за услугата „доставяне на вода на 
потребителите“ включва анализ и съпоставяне на използваните кВтч електроенергия по 
отделно за средно и за ниско напрежение по тарифи: 

• Върхова тарифа  
• Дневна тарифа (сумирано за три и две скали) 
• Нощна тарифа (сумирано за три и две скали) 
• Една скала 

Данните в таблици 5.4.1 и 5.4.2 показват разпределението на потребление на средно 
и ниско напрежение по типове тарифи.  

Потребление по тип тарифи Средно 
напрежение, кВтч 

Средно 
напрежение, 
% 

Минимален 
дял Среден дял Максимален 

дял 

в т.ч. Върхова 47 020 255 18,5% 0,00% 15,74% 25,88% 
в т.ч. Дневна 105 834 366 41,6%       
в т.ч. Нощна 101 602 197 39,9% 29,28% 42,52% 75,28% 
в т.ч. Една скала 9 650 0,0%       
ОБЩО 254 466 468 100,0%       

Та блиц а  5.4. 1:  По т ре бле ние  на  с ре дно  нап ре жение  по  т а рифи  и  реф ер ен тни  ст ойнос ти  

Данните за средно напрежение показват, че общо 18.5% от потреблението е на 
Върхова тарифа. Анализа на индивидуалното потребление на В и К операторите показва, 
че средния дял на Върхова тарифа за разгледаните В и К оператори е 15.74%, като обаче 
минималния е 0% (т.е. има В и К оператори без никакво потребление на Върхова тарифа), 
а максималния дял е 25.88% (т.е. има В и К оператори, за които над ¼ от цялото 
потребление на средно напрежение е на Върхова тарифа). 

Аналогично са разгледани данните за потребление на Нощна тарифа – 
потреблението на тази тарифа заема 40% от общото потребление на средно напрежение. 
Средният дял на индивидуално потребление е 42.52%, като обаче има В и К оператори с 
минимална стойност от 29.28%, а същевременно има В и К оператори при които над ¾ от 
цялото потребление на електроенергия е на Нощна тарифа (75.28%). 
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Потребление по тип тарифи 
Ниско 
напрежение, 
кВтч 

Ниско 
напрежение, % 

Минимален 
дял Среден дял Максимален 

дял 

в т.ч. Върхова 36 244 472 13,5% 0,00% 12,45% 22,69% 
в т.ч. Дневна 124 423 280 46,5%       
в т.ч. Нощна 97 445 832 36,4% 19,16% 36,21% 55,23% 
в т.ч. Една скала 9 608 164 3,6%       
ОБЩО 267 721 748 100,0%       

Та блиц а  5.4. 2:  По т ре бле ние  на  нис ко  нап ре жени е  по  т а р ифи  и  ре фе рен тни  с тойно сти  

Данните за ниско напрежение показват, че общо 13.5% от потреблението е на 
Върхова тарифа. Анализът на индивидуалното потребление на В и К операторите показва, 
че средния дял на Върхова тарифа за разгледаните В и К оператори е 12.45%, като обаче 
минималния е 0%, а максималния дял е 22.69%.  

Аналогично са разгледани данните за потребление на Нощна тарифа – 
потреблението на тази тарифа заема 36.4% от общото потребление на ниско напрежение. 
Средният дял на индивидуално потребление е 36.21%, като обаче има В и К оператори с 
минимална стойност от 19.16%, а същевременно има В и К оператори при които над 1/2 от 
цялото потребление на електроенергия е на Нощна тарифа (55.23%). 

Изводи: 

Необходимо е В и К операторите да направят сериозни анализи на своето 
потребление на ел.енергия, на причините за неговото повишаване (там където се 
наблюдава такова), и да изготвят детайлни планове за повишаване на енергийната 
ефективност, включително автоматизация на системи и обекти, и намаляване на 
потреблението на вода (за помпажните системи). 

От така представените данни се вижда, че В и К операторите имат 
възможности за оптимизация на потреблението на електроенергия чрез 
оптимизиране на потреблението на Върхова  и  Нощна тарифи, разбира се доколкото 
това е възможно при съществуващите водоснабдителни системи и процеси. 
Доколкото повишено потребление на Върхова тарифа и/или понижено потребление 
на Нощна тарифа показва по-малка степен на автоматизация и оптимизация в 
работата на обектите спрямо В и К операторите с по-добри стойности, тези В и К 
оператори със стойности под и/или над средните за сектора трябва да изготвят 
планове за поетапно подобрение в тази насока. 

След либерализирането на пазара на електроенергия средно напрежение от 
средата на 2013 г., В и К операторите следва да излязат на свободния пазар при което 
ще могат да постигнат по-изгодни финансови условия за цена на доставката. ДКЕВР 
неколкократно информира В и К операторите за необходимостта от провеждане на 
обществени поръчки за доставка на електрическа енергия – средно напрежение, с 
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оглед либерализирането на пазара. В качеството си на национален регулатор на цени 
и качество на В и К услуги, ДКЕВР няма да приеме за регулаторни цели сключването 
на договори за доставка на електроенергия от доставчик от последна инстанция от 
В и К операторите, и няма да одобрява генерирания от това по-висок разход в цената 
на В и К услугите. 

