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П Р О Т О К О Л 

 

№ 45 

 
София, 11.03.2016 година 

 

 

Днес, 11.03.2016 г. от 10:04 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията), ръководено от председателя доц. д-р 

Иван Н. Иванов.  
 

 На заседанието присъстваха членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи 

Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, 

Валентин Петков, Димитър Кочков и главният секретар Росица Тоткова (без право на 

глас).  

 

 На заседанието присъстваха Е. Маринова – директор на дирекция „Правна“, И. 

Александров – началник на отдел „Цени и лицензии: електропроизводство, ВКП на 

електрическа и топлинна енергия“, И. Касчиев - началник на отдел „Ценово регулиране и 

бизнес планове - водоснабдителни и канализационни услуги“ и експерти на КЕВР. 

 

Председателят установи, че няма възражения по проекта за дневен ред и няма 

други предложения, както и няма правни пречки за провеждане на заседанието, което 

протече при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Доклад с вх. № В-Дк-53/02.03.2016 относно внесен за одобрение със заявление 

вх. № В-17-43-9/18.12.2015 г. и вх. № В-17-43-2/22.02.2016 г. допълнен бизнес план за 

развитие на дейността на „В и К - Кресна” ЕООД - гр. Кресна за 2016 г. 

Работна група: Ивайло Касчиев, Ани Гюрова, Силвия Маринова 

 

2. Доклад с вх. № В-Дк-54/02.03.2016 относно внесен за одобрение със заявление 

вх. № В-17-10-3/03.11.2015 г.  допълнен бизнес план за развитие на дейността на 

„Водоснабдяване, канализация и термални води” ЕООД, гр. Ракитово за 2016 г. 

Работна група: Ивайло Касчиев, Хриси Йорданова, Иван Стаменов 

 

3. Доклад с вх. № В-Дк-55/02.03.2016 относно внесен за одобрение със заявление 

вх. № В-17-78-4/02.11.2015г.  допълнен бизнес план за развитие на дейността на 

„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД, гр. Бургас за 2016 г. 

Работна група: Ивайло Касчиев, Хриси Йорданова, Иван Стаменов 

 

4. Доклад и проект на решение относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-82 от 03.12.2015 

г. за издаване на разрешение на „Биовет“ АД за учредяване на ипотека и особен залог 
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върху енергиен обект. 

Работна група: Ивайло Александров, Елена Маринова, Цветанка Камбурова, 

Георги Петров, Надежда Иванова, Ана Иванова, Стоил Манчев 

 
 

По т.1. Комисията, след като разгледа доклад с вх. № В-Дк-53/02.03.2016 относно 

внесен за одобрение със заявление вх. № В-17-43-9/18.12.2015 г. и вх. № В-17-43-

2/22.02.2016 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „В и К - Кресна” 

ЕООД - гр. Кресна за 2016 г., установи следното: 

 

На основание на § 60 от Закона за изменение и допълнение на Закона за водите 

(ЗИД на ЗВ), обнародван в Държавен вестник бр. 58 oт 31.07.2015 г., и във връзка с чл. 10, 

ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ), 

настоящият регулаторен период се удължава до 31 декември 2016 г., а следващият 

регулаторен период започва от 1 януари 2017 г. 

Съгласно ал. 3 на цитирания § 14 на ЗИДЗВ в тримесечен срок от влизането в сила 

на това изменение, т.е. до 03.11.2015 г., ВиК операторите следва да допълнят текущите 

бизнес планове в съответствие с удължения срок на настоящия регулаторен период, и да 

ги представят в КЕВР за одобрение по реда на чл. 11 от ЗРВКУ.  

С оглед на гореизложеното комисията прие с решение по т. 2 от Протокол № 

172/06.08.2015 г. Указания за формата и съдържанието на информацията, необходима 

за удължаване на настоящия регулаторен период на бизнес плановете за развитието на 

дейността на ВиК операторите до 31 декември 2016 г., както и Модел към Указанията. 

В изпълнение на цитираните разпоредби в КЕВР е внесен, с вх. № В-17-43-

9/18.12.2015 г., бизнес план за развитие на дейността на „ВиК- Кресна” ЕООД - гр. Кресна 

за 2016  г., коригиран с вх. № В-17-43-2/22.02.2016 г. 

I. Съответствие на бизнес плана с нормативните изисквания  
Бизнес планът е представен в комисията в два екземпляра, всеки от които на 

хартиен и на електронен носител. Налице е съответствие между съдържанието на 

хартиения и електронния носител, справките и останалите документи, представени от ВиК 

операторът, са подписани от управителя и главния счетоводител. 

Представено е копие от изпратеното писмо за съгласуване на бизнес плана до 

общински съвет гр. Кресна, с вх. № 73/ 19.02.2016 г. 

Съгласно т. 7 и 8 от Указанията, дружеството следва да представи отчетни данни за 

2014 г., и прогнозни данни за 2015 г., базиращи се на реални резултати и екстраполиране 

на данните за оставащия период на годината, въз основа на които да се прогнозират 

параметрите на бизнес плана за удължения период на бизнес плана за 2016 г. 

ІI. Общи данни за ВиК оператора 
ВиК-Кресна“  ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.Кресна, ул. 

„Македония” № 96 е търговско дружество с едноличен собственик на капитала община 

Кресна. Дружеството е с уставен капитал в размер на 5 000 лв. (пет хиляди) лева. 

Дружеството е вписано в Търговския регистър с ЕИК 811121655 и предмет на 

дейност: поддържане и експлоатация на водопроводната мрежа; строителство на нови 

водопроводи и канализация; извършване на ремонти и на нови ВиК инсталации; 

комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност на търговско посредничество и 

представителство; превозна дейност; търговия на едро и дребно с промишлени и 

непромишлени стоки в страната и чужбина; външнотърговска дейност. 

Дружеството се управлява и представлява в отношенията с трети лица от 

управителя Йордан Лазаров Лазаров. 

Съгласно решение № РД-02-14-2234/22.09.2009 г. на Министъра на регионалното 

развитие и благоустройство е определена обособена територия на „ВиК Кресна” ЕООД 

под номер 18, съвпадаща с територията на община Кресна. 

Дружеството експлоатира една обособена водоснабдителни система (ВС), по която 
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се предоставя услугата доставяне на питейна вода и отвеждане на отпадъчни води на 

битовите и промишлени потребители на територията, обслужвана от ВиК оператора. 

ВиК операторът представя във внесения бизнес план за 2016 г., опис на 

експлоатираните от него активи в Справка № 2 „Опис на ВиК активи за периода на бизнес 

плана“, с които извършва основната си дейност по предоставяне на регулираните услуги, 

а именно: 

Параметър 
Ед. 

мярка 
2014 г. 

Общ брой водоизточници (основни и резервни) бр. 6 

в т.ч.повърхностни водоизточници бр. 0 

в т.ч.подземни  водоизточници бр. 6 

ПСПВ бр. 0 

Резервоари (водоеми) бр. 0 

Общ обем на всички резервоари в експлоатация м3 0 

Водоснабдителни помпени станции бр. 0 

Обща инсталирана мощност на всички ВПС в експлоатация кВт 0 

Черпателни резервоари при ПС бр. 0 

Общ обем на всички черпателни резервоари в експлоатация м3 0 

Хидрофори бр. 0 

Обща инсталирана мощност на всички Хидрофори в експлоатация кВт 0 

Хлораторни станции бр. 0 

Довеждащи водопроводи км 26 

Разпределителни водопроводи км 57 

Обща дължина на водопроводна мрежа км 83 

Общ брой спирателни кранове бр. 71 

Общ брой въздущници бр. 9 

Общ брой пожарни хидранти бр. 33 

Общ брой редуктори на налягане бр. 9 

Сградни водопроводни отклонения бр. 2 290 

Общ брой водомери на СВО бр. 2 738 

Сградни канализационни отклонения бр. 2 090 

Канализационна мрежа км 37 

Шахти по канализационната мрежа бр. 637 

Канализационни помпени станции бр. 0 

Обща инсталирана мощност на всички КПС в експлоатация кВт 0 

Задържателни резервоари по канализационна мрежа бр. 0 

Общ обем на всички резервоари в експлоатация м3 0 

ПСОВ бр. 0 

 

Съгласно приетия с решение по т. 1 от Протокол № 246/01.12.2015 г. на комисията 

сравнителен анализ за дейността на ВиК операторите за периода 2009-2014 г., „ВиК-

Кресна“ ЕООД – гр. Кресна се отнася към групата на микро ВиК операторите.  

За целите на анализа и оценката на внесения за одобряване бизнес план е 

извършено сравнение, между нивата на показателите за качество, посочени от ВиК 

оператора в бизнес плана и усреднените нива за дружествата, отнесени към групата на 

микро ВиК операторите, представени в сравнителния анализ.  

III. Техническа част  
3.1. Ниво на покритие с водоснабдителни услуги 

ВиК операторът отчита и прогнозира 100% покритие на водоснабдителни услуги. 