Отчитайки факта, че 52% от общото потребление на ел.енергия при 
доставяне на питейна вода е на средно напрежение, излизането на свободния пазар за 
В и К операторите може да генерира необходимата оптимизация на ресурс. 
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VI. Разпределение на разходи по В и К услуги 
 

При анализа на разходите са разгледани данните за отделните В и К услуги: 

• Доставяне на вода на потребителите;   
• Отвеждане на отпадъчните води; 
• Пречистване на отпадъчните води. 

Разходите за отделните услуги са обобщени за В и К операторите, отчитащи повече 
от една система по съответната услуга (помпена, смесена, гравитачна и т.н.) 

Разходите са групирани по икономически елементи, както следва: 

• Разходи за материали; 
• Разходи за външни услуги; 
• Разходи за амортизации; 
• Разходи за възнаграждения; 
• Разходи за осигуровки; 
• Други разходи; 
• Разходи за текущ ремонт. 

В рамките на общите разходи са обособени условно-постоянни и променливи 
разходи. Променливите разходи са определени в зависимост от обема на водните 
количества, и включват: 

• Разходи за материали (вкл. разходи за обеззаразяване, коагуланти, флокуланти, 
лабораторно-технологични комплекси и електроенергия за технологични нужди); 

• Разходи за външни услуги (вкл. разходи за доставяне на вода от друг доставчик, за 
ползване на водни обекти, за заустване и за регулиране).  

В рамките на анализа не са разглеждани разходите за други системи (доставка на 
вода за друг В и К оператор, доставка на вода за непитейни качества); както и разходите за 
нерегулирана дейност на В и К операторите. 

6.1. Разходи за доставяне на вода на потребителите 
Разпределението на разходите за доставяне на вода за анализираните 41 В и К 

оператори по елементи е посочено на фигура 6.1.1 и в таблица 6.1.2: 
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Фигу р а  6.1. 1:  Ра зходи  за  до с та в ка  н а  пи тейн а  вод а  по  е л емен ти  

Разходи по икономически елементи хил.лв % 
хил.лв /   
мрежа км 

Разходи за материали 92,181 24.40% 1.252 
Разходи за външни услуги 58,536 15.49% 0.795 
Разходи за амортизации 42,362 11.21% 0.575 
Разходи за възнаграждения 105,695 27.97% 1.436 
Разходи за осигуровки  32,522 8.61% 0.442 
Други разходи 5,040 1.33% 0.068 
Разходи за текущ ремонт 41,508 10.99% 0.564 
ОБЩО РАЗХОДИ 377,844 100% 5.132 
в т.ч. променливи разходи 95,524 25.28% 1.297 

Та блиц а  6.1. 2:  Ра зходи  за  до с та в ка  н а  пи тейн а  вод а  по  е лем енти  

Видно от данните, с най-голям дял са разходите за възнаграждения и осигуровки 
на персонала, следвани от разходите за материали и за външни услуги. Делът на 
променливите разходи за доставяне на вода на потребителите е 25% от общия дял. В 
таблицата са посочени и средните стойности на общите разходи в хил.лв. по категория, 
отнесени към общата дължина на мрежата в км поддържана от обхванатите В и К 
оператори. 

Разпределението на компонентите формиращи променливите разходи е посочено в 
таблица 6.1.3: 

Видове разходи хил.лв % 
хил.лв /   
мрежа км 

Mатериали  67,331 70.49% 0.914 
 - за обеззаразяване 1,667 1.75% 0.023 
 - за коагуланти 196 0.21% 0.003 
 - за флокуланти 2 0.00% 0.000 
 - за ЛТК  345 0.36% 0.005 
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   - електроенергия за технол. нужди 65,121 68.17% 0.884 
Разходи за външни услуги 28,192 29.51% 0.383 
   - разходи за доставяне от др.доставчик 10,268 10.75% 0.139 

 - за регулиране 1,754 1.84% 0.024 
 - за ползване на водни обекти 16,112 16.87% 0.219 
 - за заустване 12 0.01% 0.000 
 - за опазване на околната среда 47 0.05% 0.001 

Променливи разходи 95,524 100.00% 1.297 
Та блиц а  6.1. 3:  П ром енли ви  р азходи  з а  дос т ав к а  н а  пи те йна  вод а  по  е лем ен ти  

Стойностите на разходите на отделните В и К оператори, отнесени към дължината 
на поддържаната от тях водопроводна мрежа, формират следните референтни стойности 
по разходите по икономочески елементи: 

хил.лв / мрежа км. Минимални Средни Максимални 

Разходи за материали 0.114 1.216   3.207 
Разходи за външни услуги 0.121 0.658 4.041 
Разходи за амортизации 0.086 0.475 2.327 
Разходи за възнаграждения 0.564 1.459 2.937 
Разходи за осигуровки 0.107 0.457 1.286 
Други разходи 0.009 0.086 0.352 
Разходи за текущ ремонт 0.000 0.428 1.868 
ОБЩО Разходи 1.029 4.779 11.431 
 Та бли ца  6. 1.4:  Р ефе ре нтни  с тойно с ти  н а  р азходи  към  к м  м ре жа  