3.2. Водоизточници и качество на водата 
Във внесения за одобряване бизнес план ВиК операторът представя информация за 

водоизточниците, отразена в Справка № 2, както следва: 

№ Параметър 
Ед. 

мярка 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1.1 Общ брой водоизточници (основни и резервни) бр. 6 6 6 

1.2 в т.ч.повърхностни водоизточници бр. 0 0 0 

1.3 в т.ч.подземни  водоизточници бр. 6 6 6 

2.1 Общ брой водоизточници, за които има действащо бр. 6 6 6 
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2.2 разрешително за водовземане % 100,0% 100,0% 100,0% 

3.1 
Общ брой водоизточници, за които има учредена СОЗ 

бр. 6 6 6 

3.2 % 100,0% 100,0% 100,0% 

4.1 Общ брой водоизточници, за които се констатират 

отклонения по показатели за качество на водата 

бр. 0 0 0 

4.2 % 0,0% 0,0% 0,0% 

5.1 Общ брой водоизточници с монтирано измервателно 

устройство по чл.194а ал.1 от ЗВ (измерване при 
водоизточника) 

бр. 0 0 0 

5.2 % 0,0% 0,0% 0,0% 

5.3 
Общ брой водоизточници с монтирано измервателно 

устройство по чл.194а ал.4 от ЗВ (измерване на 

хранителната тръба на напорния резервоар или на 
довеждащия водопровод) 

бр. 0 0 0 

5.4 % 0,0% 0,0% 0,0% 

6.1 
Общ брой водоизточници без измерване 

бр. 6 6 6 

6.2 % 100,0% 100,0% 100,0% 

10.1 
Водомери на водоизточници 

бр. 0 0 0 

  Ниво 0,0 0,0 0,0 

 

За 2014 г. ВиК операторът отчита ниво на показател „Съотношение на броя на 

инсталираните водомери при водоизточниците спрямо общия брой водоизточници“ - 

0,000, спрямо усреднено ниво на показателя за дружествата, отнесени към групата на 

микро ВиК операторите, 0,180, представено в сравнителния анализ за дейността на ВиК 

операторите за периода 2009-2014 г.  

По отношение качеството на питейните води е представена информация в Справка 

№ 3 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество на 

ВиК услугите“, както следва: 

№ Качество на питейната вода 
Ед. 

мярка 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

2.1. 
Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по 

т.2.2. 
бр. 3 3 3 

2.2. 
Общ брой взети проби по физико-химични и радиологични 
показатели 

бр. 3 3 3 

  Годишно постигнато ниво   1,000 1,000 1,000 

2.3. 
Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по 

т.2.4. 
бр. 21 21 21 

2.4. Общ брой взети проби по микробиологични показатели бр. 21 21 21 

  Годишно постигнато ниво   1,000 1,000 1,000 

ВиК операторът отчита и планира относно качество на питейната вода 100 % 

съответствие на показателите с нормативните изисквания. 

3.3. Измерване и загуби на вода 
Измерване на вход водоснабдителна система: 

По отношение на добитите водни количества и измерването е представена 

информация в Справка № 2, както следва: 

№ Параметър 
Ед. 

мярка 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

7.1 Общо вода на вход ВС м3 1 135 296 1 135 296 1 135 296 

7.2 Добита сурова вода от повърхностни водоизточници м3 0 0 0 

7.3 Добита сурова вода от  подземни  водоизточници м3 1 135 296 1 135 296 1 135 296 

7.4 Подадена сурова вода от друг ВиК оператор м3 0 0 0 

7.5 Подадена пречистена вода от друг ВиК оператор м3 0 0 0 

8.1 Общо добита вода от водоизточници с измерване по чл.194а ал.1 от 

ЗВ 

м3 0 0 0 

8.2 % 0,0% 0,0% 0,0% 

8.3 Общо добита вода от водоизточници с измерване по чл.194а ал.4 от 
ЗВ 

м3 0 0 0 

8.4 % 0,0% 0,0% 0,0% 

8.5 Общо добита вода от водоизточници без измерване (данни от 
разрешителни) 

м3 1 135 296 1 135 296 1 135 296 

8.6 % 100,0% 100,0% 100,0% 

  Разлика [7.1 - (8.1 + 8.3 + 8.5)] м3 0 0 0 

 

Видно от представената информация, ВиК операторът не отчита и прогнозира 

измерване на добитите водни количества на вход ВС и същите се определят на база данни 

от разрешителни. В тази връзка може да се приеме, че представените данни за добити 
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и подадени количества на вход система са с най-ниска степен на достоверност.   

Измерване на изход водоснабдителна система: 

Информация за състоянието на водомерното стопанство е представена в Справка № 

2, както следва:  

№ Параметър 
Ед. 

мярка 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

16.1 Сградни водопроводни отклонения бр. 2 290 2 300 2 310 

16.2 Общ брой водомери на СВО бр. 2 738 2 753 2 768 

16.3 В т.ч. общ брой водомери на СВО, в техническа и 

метрологична годност 

бр. 1 300 1 150 1 200 

16.4 % 47,5% 41,8% 43,4% 

За отчетната 2014 г. дружеството посочва, че 47,5% от всички водомери на СВО са 

в техническа и метрологична годност, като за 2016 г. е прогнозирано техният дял да е 

43,4%. 

По отношение на броя водомери, преминали последваща проверка, в Справка № 3 

са представени следните данни: 

№ Параметър 
Ед. 

мярка 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

11.13 Брой водомери, преминали последваща проверка бр. 100 120 200 

11.14 Общ брой на водомерите (без индивидуалните) бр. 2 738 2 753 2 768 

  Годишно постигнато ниво   0,037 0,044 0,072 

Отчетеното от дружеството ниво за показател „Брой водомери, преминали 

последваща проверка спрямо общия брой на водомерите“ за 2014 г. (0,037) е по-високо от 

усредненото ниво за дружествата, отнесени към групата на микро ВиК операторите, за 

същата година (0,035). Докладваните данни в бизнес плана се различават от отчетните 

данни за 2014 г., според които отчетеното ниво е 0,031. 

Отчитайки делът на водомерите, монтирани на СВО, които са в техническа и 

метрологична годност, както и ниското ниво на водомерите, преминали последваща 

проверка за 2014 г. спрямо нормативните изисквания, може да се приеме, че 

представените данни за подадени количества на изход система  не са с особено 

висока степен на достоверност. 

Потребление на ВиК услуги 

Съгласно информацията в Справка № 4 „Отчет и прогнозно ниво на потребление 

за периода на бизнес плана“, се отчитат и прогнозират данни, както следва: 

Услуга Ниво на потребление на ВиК услуги 
Ед. 

мярка 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Подадена 

питейна 

вода 

Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. м³/год. 367 611 380 920 390 000 

Промишлени и други стопански потребители м³/год. 0 0 0 

Общо м³/год. 367 611 380 920 390 000 

Отведени 

отпадъчни 
води 

Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. м³/год. 307 711 312 661 315 000 

Промишлени и други стопански потребители м³/год. 0 0 0 

Общо м³/год. 307 711 312 661 315 000 

Дял от доставена питейна вода % 83,7% 82,1% 80,8% 

Пречистени 
отпадъчни 

води 

Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. м³/год. 0 0 0 

Промишлени и други стопански потребители м³/год. 0 0 0 

Общо м³/год. 0 0 0 

Дял от доставена питейна вода % 0,0% 0,0% 0,0% 

Дял от отведени отпадъчни води % 0,0% 0,0% 0,0% 

Видно от данните, дружеството отчита и прогнозира ежегодно увеличаване на 

фактурираните количества. 

Загуби на вода: 

Във внесения за одобряване бизнес план е представена отчетна и прогнозна 

информация за неносеща приходи вода, отразена в Справка № 3, както следва: 

4. 
Общи загуби на вода във водоснабдителната 

система 

Ед. 

мярка 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

4.1. Подадена вода във водоснабдителната система м3 1 135 296 1 135 296 1 135 296 

4.2. Фактурирана вода м3 367 611 380 920 390 000 

4.3. Неинкасирана вода (Неносеща приходи вода Q9) м3 767 685 754 376 745 296 



 6 

% 67,62% 66,45% 65,65% 

м3/км/д 25,34 24,90 24,60 

  
Дължина на довеждащи + разпределителни 
водопроводи 

км 83 83 83 

От представената информация може да се направи извода, че ВиК операторът 

отчита и прогнозира ежегодно намаление на размера на неносеща приходи вода както в 

процентно, така и в реално изражение (м
3
/км/д). Отчетените нива от дружеството за 2014 

г. (67,62%; 25,34 м
3
/км/д) са по-високи от усреднените нива за дружествата, отнесени 

към групата на микро ВиК операторите, за същата година (54,63%, 9,40 м
3
/км/д). Следва 

да се отбележи, че докладваните данни в бизнес плана се различават от отчетните данни за 

2014 г. относно неносеща приходи вода, според които отчетените нива са в размер на 

67,58%, съответно 25,32 м
3
/км/д. 