6.2. Разходи за отвеждане на отпадъчните води 
Разпределението на разходите за отвеждане на отпадъчните вода за анализираните 

41 В и К оператори по икономчески елементи е посочено на фигура 6.2.1 и в таблица 6.2.2: 

 
Фигу р а  6.2. 1:  Ра зходи  за  о тв ежд ан е  н а  о тп ад ъчни  води  п о  ел еме нти  
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Разходи по икономически елементи хил.лв % хил.лв /  
мрежа км 

Разходи за материали 3,982 13.86% 0.409 
Разходи за външни услуги 2,569 8.94% 0.264 
Разходи за амортизации 7,389 25.71% 0.760 
Разходи за възнаграждения, 7,940 27.63% 0.816 
Разходи за осигуровки  2,532 8.81% 0.260 
Други разходи 402 1.40% 0.041 
Разходи за текущ ремонт 3,924 13.65% 0.403 
ОБЩО РАЗХОДИ 28,737 100.00% 2.955 
в т.ч. променливи разходи 2,457 8.55% 0.253 
 Фиг у ра  6. 2.2:  Р азхо ди  з а  о т веж д ане  на  о тпа дъчни  во ди  по  ел еме нти  

Най-голям дял от разходите заемат разходите за възнаграждения и осигуровки на 
персонала, следвани от разходите за амортизации. Делът на променливите разходи за 
доставка на питейна вода от общия дял разходи е 8.5%, т.е. е далеч по-малък от този за 
доставяне на вода на потребителите. В таблицата са посочени и средните стойности на 
общите разходи в хил.лв. по категория, отнесени към общата дължина на мрежата в км. 

Разпределението на компонентите формиращи променливите разходи е посочено в 
таблица 6.2.3: 

Видове разходи хил.лв % 
хил.лв /   
мрежа км 

Mатериали  1,941 79.02% 0.200 
 - за обеззаразяване 9 0.35% 0.001 
 - за коагуланти 1 0.04% 0.000 
 - за флокуланти 0 0.00% 0.000 
 - за ЛТК  26 1.06% 0.003 

   - електроенергия за технол. нужди 1,906 77.58% 0.196 
Разходи за външни услуги 515 20.98% 0.053 
   - разходи за доставяне от др.доставчик    

 - за регулиране 97 3.96% 0.010 
 - за ползване на водни обекти 3 0.12% 0.000 
 - за заустване 408 16.61% 0.042 
 - за опазване на околната среда    

Променливи разходи 2,457 100.00% 0.253 
Фигу р а  6.2. 2:  П ром енли ви  р азходи  з а  о т веж дан е  н а  отп а дъчни  води  по  еле мен ти  

Стойностите на разходите на отделните В и К оператори, отнесени към дължината 
на поддържаната от тях канализационна мрежа, формират следните референтни стойности 
по икономически елементи: 
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хил.лв / мрежа км Минимални Средни Максимални 

Разходи за материали 0.000 0.351 1.551 
Разходи за външни услуги 0.051 0.220 0.505 
Разходи за амортизации 0.000 0.581 1.551 
Разходи за възнаграждения, 0.150 0.820 1.958 
Разходи за осигуровки 0.039 0.282 0.609 
Други разходи 0.000 0.049 0.151 
Разходи за текущ ремонт 0.000 0.193 1.171 

ОБЩО Разходи 0.675 2.497 5.826 
Та блиц а  6.2. 4:  Ре фе рен тни  с тойнос ти  на  раз ходи  къ м  к м  м реж а  

6.3. Разходи за пречистване на отпадъчните води 
Разпределението на разходите за пречистване на отпадъчните води за 

анализираните 41 В и К оператори по елементи е посочено на фигура 6.3.1 и в таблица 
6.3.2: 

 

Фигу р а  6.3. 1:  Ра зходи  за  п речис т ва не  н а  отп ад ъчни  води  по  е лем ен ти  

Разходи по икономически елементи хил.лв % 

хил.лв / 
млн.куб.м 
пречистена 
вода 

Разходи за материали 17,112 28.83% 40.664 
Разходи за външни услуги 9,239 15.57% 21.955 
Разходи за амортизации 8,974 15.12% 21.325 
Разходи за възнаграждения, 16,089 27.11% 38.234 
Разходи за осигуровки  4,397 7.41% 10.448 
Други разходи 756 1.27% 1.797 
Разходи за текущ ремонт 2,780 4.68% 6.607 
ОБЩО РАЗХОДИ 59,347 100.00% 141.030 
в т.ч. променливи разходи 14,336 24.15% 35.300 

Фигу р а  6.3. 2:  Ра зходи  за  п речис т ва не  н а  отп ад ъчни  води  по  е лем ен ти  
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Най-голям дял от разходите заемат разходите за възнаграждения и осигуровки на 
персонала, следвани от разходите за материали. Делът на променливите разходи за 
доставяне на вода е 24% от общия дял разходи, т.е. е сравним с дела на разходите за 
доставяне на вода на потребителите. В таблицата са посочени и средните стойности на 
общите разходи в хил.лв. по категория, отнесени към млн.куб.м пречистена вода в ПСОВ. 