В таблицата по-долу е представено сравнение между постигнатия средногодишен 

ефект, на база отчетни стойности за периода 2009-2014 г., и прогнозния за 2016 г.  

Параметър  
Ед. 

мярка 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

  

Постигнат 
средно-год.ефект 

2009-2014 г. 

Неносеща приходи вода 

(неотчетена вода) Q9  

м3/год. 767 685 754 376 745 296     

% 67,62% 66,45% 65,65%     

разлика   -1,17% -0,80%   1,83% 

м3/км/ден 25,34 24,90 24,60     

разлика   -0,44 -0,30   0,06 

Съгласно т. 29.1 от Указанията нивата на показателите за качество за 2016 г. се 

прогнозират  въз основа на постигнатия средногодишен ефект на оптимизация за периода 

2009-2014 г. Следва да се отбележи, че дружеството не е постигнало ефект на 

оптимизация по отношение на неносеща приходи вода за периода 2009-2014 г., видно 

от данните в таблицата, даже напротив – нивото на неносеща приходи вода е увеличено 

средногодишно с 1,83%. 

Балансът на водните количества за 2016 г. е представен в следващата таблица: 

Баланс на водоснабдителните системи 
Ед. 

мярка 
2016 г. 

Общо количество вода на входа на системата Q4  м3/год.  1 135 296 

Обща законна консумация Q5  
м3/год.  390 000 

% 34,35% 

Продадена фактурирана вода Q3  
м3/год.  390 000 

% 34,35% 

Подадена нефактурирана вода Q3A  
м3/год.  0 

% 0,00% 

Общи загуби на вода Q6  

м3/год.  745 296 

% 65,65% 

м3/км/ден 24,60 

Търговски загуби на вода Q8  
м3/год.  70 000 

% 6,17% 

Реални загуби на вода Q7  
м3/год.  675 296 

% 59,48% 

Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9  

м3/год.  745 296 

% 65,65% 

м3/км/ден 24,60 

разлика 0 

От данните е видно, че балансът на системата е изпълнен в съответствие с 

утвърдената с Наредба № 1 от 05.05.2006 г. Методика за определяне на допустимите 

загуби на вода във водоснабдителните системи (Методиката). Сборът на отделните 

компоненти – Технологични нужди (Q3A), Търговски загуби (Q8) и Реални загуби (Q7), е 

равен на Неносеща приходи вода (Неотчетена вода, Q9). 

3.4. Аварии във водоснабдителната система 
Във внесения за одобряване бизнес план са представени отчетни и прогнозни данни 

за брой аварии на водоснабдителната система, отразени в Справка № 3, както следва:  
5. Аварии на водоснабдителната система Ед. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
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мярка 

5.1. Брой аварии по довеждащите водопроводи бр. 6 4 5 

5.2. Дължина на довеждащите водопроводи км 26 26 26 

  Годишно постигнато ниво   0,231 0,154 0,192 

5.3 
Брой аварии по разпределителните водопроводи бр. 25 28 30 

5.4 Дължина на разпределителните водопроводи км 57 57 57 

  Годишно постигнато ниво   0,439 0,491 0,526 

5.5 Брой аварии на СВО бр. 25 20 25 

5.6 Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион бр. 2 290 2 300 2 310 

  Годишно постигнато ниво   0,011 0,009 0,011 

5.7 Брой аварии на ПС бр. 0 0 0 

5.8 Общ брой водоснабдителни помпени станции бр. 0 0 0 

  Годишно постигнато ниво   - - - 

  

Общ брой аварии по довеждащи и разпределителни 

водопроводи 
бр. 31 32 35 

  
Обща дължина на довеждащи и разпределителни 
водопроводи 

км 83 83 83 

  
Годишно постигнато ниво   0,373 0,386 0,422 

 

Отчетните данни на дружеството за 2014 г. показват следното отношение спрямо 

обобщените данни на дружествата от групата на микро ВиК операторите: 

- По отношение на аварии на довеждащи водопроводи се отчита ниво от 0,231, което 

е по-ниско от това на микро ВиК операторите (0,284). Докладваните данни в 

бизнес плана се различават от отчетните данни за 2014 г., според които отчетеното 

ниво е 0,222; 

- По отношение на аварии на разпределителни водопроводи се отчита ниво от 0,439, 

което е по-ниско от това на микро ВиК операторите (1,195). Докладваните данни в 

бизнес плана се различават от отчетните данни за 2014 г., според които отчетеното 

ниво е 0,745; 

- По отношение на аварии на СВО се отчита ниво от 0,011, което е по-ниско от това 

на микро ВиК операторите (0,023). Докладваните данни в бизнес плана се 

различават от отчетните данни за 2014 г., според които отчетеното ниво е 0,033; 

- Дружеството не експлоатира водоснабдителни помпени станции. 

Общото ниво на аварии по водопроводната мрежа отчетено за 2014 г. (0,373) е 

по-ниско от това на микро ВиК операторите (0,823). Докладваните данни в бизнес 

плана се различават от отчетните данни за 2014 г., според които отчетеното ниво е 0,518. 

Според данните от Справка № 2, към 2016 г. дружеството прогнозира броя 

арматури по водопроводите отнесен към дължината на водопроводите (довеждащи и 

разпределителни) да бъде, както следва: 

- Довеждащи водопроводи: спирателни кранове (СК): 0,231 бр./км; въздушници: 

0,346 бр./км, редуктори/облекчителни шахти: 9 броя. 

- Разпределителни водопроводи: спирателни кранове 1,140 бр./км; пожарни 

хидранти (ПХ): 0,579 бр./км; редуктори на налягане: 0 броя. 

Отчетните данни за среден брой въздушници на км довеждащи водопроводи (0,171 

бр./км) показват, че дружеството не е осигурило необходимия брой въздушници за 

довеждащите си съоръжения, в съответствие с разпоредбите на чл. 146, ал.4 на Наредба 

№2/22.03.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни 

системи (между 500 – 1000м), което е предпоставка за ефективната работа на активите. 

 Отчетните данни за среден брой ПХ на км разпределителни водопроводи (1,523 

бр/км) показват, че дружеството не е осигурило необходимия брой ПХ съгласно чл. 170, 

ал. 1, т. 1 – 3 на Наредба № Із-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и 

норми за осигуряване на бeзопасност при пожар (между 100 и 200 метра, в зависимост 

от големината на населеното място). Освен за пожарни нужди, ПХ се използват за 

адекватно промиване и изпразване на мрежата, с което се подобряват експлоатационните 

параметри и качество на водата. 
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Отчетните данни за общ брой СК на км довеждащи и разпределителни 

водопроводи показват, че дружеството разполага с адекватен брой арматури, с които да 

осигури малки зони на спиране по разпределителната мрежа. 

Според данните от Справка № 5 „Ремонтна програма“, основен дял от разходите 

за ремонти през 2016 г. е предвиден за ремонт на участъци от водопроводната мрежа 

(50,0%), следван от ремонт на довеждащи съоръжения, ремонт на СВО и тестване на  

водомери (16,7%). 

3.5. Ниво на покритие с канализационни услуги, качество на отпадъчните 

води 
ВиК операторът отчита и прогнозира ниво на покритие с канализационни услуги от 

0,889 за 2014-2016 г. 

Данните от Справки № 2 и № 3 показват следната информация за пречистените 

количества отпадъчни води: 

№ Параметър 
Ед. 

мярка 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

22.1 Заустени отпадъчни води в повърхностни обекти м3 391 523 391 523 391 523 

22.2 в т.ч. след механично, биологично, третично пречистване м3 0 0 0 

22.3 в т.ч. след механично, биологично пречистване м3 0 0 0 

22.4 в т.ч. след механично пречистване м3 0 0 0 

22.5 в т.ч.без пречистване м3 391 523 391 523 391 523 

8.4 Проектен капацитет на ПСОВ м3 0 0 0 

  Годишно постигнато ниво   - - - 

 Дружеството не експлоатира пречиствателни станции за отпадъчни води. 

Представените данни по отношение качеството на отпадъчните води в Справка № 3 

са както следва:  

8. Качество на отпадъчните води 
Ед. 

мярка 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

8.2. 
Брой проби, отговарящи на условията включени в 
разрешителното за заустване 

бр. 8 8 8 

8.1. Общ брой проби за качество на отпадъчните води бр. 8 8 8 

  Годишно постигнато ниво   1,000 1,000 1,000 

ВиК операторът отчита, че всички проби за качество  на отпадъчните води 

отговарят на условията, включени в разрешителното за заустване, като прогнозира същото 

и за  2015 и 2016 г.   

3.6. Аварии по канализационната мрежа 
Във внесения за одобряване бизнес план са представени отчетни и прогнозни данни 

за аварии на канализационната система, посочени в Справка № 3, както следва:  

9. Аварии на канализационната система 
Ед. 

мярка 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

9.1. Брой аварии на СКО бр. 0 0 0 

9.2. Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион бр. 2 090 2 092 2 094 

  Годишно постигнато ниво   0,000 0,000 0,000 

9.3. Общ брой аварии на канализационната мрежа бр. 8 5 5 

9.4. Дължина на канализационната мрежа км 37 37 37 

  Годишно постигнато ниво   0,216 0,135 0,135 

ВиК операторът не отчита и прогнозира аварии на СКО, в резултат дружеството 

отчита за 2014 г. ниво на показател „Съотношение на годишния брой аварии на СКО 

спрямо броя на СКО“ от 0,000 спрямо усредненото ниво на показателя за дружествата, 

отнесени към групата на микро ВиК операторите, за същата година от 0,004. 

Същевременно отчетеното ниво за показател „Съотношение на годишния брой аварии на 

канализационната мрежа спрямо дължината на канализационната мрежа“ (0,216) е по–

ниско от усредненото ниво на групата на микро дружествата (0,242). Докладваните данни 

в бизнес плана се различават от отчетните данни за 2014 г., според които отчетеното ниво 

за аварии на СКО е 0,007,съответно за аварии на канализационната мрежа е 0,450. 

В ремонтната програма (Справка № 5) дружеството отчита и прогнозира разходи за 

ремонт на участъци от канализационната мрежа.  
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3.7. Персонал 
 ВиК операторът представя информация за персонала на дружеството, 

систематизирана в Справка № 3, както следва: 

15. Човешки ресурси 
Ед. 

мярка 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

15.1. Брой на персонала, осигуряващ водоснабдителни услуги бр. 12 12 14 

15.2. Общ брой потребители, ползващи водоснабдителни услуги бр. 5 740 5 740 5 740 

  Годишно постигнато ниво   0,002 0,002 0,002 

15.3 Брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги бр. 1 1 1 

15.4 Общ брой потребители, ползващи канализационни услуги бр. 5 100 5 100 5 100 

  Годишно постигнато ниво   0,000 0,000 0,000 

11.6 Обща численост на персонала, осигуряващ ВиК услуги бр. 13 13 15 

Видно от данните, за 2016 г. се прогнозира увеличение с 2 бр.  числеността на 

персонала, за което липсва обяснение в текстовата част на бизнес плана. 

За целите на анализа за числеността на персонала и неговата структура са 

изчислени съотношенията между броя на служителите и броя на сградните отклонения, 

представени като брой служители на 1000 броя СВО (СКО), както следва:  

№ Човешки ресурси 
Ед. 

мярка 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

15.1. Брой на персонала, осигуряващ водоснабдителни услуги бр. 12 12 14 

5.6 Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион бр. 2 290 2 300 2 310 

  Брой служители на 1000 СВО   5,240 5,217 6,061 

15.3 Брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги бр. 1 1 1 

9.2. Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион бр. 2 090 2 092 2 094 

  Брой служители на 1000 СКО   0,478 0,478 0,478 

От данните е видно, че в бизнес плана дружеството отчита по-високо ниво за брой 

служители към 1000 броя СВО (5,240), същевременно по-ниско за брой служители на 

1000 броя СКО (0,478) за 2014 г. спрямо усреднените нива за дружествата, отнесени към 

групата на микро ВиК операторите, (съответно 4,47 служители за 1000 броя СВО, и 0,52 

служители за 1000 броя СКО).  

Представеното разпределение на служителите за водоснабдителните и 

канализационните услуги за 2014 г. във внесения от ВиК оператора бизнес план не 

съответства на отчетеното в представените годишни отчетни данни за същата година 

(според които са изчислени коефициенти съответно 5,17 служители/1000 бр.СВО; 

0,97служители/1000 бр. СКО). 

IV. Икономическа част  
4.1. Инвестиционна програма 

Инвестиционната програма на „ВиК - Кресна” ЕООД - гр. Кресна за 2016 г. 

посочена в  Справка № 8 „Инвестиции и източници на финансиране“ е в размер на 7 хил. 

лв. и е единствено за услугата доставяне на вода на потребителите.  

 ВиК операторът предвижда да финансира инвестиционната си програма за 2016 г. 

единствено със собствени средства.  

Разпределението на инвестициите е следното: 
Отчетени и планирани инвестиции 

(хил.лв.) 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Доставяне на вода на потребителите  0,0 0,0 7,0 

Отвеждане на отпадъчните води 0,0 0,0 0,0 

ОБЩО 0,0 0,0 7,0 

В одобрения пет годишен бизнес план на дружеството за периода 2009-2013 г. е 

предвиден среден годишен размер на инвестициите от 28 хил.лв. финансирани със 

собствени средства, а за периода 2014-2015 г. средния годишен размер е 7,5 хил.лв. 

Действащите цени на ВиК услугите са образувани по метод „Норма на 

възвращаемост“ и не включват инвестиции. За периода 2009 – 2014 г. дружеството е 

отчело инвестиции в размер на 42 хил.лв. или среден размер за периода 7 хил.лв./годишно. 

За 2016 г. дружеството е прогнозирало инвестиции от 7 хил.лв, с което е изпълнена точка 

39.3 от Указанията.  
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Сравнението между предвидените капиталови разходи и разходите за амортизации 

показва, че 100% от прогнозните разходи за амортизации за 2016 г. са насочени за 

инвестиции. Данните са  отразени в таблицата:  

Регулирани услуги и системи  
(хил.лв.) 

Планирани инвестиции Разходи за амортизации Разлика 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Доставяне на вода на потребителите  0 0 7 8 8 7 8 8 0 

Отвеждане на отпадъчните води 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ОБЩО 0 0 7 8 8 7 8 8 0 

Предвидените средства за инвестиции за 2016 г. са прогнозирани до размера на 

годишните амортизационни отчисления.  

Структурата на представената инвестиционна програма по категории е представена 

в таблицата: 

№ Доставяне на вода на потребителите   2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2016 г. 

дял (%) 

1. Нови обекти : 0,0 0,0 0,0 0,0% 

2. 
Водоснабдителни обекти - основни ремонти и 

реконструкции 
0,0 0,0 7,0 100,0% 

2.1. Съоръжения  0,0 0,0 0,0 0,0% 

2.2. Основен ремонт сгради 0,0 0,0 0,0 0,0% 

2.3. Водопроводни мрежи  0,0 0,0 0,0 0,0% 

2.4. Енергомеханично оборудване  (транспорт и механизация) 0,0 0,0 7,0 100,0% 

  Общо доставяне 0,0 0,0 7,0 100,0% 

Видно от представените данни планираните инвестиции за 2016 г. са единствено за 

основен ремонт и реконструкция на енергомеханично оборудване за услугата доставяне на 

вода на потребителите. 

Съгласно данните от Справка № 8.1. „Инвестиционна програма за услугата 

доставяне на вода на потребителите“, ВиК операторът в инвестиционната програма 

през 2016 г. не планира да извърши основни ремонти и реконструкции на водопроводната 

мрежа при обща дължина на мрежата 83 км.  

4.2. Оперативни разходи 
Информацията за видовете разходи по икономически елементи по ВиК услуги за 

отчетната 2014 г. и тяхното прогнозно изменение за 2015 г. и 2016 г. е дадена в Справка 

№11 „Разходи“ и са както следва: 

№ 
Обобщение на разходи по 

икономически елементи (хил.лв.) 

Доставяне на вода на потребителите 

2014 г. 2015 г. 

Разлика 

2015 г. 

спрямо 

2014 г. 

2016 г. 

Разлика 

2016 г. 

спрямо 

2015 г. 

Разлика 

2016 г. 

спрямо 

2014 г. 

1 Разходи за материали 11 10 -9,1% 10 0,0% -9,1% 

2 Разходи за външни услуги 40 51 27,5% 38 -25,5% -5,0% 

3 Разходи за амортизации, в т.ч. 8 8 0,0% 7 -12,5% -12,5% 

4 Разходи за възнаграждения, в т.ч. 105 111 5,7% 111 0,0% 5,7% 

5 Разходи за осигуровки в т.ч. 20 20 0,0% 21 5,0% 5,0% 

6 Други разходи 17 19 11,8% 0 -100% -100% 

7 Разходи за текущ и авариен ремонт 8 10 25,0% 12 20,0% 50,0% 

ОБЩО РАЗХОДИ 209 229 9,6% 199 -13,1% -4,8% 

  в т.ч. променливи разходи 28 28 0,0% 28 0,0% 0,0% 

№ 
Обобщение на разходи по 

икономически елементи (хил.лв.) 

Отвеждане на отпадъчните води 

2014 г. 2015 г. 

Разлика 

2015 г. 

спрямо 

2014 г. 

2016 г. 

Разлика 

2016 г. 

спрямо 

2015 г. 

Разлика 

2016 г. 

спрямо 

2014 г. 