Разпределението на компонентите формиращи променливите разходи е посочено в 
таблица 6.3.3: 

Видове разходи хил.лв % 

хил.лв /     
млн.куб.м  
пречистена 
вода 

Mатериали  12,648 88.23% 30.057 
 - за обеззаразяване 95 0.67% 0.227 
 - за коагуланти 1,801 12.56% 4.279 
 - за флокуланти 1,712 11.95% 4.069 
 - за ЛТК  457 3.19% 1.087 

   - електроенергия за технол. нужди 9,101 63.49% 21.628 
Разходи за външни услуги 1,687 11.77% 4.010 
   - разходи за доставяне от др.доставчик 3 0.02% 0.007 

 - за регулиране 223 1.56% 0.531 
 - за ползване на водни обекти 123 0.86% 0.292 
 - за заустване 1,298 9.06% 3.085 
 - за опазване на околната среда 0 0.00% 0.000 

Променливи разходи 14,336 100.00% 34.067 
Фигу р а  6.3. 3:  П ром енли ви  р азходи  з а  п речи ст в ане  на  о т падъчни  води  по  е лем ен ти  

Стойностите на разходите на отделните В и К оператори, отнесени към 
пречистената вода в ПСОВ, формират следните референтни стойности на разходите по 
икономически елементи: 

хил.лв / млн.куб.м пречистена вода в ПСОВ Минимални Средни Максимални 

Разходи за материали 0.000 56.549 174.837 
Разходи за външни услуги 0.000 19.679 44.989 
Разходи за амортизации 0.000 0.027 0.206 
Разходи за възнаграждения, 0.000 0.053 0.123 
Разходи за осигуровки 0.000 0.016 0.040 
Други разходи 0.000 0.003 0.008 
Разходи за текущ ремонт 0.000 0.007 0.036 

ОБЩО Разходи 0.041 0.188 0.391 
Та блиц а  6.3. 4:  Ре фе рен тни  с тойнос ти  на  раз ходи  къ м  м лн .м 3 п речис те на  во да  
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Следва да се има в предвид, че посочените цифри обхващат данни от Единната 

система за счетоводно отчитане (ЕССО), въведена от Комисията за регулаторните нужди. 
От 2012 г. В и К операторите подават както годишните си финансови отчети, така и 
разпределяне на финансовите параметри по специални справки на ЕССО за регулаторни 
нужди.  

Данните обхващат само отчетените разходи за отделните регулирани В и К услуги 
– доставяне на вода на потребителите, отвеждане и пречистване на отпадъчните води (като 
за В и К операторите имащи по няколко системи, данните са обобщени за цялата услуга). 
Отделно от това някои В и К оператори отчитат и други системи – за доставяне на вода на 
друг В и К оператор, доставяне на непитейна вода, както и отчитат и нерегулирана 
дейност. В тази връзка общите разходи на В и К операторите са по-големи от сбора на 
отчетените разходи за регулирани услуги. 

Изводи: 
При анализа на разходите по икономически елементи отново се открояват 

големи диапазони на разходите отнесени към единица мярка (дължина на мрежа, 
пречистена вода) за различните В и К оператори. Безспорно, това се дължи на 
различните специфични особености, при които оперират различните компании. Така 
отчетените стойности обаче ще бъдат допълнително и детайлно изследвани при 
индивидуалните анализи на компаниите, като особено внимание ще бъде обърнато на 
компаниите отчитащи стойности около и над средните за сектора. 
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VII. Събираемост на вземанията 
 

При анализа на отчетната информация се прилага следния подход на изчисляване 
на събираемостта: 

Събираемост = ((1,2*A-(B-C)) / (1,2*A+C), където: 

(А) Нетен размер на приходите от продажби за 2012 г. /шифър 15100+15400-15410 от ОПР/ 

(В) Вземания от клиенти и доставчици за 2012 г. /шифър 03210 от счетоводния баланс/ 

(С) Вземания от клиенти и доставчици за 2011 г.  /шифър 03210 от счетоводния баланс/ 

Данните за анализираните 41 В и К оператори отново показват много голям 
диапазон на референтните стойности: 

Референтна стойност Ниво на 
събираемост 

Минимални 0.678 

Средни 0.842 

Максимални 0.964 
Та блиц а  7.1:  Р ефе ре нт ни  стойно с ти  н а  ниво  н а  съ бир ае мос т  

Изводи: 
Големите диапазони в нивото на събираемост вероятно се дължат от една 

страна на специфични регионални особености за отделните компании, но основната 
причина вероятно се дължи на организационни и управленски практики, въведени в 
компаниите. Необходимо е да се извърши по-детайлен анализ на приложените от 
компаниите вътрешна организация, използваните софтуери и оборудване, ползването 
на специализирани компании за събиране на дълг и други добри практики в тази 
сфера. 
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VIII. Инвестиции 
 

За периода 2009 – 2012 г., анализираните 41 В и К оператори са инвестирали общо 
419 829 хил. лв. във В и К инфраструктура и активи, като разпределението по категории е 
дадено в таблица 8.1: 

Услуги 

Инвестиции за 2009 – 2012 г. 

хил.лв. % 

Доставяне на вода 295 130 70.30% 
Отвеждане на отпадъчните води 80 762 19.24% 
Пречистване на отпадъчните води 43 936 10.47% 
Общо 419 829 100.00% 

Та блиц а  8.1:  Об щ  о бе м  ин ве с тиции  по  у сл уги  за  пе риод а  2009 –  2012  

Разпределението на отчетените инвестиции по услуги според източника на 
финансиране (собствени средства, привлечени средства) е посочено в таблица 8.2: 

Услуги 
Инвестиции 2009 – 2012 г., 

собствени средства 
Инвестиции 2009 – 2012 г., 

привлечени средства ОБЩО 

хил.лв. % хил.лв. % хил.лв. 

Доставяне 247 009 83.69% 48 121 16.31% 295 130 
Отвеждане 32 799 40.61% 47 963 59.39% 80 762 
Пречистване 20 804 47.35% 23 132 52.65% 43 936 
Общо 300 612 71.60% 119 216 28.40% 419 829 

Та блиц а  8.2:  Р азп ре дел ение  на  о бем а  и нв ес тиции  спо ре д  източни к  н а  с ред с тв а та  

От таблица 8.2 се вижда, че реализираните инвестиции със собствени средства на 
В и К операторите заемат около 72% от общия дял, а привлечените средства едва около 
28%. Видно е обаче, че над 50% от инвестициите реализирани в услугите отвеждане и 
пречистване на отпадъчните води са със заемни средства. 

Цитираните данни за изпълнени инвестиции са на база отчетни данни от В и К 
операторите. ДКЕВР извършва стриктна проверка на отчетените инвестиционни разходи, 
и не всички докладвани проекти са приети от Комисията.  

Изводи: 
При периодичните проверки на В и К операторите се констатира сериозно 

неизпълнение на инвестициите предвидени в одобрените бизнес планове.  

В тази връзка при разглеждането на бизнес плановете на В и К операторите, 
които следва да бъдат удължени до 31.12.2015 г., Комисията ще разгледа 
изключително внимателно реално отчетените и признатите от Комисията 
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инвестиции, и ще изиска детайлна обосновка от В и К операторите за причините за 
евентуално неизпълнение на предвидените инвестиции.  

IX. Заключения 
Настоящият доклад е изготвен при изпълнение на изискванията на чл.30 (1) от 

ЗРВКУ. Направените изводи и заключения не целят да дават оценка за изпълнението на В 
и К операторите в конкретните сфери на дейност, които са анализирани, а целят да се 
изведат референтните стойности на сектора за дадената област, респективно да се обърне 
внимание на сфери на дейност, в които са възможни оптимизации и подобрения, при 
реализирането на конкретни управленски, организационни, технически и инженерни 
практики. 

Докладът не цели цялостна оценка на В и К операторите, а резултатите от него ще 
бъдат използвани като основа за разглеждането на бизнес плановете на В и К операторите, 
които ще бъдат преработени с цел удължаване на регулаторния период до 31.12.2015 г., и 
които следва да бъдат внесени в ДКЕВР не по-късно от 04.03.2014 г., съгласно 
изискванията на ЗИДЗВ и ЗРВКУ. 
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Приложение 1: Списък на В и К операторите в Република България 

В и К оператор 
Структура на 

регистрирания 
капитал според 
собствеността 

Заповед РД-02-14-
2233/21.09.2009г. на 

Период на 
одобрен 

БП 
Решение на ДКЕВР за БП 

No: по 
ред 

Брой 
общини 

“В и К - Батак” ЕООД, град 
Батак 

100% общинско 
участие 

1 1 2009-2013 №БП-033 от 
04.12.2008 г. 

Одобрява бизнес план за периода 2009-
2013 г. на “ВиК Батак” ЕООД, гр. Батак 

“В и К - Берковица” ЕООД, 
град Берковица 

100% общинско 
участие 

2 1 2009-2013 №БП-050 от 
17.12.2008 г. 

Одобрява бизнес план за периода 2009-
2013 г. на “ВиК” ЕООД, гр. Берковица 

"В и К " ЕООД, град 
Благоевград 

100% държавно 
участие 

3 11 2009-2013 №БП-039 от 
11.12.2008 г. 

Одобрява бизнес план за периода 2009-
2013 г. на “ВиК” ЕООД, гр. Благоевград 

"В и К - Бебреш" ЕООД, 
град Ботевград 

100% общинско 
участие 

4 1 2009-2013 №БП-034 от 
04.12.2008 г. 

Одобрява бизнес план за периода 2009-
2013 г. на “ВиК - Бебреш” ЕООД, гр. 

“Инфрастрой” ЕООД, град 
Брацигово 

100% общинско 
участие 

5 1 2009-2013 №БП-059 от 
18.12.2008 г. 

Одобрява бизнес план за периода 2009-
2013 г. на “Инфрастрой” ЕООД, гр. 

"В и К" ЕАД, град Бургас 100% държавно 
участие 

6 13 2009-2013 №БП-028 от 
04.12.2008 г. 