1 Разходи за материали 1 1 0,0% 1 0,0% 0,0% 

2 Разходи за външни услуги 2 3 50,0% 0 -100% -100% 

3 Разходи за амортизации, в т.ч. 0 0 0,0% 0 - - 

4 Разходи за възнаграждения, в т.ч. 8 9 12,5% 9 0,0% 12,5% 

5 Разходи за осигуровки в т.ч. 2 2 0,0% 2 0,0% 0,0% 

6 Други разходи 0 0 0,0% 0 - - 
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7 Разходи за текущ и авариен ремонт 1 1 0,0% 1 0,0% 0,0% 

ОБЩО РАЗХОДИ 14 16 14,3% 13 -18,8% -7,1% 

  в т.ч. променливи разходи 1 1 0,0% 0 -100% -100% 

№ 
Обобщение на разходи по 

икономически елементи (хил.лв.) 

Общо регулирани услуги и системи 

2014 г. 2015 г. 

Разлика 

2015 г. 

спрямо 

2014 г. 

2016 г. 

Разлика 

2016 г. 

спрямо 

2015 г. 

Разлика 

2016 г. 

спрямо 

2014 г. 

1 Разходи за материали 12 11 -8,3% 11 0,0% -8,3% 

2 Разходи за външни услуги 42 54 28,6% 38 -29,6% -9,5% 

3 Разходи за амортизации, в т.ч. 8 8 0,0% 7 -12,5% -12,5% 

4 Разходи за възнаграждения, в т.ч. 113 120 6,2% 120 0,0% 6,2% 

5 Разходи за осигуровки в т.ч. 22 22 0,0% 23 4,5% 4,5% 

6 Други разходи 17 19 11,8% 0 -100% -100% 

7 Разходи за текущ и авариен ремонт 9 11 22,2% 13 18,2% 44,4% 

ОБЩО РАЗХОДИ 223 245 9,9% 212 -13,5% -4,9% 

  в т.ч. променливи разходи 29 29 0,0% 28 -3,4% -3,4% 

Общото намаление на разходите за регулираните услуги за 2016 г. спрямо 

отчетените разходи за 2014 г. е 3,4%, като разходите за амортизации са намалени с 12,5%.  

Условно постоянните разходи за 2016 г. са с 4,8% по-ниски от отчетените разходи 

за 2014 г., в резултат на намалени разходи за горива и смазочни материали и съдебни 

разходи.  

Общите променливи разходи са намалени за 2016 г. с 3,5% (1 000 лв.) спрямо 2014 

г. 

Предложените разходи за регулираните услуги във внесения за одобряване бизнес 

план, посочени в справка № 11 „Отчет и разчет на признатите годишни разходи на ВиК 

оператора“ са обобщени в таблицата, както следва: 

Разходите по регулирани услуги и системи 
(хил.лв.) 

2014 г. 2015 г. 

Разлика 

2015 г. 
спрямо 

2014 г. 

2016 г. 

Разлика 

2016 г. 
спрямо 

2015 г. 

Разлика 

2016 г. 
спрямо 

2014 г. 

Доставяне на вода на потребителите  209 229 9,6% 199 -13,1% -4,8% 

Отвеждане на отпадъчните води 14 16 14,3% 13 -18,8% -7,1% 

Общо регулирани услуги и системи 223 245 9,9% 212 -13,5% -4,9% 

Дял на разходи за доставяне  

вода на потребителите  
93,7% 93,5%   93,9%     

Нерегулирана дейност 0 0 - 0 - - 

 

Видно от представената информация с най-голям дял от регулираната дейност са 

разходите за услугата доставяне на вода на потребителите.  

В таблицата по-долу е отразена ефективността на разходите спрямо подадените 

водни количества и дължина на мрежата общо за оператора (Справка №11.1 

„Ефективност на разходи“).  

Параметър ед.мярка 

Доставяне на вода на 

потребителите 

Отвеждане на отпадъчните 

води 

        

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

материали                

 - за обеззаразяване хил.лв./хил.м3 0,001 0,001 0,001       

 - за коагуланти хил.лв./хил.м3 0,000 0,000 0,000       

 - за флокуланти хил.лв./хил.м3 0,000 0,000 0,000       

 - за ЛТК   хил.лв./хил.м3 0,000 0,000 0,000       

електроенергия за технологични нужди хил.лв./хил.м3 0,000 0,000 0,000       

горива и смазочни материали за 

технологични нужди 
хил.лв./хил.м3 0,000 0,000 0,000       
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данъци и такси  за ползване на водни 

обекти 
хил.лв./хил.м3 0,021 0,021 0,021       

данъци и такси  за заустване хил.лв./хил.м3             

Разходи за външни услуги (без разходи 

за ползване на водни обекти и 

заустване) 

хил.лв/км мрежа 

; хил.лв./хил.м3 
0,193 0,325 0,169 0,027 0,054 0,000 

Разходи за възнаграждения 
хил.лв/км мрежа 

; хил.лв./хил.м3 
1,265 1,337 1,337 0,216 0,243 0,243 

Разходи за осигуровки 
хил.лв/км мрежа 

; хил.лв./хил.м3 
0,241 0,241 0,253 0,054 0,054 0,054 

Други разходи 
хил.лв/км мрежа 
; хил.лв./хил.м3 

0,205 0,229 0,000 0,000 0,000 0,000 

Разходи за текущ и авариен ремонт 
хил.лв/км мрежа 

; хил.лв./хил.м3 
0,096 0,120 0,145 0,027 0,027 0,027 

Забележка: 
Ефективността на променливите разходи за услугите доставяне вода на потребителите са изчислени 

като съотношение между променливите разходи и подадените количества (съответно вода на вход ВС). 

Ефективността на условно-постоянните за водоснабдителните услуги са изчислени като съотношение 

между условно-постоянните разходи и дължината на ВиК мрежата. 

При променливите разходи ефективността през 2016 г. е прогнозирана без 

изменение спрямо 2014 г.  

През 2016 г. за условно-постоянните разходи за регулираните услуги ВиК 

операторът е прогнозирал запазване на ефективността на разходите услугата отвеждане на 

отпадъчните води с изключение на разходите за възнаграждения. За услугата доставяне на 

вода повишаване на ефективността е прогнозирана единствено за разходите за външни 

услуги.  

4.3. Дълготрайни активи 
Представената в Справки №10.1 „Амортизационен план за придобитите преди 

01.01.2006 г. дълготрайни активи“ и  №10.2 „Амортизационен план за придобитите след 

31.12.2005 г. дълготрайни активи“ информация във внесения бизнес план от ВиК 

оператора по отношение на Нетекущите (дълготрайни активи) е отразена в следващата 

таблица както следва: 

 

Обекти  (хил.лв.) 
Доставяне вода на потребителите 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Въведени/изведени собствени ДА 0 0 7 

Отчетна стойност 312 312 319 

Годишна амортизационна квота 8 8 7 

Начислена до момента амортизация 220 228 235 

Балансова стойност 92 84 84 

Обекти  (хил.лв.) 
Отвеждане на отпадъчни води 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Въведени/изведени собствени ДА 0 0 0 

Отчетна стойност 152 152 152 

Годишна амортизационна квота 0 0 0 

Начислена до момента амортизация 113 113 113 

Балансова стойност 39 39 39 

Обекти  (хил.лв.) 
Регулирани услуги  - ОБЩО 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Въведени/изведени собствени ДА 0 0 7 

Отчетна стойност 464 464 471 

Годишна амортизационна квота 8 8 7 

Начислена до момента амортизация 333 341 348 

Балансова стойност 131 123 123 

Отчетните стойности на нетекущите активи посочени в справки № 10.1 

„Амортизационен план за придобитите преди 01.01.2006 г. дълготрайни активи“ са 

определени съгласно отчетните стойности на нетекущите активи в годишния финансов 

отчет за 2014 г., а за прогнозния период съответстват на предвидените средства в 

инвестиционната програма. 
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Годишната амортизационна квота за дълготрайните активи придобити след 

31.12.2005 г. е изчислена с амортизационни норми за регулаторни цели съгласно т. 50 от 

Указанията. 

В таблицата по-долу е обобщена информацията за дълготрайните активи за 

регулирана и нерегулирана дейност.  
Отчетна стойност на активите по услуги  (хил.лв.) 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Доставяне на вода на потребителите 312 312 319 

Отвеждане на отпадъчните води 152 152 152 

Общо регулирани услуги и системи 464 464 471 

Дял на разходи за доставяне вода на 

потребителите 
67,2% 67,2% 67,7% 

Нерегулирана дейност 0 0 0 

Общо за ВиК оператора 464 464 471 

Видно от представената информация с най-голям дял от регулираната дейност са 

дълготрайните активи за услугата доставяне на вода на потребителите.  

Съгласно разпоредбите на чл.13, ал.1, т.5, 6 и 7, и на чл. 19, ал.1, т.4 (букви „а“ и 

„б“) от Закона за водите, ВиК активите следва да са публична държавна или общинска 

собственост. В §9 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и 

допълнение на Закон за водите (ЗИДЗВ, обн. ДВ бр. 103 от 29.11.2013 г.) са 

регламентирани конкретни срокове за изготвяне на списъци за разпределение на 

собствеността на ВиК активите, тяхното изваждане от счетоводните баланси на ВиК 

операторите с държавно и/или общинско участие, и предоставянето им на съответните 

Асоциации по ВиК или на Общинските съвети. 