Одобрява бизнес план за периода 2009-
2013 г. на “ВиК” ЕАД, гр. Бургас 

“В и К” ООД, град Варна 51% държавно участие 
49% общинска 

7 12 2009-2013 №БП-046 от 
17.12.2008 г. 

Одобрява бизнес план за периода 2009-
2013 г. на “ВиК” ООД, гр. Варна 

"В и К - Йовковци" ООД, 
град Велико Търново 

51% държавно участие 
49% общинска 

8 9 2009-2013 №БП-017 от 
13.11.2008 г. 

Одобрява бизнес план за периода 2009-
2013 г. на "ВиК-Йовковци" ООД, 

"ВКТВ" ЕООД, град 
Велинград 

100% общинско 
участие 

9 1 2009-2013 №БП-051 от 
17.12.2008 г. 

Одобрява бизнес план за периода 2009-
2013 г. на “ВКТВ” ЕООД, гр. Велинград 

“В и К” ЕООД, град Видин 100% държавно 
участие 

10 11 2009-2013 №БП-048 от 
17.12.2008 г. 

Одобрява бизнес план за периода 2009-
2013 г. на “ВиК” ЕООД, гр. Видин 

"В и К " ООД, град Враца 51% държавно участие 
49% общинска 

11 10 2009-2013 №БП-047 от 
17.12.2008 г. 

Одобрява бизнес план за периода 2009-
2013 г. на “ВиК” ООД, гр. Враца 

"В и К " ООД, град 
Габрово 

51% държавно участие 
49% общинска 

12 3 2009-2013 №БП-010 от 
16.10.2008 г. 

Одобрява бизнес план за периода 2009-
2013 г. на "ВиК" ООД, гр.Габрово 

"В и К " ООД, град 
Димитровград 

51% държавно участие 
49% общинска 

13 1 2009-2013 №БП-018 от 
27.11.2008 г. 

Одобрява бизнес план за периода 2009-
2013 г. на "ВиК" ООД, гр. Димитровград 

"В и К " ЕООД, град 
Добрич 

100% държавно 
участие 

14 8 2009-2013 №БП-052 от 
17.12.2008 г. 

Одобрява бизнес план за периода 2009-
2013 г. на “ВиК” ЕООД, гр. Добрич 

"В и К " ЕООД, град 
Дупница 

100% общинско 
участие 

15 1 2009-2013 №БП-019 от 
27.11.2008 г. 

Одобрява бизнес план за периода 2009-
2013 г. на “ВиК” ЕООД, гр. Дупница 

“В и К” ООД, град Исперих 51% държавно 
участие49% общинска 

16 3 2009-2013 №БП-013 от 
06.11.2008 г. 

Одобрява бизнес план за периода 2009-
2013 г. на "ВиК" ООД, гр. Исперих 

“Аспарухов вал” ЕООД, 
град Кнежа 

100% общинско 
участие 

17 1 2009-2013 №БП-032 от 
04.12.2008 г. 

Одобрява бизнес план за периода 2009-
2013 г. на “Аспарухов вал” ЕООД, гр. 

"В и К - Кресна" ЕООД, 
град Кресна 

100% общинско 
участие 

18 1 2009-2013 №БП-040 от 
11.12.2008 г. 

Одобрява бизнес план за периода 2009-
2013 г. на “ВиК” ЕООД, гр. Кресна 

"Меден кладенец" ЕООД, 
град Кубрат 

100% общинско 
участие 

19 1 2009-2013 №БП-053 от 
17.12.2008 г. 

Одобрява бизнес план за периода 2009-
2013 г. на “ВиК-Меден кладенец” ЕООД, 

"В и К" ООД, град 
Кърджали 

51% държавно 
участие49% общинска 

20 7 2009-2013 №БП-035 от 
04.12.2008 г. 

Одобрява бизнес план за периода 2009-
2013 г. на “ВиК” ООД, гр. Кърджали 

 "Кюстендилска вода" 
ЕООД, гр. Кюстендил  

100% държавно 
участие 

21 7  2012-2016 №БП-026 от 
27.11.2008 г. 

Одобрява бизнес план за периода 2009-
2011 г. на “Кюстендилска вода” ЕООД, 

"В и К" АД, град Ловеч 51% държавно участие 
49% общинска 

22 7 2009-2013 №БП-030 от 
04.12.2008 г. 

Одобрява бизнес план за периода 2009-
2013 г. на “ВиК” АД, гр. Ловеч 

"В и К" ООД, град 
Монтана 

51% държавно участие 
49% общинска 

23 10 2009-2013 №БП-042 от 
11.12.2008 г. 

Одобрява бизнес план за периода 2009-
2013 г. на “ВиК” ООД, гр. Монтана 

"В и К" ЕООД, град 
Пазарджик - в ликвидация 

100% държавно 
участие 

24 3 2009-2013 №БП-054 от 
17.12.2008 г. 

Одобрява бизнес план за периода 2009-
2013 г. на “ВиК” ЕООД, гр. Пазарджик 

"В и К - П" ЕООД, град 
Панагюрище 

100% общинско 
участие 

25 1 2009-2013 Решение 
№БП-05 от 

бизнес план на“Водоснабдяване и 
канализация - П” ЕООД, гр. Панагюрище 

"В и К " ООД, град Перник 51% държавно 
участие49% общинска 

26 5 2009-2013 №БП-020 от 
27.11.2008 г. 

Одобрява бизнес план за периода 2009-
2013 г. на "ВиК" ООД, гр. Перник 
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"В и К " ЕООД, град 
Петрич 

100% общинско 
участие 

27 1 2009-2013 №БП-055 от 
17.12.2008 г. 

Одобрява бизнес план за периода 2009-
2013 г. на “ВиК” ЕООД, гр. Петрич 

"ВКС" ЕООД, град 
Пещера 

100% общинско 
участие 

28 1 2009-2013 №БП-023 от 
27.11.2008 г. 

Одобрява бизнес план за периода 2009-
2013 г. на “ВКС” ЕООД, гр. Пещера 

“В и К” ЕООД, град 
Плевен 

100% държавно 
участие 

29 10 2009-2013 №БП-021 от 
27.11.2008 г. 

Одобрява бизнес план за периода 2009-
2013 г. на “ВиК” ООД, гр. Плевен 

"В и К" ЕООД, град 
Пловдив 

100% държавно 
участие 

30 17 2009-2013 №БП-022 от 
27.11.2008 г. 

Одобрява бизнес план за периода 2009-
2013 г. на “ВиК” ЕООД, гр. Пловдив 

"Водоснабдяване - Дунав" 
ЕООД, град Разград 

100% държавно 
участие 

31 5 2009-2013 №БП-036 от 
04.12.2008 г. 

Одобрява бизнес план за периода 2009-
2013 г. на “Водоснабдяване - Дунав” 

“ВКТВ” ЕООД, гр. 
Ракитово 

100% общинско 
участие 

32 1 2009-2013 Решение 
№БП-07 от 

бизнес плана на “ВКТВ” ЕООД, гр. 
Ракитово за периода 2009 - 2013 год. 

“В и К” ООД, град Русе 51% държавно 
участие49% общинска 

33 8 2009-2013 №БП-012 от 
06.11.2008 г. 

Одобрява бизнес план за периода 2009-
2013 г. на "ВиК" ООД, гр. Русе 

“УВЕКС” ЕООД, град 
Сандански 

100% общинско 
участие 

34 1 2009-2013 №БП-044 от 
11.12.2008 г. 

Одобрява бизнес план за периода 2009-
2013 г. на “Увекс” ЕООД, гр. Сандански 

“В и К Паничище” ЕООД, 
град Сапарева баня 

100% общинско 
участие 

35 1 2009-2013 №БП-014 от 
06.11.2008 г. 

Одобрява бизнес план за периода 2009-
2013 г. на "ВиК- Паничище" ЕООД, гр. 

“В и К - Свищов” ЕАД 100% общинско 
участие 

36 1 2009-2013 №БП-015 от 
06.11.2008 г. 

Одобрява бизнес план за периода 2009-
2013 г. на "ВиК" ЕАД, гр. Свищов 

"Бяла" ЕООД, град 
Севлиево 

100% общинско 
участие 

37 1 2009-2013 №БП-056 от 
17.12.2008 г. 

Одобрява бизнес план за периода 2009-
2013 г. на “Бяла” ЕООД, гр. Севлиево 

“В и К” ООД, град 
Силистра 

51% държавно 
участие49% общинска 

38 7 2009-2013 №БП-027 от 
04.12.2008 г. 

Одобрява бизнес план за периода 2009-
2013 г. на “ВиК” ООД, гр. Силистра 

"В и К" ООД, град Сливен 51% държавно 
участие49% общинска 

39 4 2009-2013 №БП-024 от 
27.11.2008 г. 

Одобрява бизнес план за периода 2009-
2013 г. на “ВиК” ООД, гр. Сливен 

“В и К” ЕООД, град 
Смолян 

100% държавно 
участие 

40 10 2009-2013 №БП-057 от 
17.12.2008 г. 

Одобрява бизнес план за периода 2009-
2013 г. на “ВиК” ЕООД, гр. Смолян 

“В и К” ЕООД, град София 
( София област) 

100% държавно 
участие 

41 21 2009-2013 №БП-031 от 
04.12.2008 г. 

Одобрява бизнес план за периода 2009-
2013 г. на “ВиК” ЕООД, гр. София 

"Софийска вода" АД, град 
София 

77,10% частно 
участие22,90% 

42 1 2009-2013 №БП-008 от 
09.10.2008 г. 

Одобрява бизнес план за периода 2009-
2013 г. на "Софийска вода" АД 

"В и К СТАМБОЛОВО" 
ЕООД, село Стамболово 

100% общинско 
участие 

43 1 2009-2013 Решение 
№БП-

относно утвърждаване на бизнес план за 
периода 2009 - 2013 г. на „ВиК 

“В И К - Стенето” ЕООД, 
град Троян 

100% общинско 
участие 

44 1 2009-2013 №БП-009 от 
16.10.2008 г. 