По отношение на „ВиК - Кресна” ЕООД, гр. Кресна, в Справка №10.4 „Нетекущи 

активи по реда на §9 ал.1 и ал.2 на ЗИД на ЗВ (обн. ДВ бр. 103 от 29.11.2013 г.)“ е 

посочена следната информация за активите, които следва да бъдат извадени от баланса на 

дружеството: 

№ Описание 

Отчетна 

стойност  

на 

нетекущите 

активи към 

31.12.2014 г.  

в ГФО   

Отчетна стойност  

на нетекущите 

активи в баланса 

на дружеството, 

описани с 

протокол на МРРБ 

във връзка с 

разпоредбите на §9 

ал.1 от ЗИД на ЗВ                                     

Отчетна стойност  

на нетекущите 

активи, които ще 

останат за ползване 

от ВиК оператора 

при изпълнение 

разпоредбите на §9 

от ЗИД на ЗВ 

Стойност на 

нетекущите активи,  

намиращи се в 

обособената територия, 

които не са включени в 

баланса на 

дружествата, описани с 

протокол на МРРБ във 

връзка с разпоредбите 

на §9 ал.2 от ЗИД на ЗВ                                            

1.0 Земя     0,00   

1.1 Сгради 1,00 1,00 0,00   

1.2 Конструкции     0,00   

1.3 Машини  7,00   7,00   

1.4 Оборудване     0,00   

1.5 Съоръжения 299,00 299,00 0,00   

1.6 Транспортни средства 141,00 0,00 141,00 0,00 

   - товарни     0,00   

  
 - лекотоварни без 

автомобили 
22,00   

22,00 
  

   - автомобили 19,00   19,00   

   - механизация 100,00   100,00   

   - други     0,00   

1.7 Компютри 3,00   3,00   

1.8 Други ДМА 13,00   13,00   

1.9 Права върху собственост      0,00   

1.10 Програмни продукти      0,00   

1.11 Продукти от развойна дейност     0,00   

1.12 Други ДНМА     0,00   

 
ОБЩО АКТИВИ: 464,00 300,00 164,00 0,00 
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От посочените от ВиК оператора стойности за дълготрайните активи е видно, че 

след изпълнение разпоредбите на Закона за водите, отчетната стойност на нетекущите 

активи на дружеството ще намалее с 65%. 

ВиК операторът не е посочил отчетна стойност за публичните ВиК активи, които 

към момента са в балансите на общините (по §9, ал.2 от ЗИД на ЗВ), и които ще бъдат 

предоставени на дружеството с договор по реда на чл.198п, ал.1 от Закона за водите.  

4.4. Цени и приходи 
Действащите цени на ВиК услуги на „ВиК - Кресна” ЕООД, град Кресна са 

утвърдени с решение на Комисията Решение № Ц-062/29.05.2007 г, в сила от 01.06.2007 г.  

както следва: 

Вид услуга  
Действащи цени 

Прогнозни цени 

за 2016 г. 

2016 г. 

- 

 ръст 
(%)  

цена лв/м3 без ДДС цена лв/м3 без ДДС 

Доставяне на вода на потребителите  0,39 0,52 33,3% 

Отвеждане на отпадъчни води -  битови 

потребители и приравнени към тях 
0,10 0,12 20,0% 

ВиК операторът е прогнозирал повишаване на цените на водоснабдителните и 

канализационните услуги за 2016 г. Прогнозираните цени в Справка №12 „Цени, 

количества и необходими приходи от ВиК услуги“ са индикативни и са под прага на 

социалната поносимост на цените на ВиК услуги за обслужваната територия. 

Съгласно §1, ал.1, т.4 от допълнителната разпоредба на Закона за регулиране на 

ВиК услугите, "Социална поносимост на цената на ВиК услугите" е налице в случаите, 

когато тяхната стойност, определена на база минимално месечно потребление на вода 

за питейно-битови нужди от 2,8 куб. м на едно лице, не надхвърля 4 на сто от средния 

месечен доход на домакинство в съответния регион. 

С §68, т.4 от Закон за изменение и допълнение на Закона за водите (ЗИД на ЗВ, обн. 

ДВ, бр.58 oт 31.07.2015 г.), прагът на социална поносимост бе намален от 4 на 2,5 на сто. 

Доколкото обаче съгласно §60 от същия закон настоящият регулаторен период е удължен 

до края на 2016 г., и ВиК операторите допълват текущите бизнес планове в съответствие с 

удължения срок на настоящия регулаторен период, то намаленият праг на социална 

поносимост следва да се приложи за новия регулаторен период, започващ от 01.01.2017 г. 

 Социалната поносимост на цените на ВиК услуги отразена в Справка №18 

„Анализ на социалната поносимост на предлаганите цени“ (изчислен с 4 на сто) показва, 

че цените на ВиК услугите за 2015 г. и 2016 г. са под прага на социална поносимост за 

област Благоевград. 

В таблицата по-долу са съпоставени отчетените и прогнозни разходи и приходи за 

регулираните услуги:  

Регулирани услуги и системи  
(хил.лв.) 

Разходи за дейността Приходи от дейността Разлика 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Доставяне на вода на потребителите  209 229 199 143 149 178 -66 -80 -21 

Отвеждане на отпадъчните води 14 16 13 31 31 35 17 15 22 

Общо регулирани услуги и системи 223 245 212 174 180 213 -49 -65 1 

За разглеждания период разходите за услугата доставяне на вода на потребителите 

надвишават приходите, докато за услугата отвеждане на отпадъчните води приходите 

надвишават разходите и за трите години. За 2016 г. общите приходи от ВиК услуги  

надвишават разходите. 

Изчислена е и ефективността на разходите, като съотношение на приходи към 

разходи за отделните регулирани услуги. 

Регулирани услуги и системи 
 (хил.лв.) 

Ефективност на разходите 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Доставяне на вода на потребителите  0,685 0,649 0,895 

Отвеждане на отпадъчните води 2,200 1,956 2,708 

Общо регулирани дейности 0,780 0,734 1,006 

Видно от данните в таблицата ефективността на разходите за 2016 г. нараства и за 

двете ВиК услуги. Общо за регулираните услуги ефективността на разходите за 2016 г. се 
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увеличава спрямо 2014 г.  

 Събираемостта на вземанията за разглеждания период е отразена в Справка 

№15 „Отчет и прогноза за коефициент на събираемост на вземанията“, както следва: 

Година 

Нетен размер на 

приходите от продажби за 

текущата година 
(хил. лв.) 

Вземания от клиенти и 

доставчици за 

текущата година 
(хил. лв.) 

Вземания от клиенти и 

доставчици за 

предходната година 
(хил. лв.) 

Коефициент 

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

1,2*A+C 

2014 205 73 50 0,75 

2015 214 8 73 0,98 

2016 215 20 8 0,92 

Нивото на събираемост на вземанията е изчислено с данни от ГФО на дружеството 

за 2014 г. и прогнозни данни за 2015 г. и 2016 г. по следния начин: 

Събираемост = ((1,2*A-(B-C)) / (1,2*A+C), където: 
(А) Нетен размер на приходите от продажби /шифър 15100+15400-15410 от ОПР/ 

(В) Вземания от клиенти и доставчици /шифър 03210 от счетоводния баланс/ 

(С) Вземания от клиенти и доставчици /шифър 03210 от счетоводния баланс/ 

ВиК операторът отчита ниво на събираемост за 2014 г. - 0,75, което е по-ниско от 

средното ниво на събираемост за групата на микро ВиК оператори - 0,845 за същата 

година. За 2016 г. нивото на събираемост е прогнозирано с увеличение и е 0,92. 

4.5. Социална програма 
ВиК операторът не е представил социална програма и в представената справка № 

17 „Социални дейности“ не е отчел и прогнозирал разходи за социални дейности. 

4.6. Допълнителна информация в текстова част 
Съгласно Глава шеста от Указанията, по т.66: В текстовата част на бизнес плана се 

представя допълнителна информация за поне един конкретен проект, който ВиК 

операторът е реализирал през периода 2014-2015 г., с посочено описание на проекта, 

конкретни параметри, постигнати резултати и отчетени проблеми, за всяка една от 

изброените по-долу ключови сфери на дейност: 

66.1. Измерване на вход система; 

66.2. Измерване на вход населено място; 

66.3. Зониране на водопроводната мрежа; 

66.4. Намаляване загуби на вода; 

66.5. Намаляване на аварии по водоснабдителната система; 

66.6. Подмяна на водомери на СВО и/или внедряване на водомери с 

дистанционно отчитане; 

66.7. Намаляване на аварии по канализационната система; 

66.8. Постигане на енергийна ефективност; 

66.9. Събираемост на вземанията. 

Целта на това указание е ВиК операторите да представят (презентират) на 

комисията подхода си за подобряване на изброените ключови сфери на дейност, като 

посочат конкретни проекти – как са подготвени и изпълнени, какви трудности са 

срещнати при реализирането им, и какви резултати са постигнали. 

Отчетените и прогнозни данни на дружеството показват, че ВиК операторът полага 

усилия в подобряване на качеството на услугите и ефективността си, но въпреки това 

прегледът на текстовата част на бизнес плана показва, че ВиК операторът не е представил 

конкретни изпълнени проекти. 

 

 Изказвания по т.1: 

Докладват А. Маринова и А. Гюрова. 

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси по доклада. 

И. Иванов прочете предложението за решение. 
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 Предвид изложеното и на основание чл. 11, ал.1  от ЗРВКУ, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

 ОДОБРЯВА внесения в КЕВР със заявление вх. № В-17-43-9/18.12.2015 г. и вх. № 

В-17-43-2/22.02.2016 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „В и К-Кресна” 

ЕООД - гр. Кресна за 2016 г. 

 

Решението е взето с осем гласа „за” (И. Иванов, С. Тодорова, А. Йорданов, В. 

Владимиров, Г. Златев, Е. Харитонова, В. Петков, Д. Кочков), от които два гласа (В. 

Петков, Д. Кочков) на членове на Комисията със стаж във В и К сектора. 

 

Р. Осман влезе в зала 4.  
 

По т.2. Комисията, след като разгледа доклад с вх. № В-Дк-54/02.03.2016 относно 

внесен за одобрение със заявление вх. № В-17-10-3/03.11.2015 г.  допълнен бизнес план 

за развитие на дейността на „Водоснабдяване, канализация и термални води” ЕООД, 

гр. Ракитово за 2016 г., установи следното: 

 

На основание на § 60 от Закона за изменение и допълнение на Закона за водите 

(ЗИД на ЗВ), обнародван в Държавен вестник бр. 58 oт 31.07.2015г., и във връзка с чл. 10, 

ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ), 

настоящият регулаторен период се удължава до 31 декември 2016 г., а следващият 

регулаторен период започва от 1 януари 2017 г. 

Съгласно ал. 3 на цитирания § 14 на ЗИДЗВ в тримесечен срок от влизането в сила 

на това изменение, т.е. до 03.11.2015 г., ВиК операторите следва да допълнят текущите 

бизнес планове в съответствие с удължения срок на настоящия регулаторен период, и да 

ги представят в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) за 

одобрение по реда на чл. 11 от ЗРВКУ.  

С оглед на гореизложеното Комисията прие с решение по т. 2 от Протокол 

№172/06.08.2015 г. Указания за формата и съдържанието на информацията, 

необходима за удължаване на настоящия регулаторен период на бизнес плановете за 

развитието на дейността на ВиК операторите до 31 декември 2016 г., както и Модел 

към Указанията. 

В изпълнение на цитираните разпоредби в КЕВР е внесен с вх. № В-17-10-3/ 

03.11.2015 г. бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване, канализация и 

термални води” ЕООД, гр. Ракитово („ВКТВ“ ЕООД, гр. Ракитово) за 2016 г. 

I. Съответствие на бизнес плана с нормативните изисквания  
Бизнес планът е представен в Комисията в два екземпляра, всеки от които на 

хартиен и на електронен носител. Налице е съответствие между съдържанието на 

хартиения и електронния носител, справките и останалите документи, представени от ВиК 

операторът са подписани от управителя и главния счетоводител. 

Представено е копие от изпратеното писмо за съгласуване на бизнес плана до 

председателя на общински съвет гр. Ракитово, с вх. № 385 / 29.10.2015 г. 

Съгласно т. 7 и 8 от Указанията, дружеството следва да представи отчетни данни за 

2014 г., и прогнозни данни за 2015 г., базиращи се на реални резултати и екстраполиране 

на данните за оставащия период на годината, въз основа на които да се прогнозират 

параметрите на бизнес плана за удължения период на бизнес плана за 2016 г. 

ІI. Общи данни за ВиК оператора 
„Водоснабдяване, канализация и термални води" ЕООД, гр. Ракитово със седалище 
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и адрес на управление: гр. Ракитово – 4640, ул. „Димо Хаджидимов“ № 30 е капиталово 

търговско дружество със 100 % общинска собственост на активите (община Ракитово).  

Дружеството е с уставен капитал в размер на 16 444 (шестнадесет хиляди 

четиристотин четиридесет и четири) лева, 100 % общинска собственост (община 

Ракитово).  

Дружеството е вписано е в Търговския регистър с ЕИК 822111559 и предмет на 

дейност: „Поддържане и експлоатация на мрежи, системи и съоръжения на 

водоснабдяване, пречистване, канализация, термални води, подземен кадастър, 

проектиране, инвестиране и строителство на обекти от инфраструктурата, физико-

химични и биологични изследвания на водата, инженерингова дейност, бутилиране на 

минерална вода и други авангардни технологии на база вода”, управлява се и се 

представлява в отношенията с трети лица от управителя Ангел Янков Паризов. 

Съгласно решение № РД-02-14-2234/22.09.2009 г. на Министъра на регионалното 

развитие и благоустройство е определена обособена територия на „ВКТВ" ЕООД, гр. 

Раковски под номер 32, включваща община Ракитово.  

Дружеството експлоатира една обособена водоснабдителна система (ВС) по която 

се предоставят услугите: доставяне на питейна вода и отвеждане на отпадъчни води на 

битовите и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители на 

територията, обслужвана от ВиК оператора.  

Услугата пречистване на отпадъчни води не се предоставя. В бизнес плана се 

посочва, че „в общината няма пречиствателна станция за отпадъчни води“.  

Във връзка с разпоредбите на § 68 на ЗИД на ЗВ (обн. ДВ, бр.58 oт 31.07.2015 г.), в 

чл. 14, ал. 1 на ЗРВКУ е премахната възможността ВиК операторите да предлагат цени на 

ВиК услуги по потребителски групи в зависимост от потребяваното количество вода и 

технологията на добиване и доставяне на водата; и е въведена нова алинея 2 съгласно 

която ВиК операторите прилагат принципа на единна цена на ВиК услуга на обособената 

територия, който се спазва задължително за цените на ВиК услугите „доставяне на вода на 

потребителите и/или на други ВиК оператори“ и „отвеждане на отпадъчните води“. Тази 

промяна няма да засегне водоснабдителната система, обособена от „ВКТВ“ ЕООД, гр. 

Ракитово.  

ВиК операторът представя във внесения бизнес план за 2016 г., опис на 

експлоатираните от него активи в Справка № 2 „Опис на ВиК активи за периода на бизнес 

плана“, с които извършва основната си дейност по предоставяне на регулираните услуги, 

а именно: 

Параметър 
Ед. 

мярка 
2014 г. 

Общ брой водоизточници (основни и резервни) бр. 8 

в т.ч.повърхностни водоизточници бр. 0 

в т.ч.подземни  водоизточници бр. 8 

ПСПВ бр. 0 

Резервоари (водоеми) бр. 6 

Общ обем на всички резервоари в експлоатация м3 2 630 

Водоснабдителни помпени станции бр. 0 

Обща инсталирана мощност на всички ВПС в експлоатация кВт 0 

Черпателни резервоари при ПС бр. 0 

Общ обем на всички черпателни резервоари в експлоатация м3 0 

Хидрофори бр. 0 

Обща инсталирана мощност на всички Хидрофори в експлоатация кВт 0 

Хлораторни станции бр. 4 

Довеждащи водопроводи км 85 

Разпределителни водопроводи км 47 

Обща дължина на водопроводна мрежа км 132 

Общ брой спирателни кранове бр. 48 

Общ брой въздущници бр. 26 

Общ брой пожарни хидранти бр. 86 

Общ брой редуктори на налягане бр. 24 
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Сградни водопроводни отклонения бр. 3 898 

Общ брой водомери на СВО бр. 3 898 

Сградни канализационни отклонения бр. 2 863 

Канализационна мрежа км 28 

Шахти по канализационната мрежа бр. 680 

Канализационни помпени станции бр. 0 

Обща инсталирана мощност на всички КПС в експлоатация кВт 0 

Задържателни резервоари по канализационна мрежа бр. 0 

Общ обем на всички резервоари в експлоатация м3 0 

ПСОВ бр. 0 

Съгласно приетия с решение по т. 1 от Протокол № 246 / 01.12.2015 г. на 

Комисията сравнителен анализ за дейността на ВиК операторите за периода 2009 - 2014 г., 

„ВКТВ" ЕООД, гр. Ракитово се отнася към групата на микро ВиК оператори.  

За целите на анализа и оценката на внесения за одобряване бизнес план е 

извършено сравнение, между нивата на показателите за качество, посочени от ВиК 

оператора в бизнес плана и обобщените средни нива за дружествата, отнесени към групата 

на микро ВиК оператори, представени в сравнителния анализ.  