Одобрява бизнес план за периода 2009-
2013 г. на "ВиК-Стенето" ЕООД, 

"В и К" ООД, град 
Търговище 

51% държавно 
участие49% общинска 

45 3 2009-2013 №БП-049 от 
17.12.2008 г. 

Одобрява бизнес план за периода 2009-
2013 г. на “ВиК” ООД, гр. Търговище 

“В и К” ЕООД, град 
Хасково 

100% държавно 
участие 

46 8 2009-2013 №БП-045 от 
11.12.2008 г. 

Одобрява бизнес план за периода 2009-
2013 г. на “ВиК” ЕООД, гр. Хасково 

“В и К” ООД, град Шумен 51% държавно 
участие49% общинска 

47 10 2009-2013 №БП-025 от 
27.11.2008 г. 

Одобрява бизнес план за периода 2009-
2013 г. на “ВиК” ООД, гр. Шумен 

"В и К " ЕООД, град Стара 
Загора 

100% държавно 
участие 

48 12 2009-2013 №БП-043 от 
11.12.2008 г. 

Одобрява бизнес план за периода 2009-
2013 г. на “ВиК” ЕООД, гр. Стара Загора 

"В и К" ЕООД, град Ямбол 100% държавно 
участие 

49 5 2009-2013 №БП-037 от 
04.12.2008 г. 

Одобрява бизнес план за периода 2009-
2013 г. на “ВиК” ЕООД, гр. Ямбол 

"В и К" ЕООД, гр. Белово 100% общинско 
участие 

50 1 2008-2010 №БП-006 от 
15.09.2008 г. 

Одобрява бизнес план за периода 2008-
2010 г. на "ВиК-Белово" ЕООД 

„Водоснабдяване и 
канализация – С” ЕООД, 

100% общинско 
участие 

51 1 2011-2013 Решение 
№БП-

Одобрява бизнес план на 
„Водоснабдяване и канализация - С” 

“Водоснабдяване” ЕООД, 
град  Брезник 

100% общинско 
участие 

    2009-2013 №БП-016 от 
13.11.2008 г. 

Одобрява бизнес план за периода 2009-
2013 г. на "Водоснабдяване" ЕООД, гр. 

"В и К - Златни пясъци" 
ООД, к.к. Златни пясъци 

100% частно участие     2009-2013 №БП-029 от 
04.12.2008 г. 

Одобрява бизнес план за периода 2009-
2013 г. на “ВиК Златни пясъци” ООД, гр. 

“В и К - Стримон” ЕООД, 
село Микрево 

52% общинско 
участие48% Частно 

    2009-2013 №БП-041 от 
11.12.2008 г. 

Одобрява бизнес план за периода 2009-
2013 г. на “ВиК-Стримон” ЕООД, с. 

"Водоснабдяване - с. 
Раковски" ООД 

100% частно участие     2009-2013 №БП-011 от 
23.10.2008 г. 

Одобрява бизнес план за периода 2009-
2013 г. на "Водоснабдяване- с.Раковски" 

“Лукойл Нефтохим - 
Бургас” АД, клон Бургас 

100% частно участие     2009-2013 №БП-058 от 
17.12.2008 г. 

Одобрява бизнес план за периода 2009-
2013 г. на “Лукойл Нефтохим Бургас” 



  ДКЕВР                                                                          Сравнителен анализ на В и К сектора за 2012г. 

44 | С т р а н и ц а  
 

„ПСОВ - ЛЕКО КО” 
ЕООД, гр. Радомир 

100% частно участие      2011-2013 Решение 
№БП-

Одобрява бизнес план на „ПСОВ - ЛЕКО 
КО” ЕООД, гр. Радомир за периода 2011 

"Верила Сървис" АД гр. 
София 

100% частно участие     2010-2014 №БП-005 от 
21.04.2008 г. 

Одобрява бизнес план за периода 2007-
2009 г. на "Верила Сървис" АД 

"ВиК Чамкория 
2006"ЕООД, гр.Самоков 

100% общинско 
участие 

    2009-2011 №БП-007 от 
04.06.2009 г. 

Одобрява бизнес план за 2009-2011 г. на 
"ВиК Чамкория 2006"ЕООД, гр.Самоков. 

"Екопроект- С " ООД, гр. 
Русе 

100% частно участие     2008-2010 №БП-004 от 
24.03.2008 г. 

Одобрява бизнес план за периода 2008-
2010 г. на "Екопроект С"ООД - гр. Русе 

“Лайтхаус голф ризорт” 
АД, гр. София 

100% частно участие     2008-2010 №БП-061 от 
18.12.2008 г. 

Одобрява бизнес план за периода 2008-
2010 г. на “Лайтхаус голф ризорт” АД, 

"Тузлушка гора" ЕООД гр. 
Антоново 

100% общинско 
участие 

    2007-2009 №БП-002 от 
18.02.2008 г. 

Одобрява бизнес план за 2007-2009 г. на 
"Тузлушка гора" ЕООД - гр. Антоново 

„Вики инвест” ООД, гр. 
Пловдив  

100% частно участие     2006-2008 №БП-007 от 
23.09.2008 г. 

Одобрява бизнес план за периода 2006-
2008 г. на "ВИКИ Инвест" ООД, гр. 
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