III. Техническа част  
3.1. Ниво на покритие с водоснабдителни услуги 

ВиК операторът отчита и прогнозира за 2016 г. 98 % покритие на 

водоснабдителната услуга. Посочено е обаче, че: „В зависимост от климата през 

годината съществува и режимно водоползване. Съществува недостиг на вода главно 

през месеците юли, август, декември, януари. От 2005 г. в едно от селищата е пуснато и 

повърхностно водоснабдяване от р. Мътница с дебит 8-10 л/сек. Същата се пречиства 

със самопречистващ се бърз филтър ск 36.  

През 2011 г. и 2012 г. бяха извършени допълнителни ремонтни работи, в резултат 

на което воден режим до момента не е имало“. 

3.2. Водоизточници и качество на водата 
Във внесения за одобряване бизнес план ВиК операторът представя информация за 

водоизточниците, отразена в Справка № 2, както следва: 

№ Параметър 
Ед. 

мярка 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1.1 Общ брой водоизточници (основни и резервни) бр. 8 8 8 

1.2 в т.ч.повърхностни водоизточници бр. 0 0 0 

1.3 в т.ч.подземни  водоизточници бр. 8 8 8 

2.1 Общ брой водоизточници, за които има действащо 

разрешително за водовземане 

бр. 8 8 8 

2.2 % 100,0% 100,0% 100,0% 

3.1 
Общ брой водоизточници, за които има учредена СОЗ 

бр. 8 8 8 

3.2 % 100,0% 100,0% 100,0% 

4.1 Общ брой водоизточници, за които се констатират 

отклонения по показатели за качество на водата 

бр. 0 0 0 

4.2 % 0,0% 0,0% 0,0% 

5.1 Общ брой водоизточници с монтирано измервателно 
устройство по чл.194а ал.1 от ЗВ (измерване при 

водоизточника) 

бр. 0 0 0 

5.2 % 0,0% 0,0% 0,0% 

5.3 
Общ брой водоизточници с монтирано измервателно 
устройство по чл.194а ал.4 от ЗВ (измерване на 

хранителната тръба на напорния резервоар или на 

довеждащия водопровод) 

бр. 0 0 0 

5.4 % 0,0% 0,0% 0,0% 

6.1 
Общ брой водоизточници без измерване 

бр. 8 8 8 

6.2 % 100,0% 100,0% 100,0% 

10.1 
Водомери на водоизточници 

бр. 0 0 0 

  Ниво 0,0 0,0 0,0 

 

Видно от представените данни, дружеството не отчита и не прогнозира 

инсталирани водомери при водоизточниците. Отчетеният брой на водоизточници се 

запазва за периода на бизнес плана.  

За 2014 г. ВиК операторът отчита ниво на показател „Съотношение на броя на 

инсталираните водомери при водоизточниците спрямо общия брой водоизточници“ 

- 0,00. Посоченото нулево ниво е значително по-ниско от усредненото ниво на 
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показателя за дружествата, отнесени към групата на микро ВиК оператори (0,180), 

представено в сравнителния анализ за дейността на ВиК операторите за периода 

2009-2014 г.  

По отношение качеството на питейните води е представена информация в Справка 

№ 3 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество на 

ВиК услугите“, както следва: 

№ Качество на питейната вода 
Ед. 

мярка 

Параметър  

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

2.1. Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.2. бр. 19 19 19 

2.2. 
Общ брой взети проби по физико-химични и радиологични 
показатели 

бр. 19 19 19 

  Годишно постигнато ниво   1,000 1,000 1,000 

2.3. Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.4. бр. 19 19 19 

2.4. Общ брой взети проби по микробиологични показатели бр. 19 19 19 

  Годишно постигнато ниво   1,000 1,000 1,000 

Във връзка с качеството на суровите води, в текстовата част на бизнес плана е 

посочено следното: 

„Подземните води отговарят по качество на Наредба №9 /16.03.2001 г./ на МЗ, 

МРРБ и МОСВ за питейни нужди“. 

3.3. Измерване, потребление и загуби на вода 
Измерване на вход водоснабдителна система: 

По отношение на добитите водни количества и измерването е представена 

информация в Справка № 2 за обособената система на ВиК оператора, както следва: 

№ Параметър Ед. мярка 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

7.1 Общо вода на вход ВС м3 712 000 712 000 712 000 

7.2 Добита сурова вода от повърхностни водоизточници м3 0 0 0 

7.3 Добита сурова вода от  подземни  водоизточници м3 480 896 482 000 482 000 

7.4 Подадена сурова вода от друг ВиК оператор м3 231 104 230 000 230 000 

7.5 Подадена пречистена вода от друг ВиК оператор м3 0 0 0 

8.1 Общо добита вода от водоизточници с измерване по 

чл.194а ал.1 от ЗВ 

м3 0 0 0 

8.2 % 0,0% 0,0% 0,0% 

8.3 Общо добита вода от водоизточници с измерване по 
чл.194а ал.4 от ЗВ 

м3 0 0 0 

8.4 % 0,0% 0,0% 0,0% 

8.5 Общо добита вода от водоизточници без измерване (данни 
от разрешителни) 

м3 480 896 482 000 482 000 

8.6 % 100% 100% 100% 

  Разлика [7.1 - (8.1 + 8.3 + 8.5)] м3 0 0 0 

От така представената информация се вижда, че: 

- Добитата сурова вода за 2014 г. е от подземни водоизточници и представлява 

67,5 % от общото количество вода на вход ВС. Останалите 32,5 % са закупена сурова вода 

от друг оператор. За 2016 г. е направена прогноза за незначително увеличаване на дела на 

добитата вода до 67,7 % и намаляване на дела на закупената вода до 32,3 %;  

- През 2014 г. не е извършвано измерване на добитите водни количества, като е 

направена прогноза да няма измерване до края на регулаторния период. Същите се 

определят на база данни от разрешителни.  

В тази връзка може да се приеме, че представените данни за добити и подадени 

количества на вход система са с ниска степен на достоверност. 

За добитите водни количества от подземни водоизточници е направена прогноза за 

увеличаването им през 2015 г. и запазване за 2016 г. (спрямо 2014 г.), и намаляване на 

количествата подадена сурова вода от друг ВиК оператор.  

Измерване на изход водоснабдителна система: 

Информация за състоянието на водомерното стопанство е представена в Справка № 

2. 

№ Параметър 
Ед. 

мярка 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

16.1 Сградни водопроводни отклонения бр. 3 898 3 917 3 927 

16.2 Общ брой водомери на СВО бр. 3 898 3 917 3 927 
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16.3 В т.ч. общ брой водомери на СВО, в техническа и 
метрологична годност 

бр. 1 017 1 317 1 617 

16.4 % 26,1% 33,6% 41,2% 

За отчетната 2014 г. дружеството посочва, че 26,1% от всички водомери на СВО са 

в техническа и метрологична годност, като за 2016 г. е прогнозирано техният дял да се 

увеличи до 41,2%.  

По отношение на броя водомери, преминали последваща проверка, в Справка № 3 

са представени следните данни: 

№ Параметър 
Ед. 

мярка 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

11.13 Брой водомери, преминали последваща проверка бр. 150 150 150 

11.14 Общ брой на водомерите (без индивидуалните) бр. 3 898 3 917 3 927 

  Годишно постигнато ниво   0,038 0,038 0,038 

За показател „Брой водомери, преминали последваща проверка спрямо общия 

брой на водомерите“  ВиК операторът прогнозира достигане на дългосрочно ниво от 

0,038, като тези прогнози са в съответствие с данните от Справка № 2 „Опис на ВиК 

активи за периода на бизнес плана“. Отчетеното от дружеството ниво на показателя за 

2014 г. (0,038) е малко по-високо от усредненото ниво за дружествата, отнесени към 

групата на микро ВиК оператори, за същата година (0,035).  

В тази връзка може да се приеме, че представените данни за подадени 

количества на изход система са с ниска степен на достоверност. 

Потребление на ВиК услуги 

Съгласно информацията в Справка № 4 „Отчет и прогнозно ниво на потребление 

за периода на бизнес плана“, се отчитат и прогнозират данни както следва: 

Услуга Ниво на потребление на ВиК услуги Ед. мярка 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Подадена 

питейна 
вода 

Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. м³/год. 453 025 453 560 455 000 

Промишлени и други стопански потребители м³/год. 0 0 0 

Общо м³/год. 453 025 453 560 455 000 

Отведени 

отпадъчн
и води 

Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. м³/год. 451 325 451 560 453 000 

Промишлени и други стопански потребители м³/год. 0 0 0 

Общо м³/год. 451 325 451 560 453 000 

Дял от доставена питейна вода % 99,6% 99,6% 99,6% 

Данните показват следното: 

- Дружеството прогнозира ежегодно нарастване на фактурираните количества и за 

двете регулирани услуги; 

- По отношение на фактурираните количества отведени отпадъчни води се 

прогнозира запазване на делът им спрямо фактурираната доставена питейна вода, отчетен 

за 2014 г.  

Загуби на вода: 

Във внесения за одобряване бизнес план е представена отчетна и прогнозна 

информация за неносеща приходи вода, отразена в Справка № 3 „Програма за постигане 

на годишните целеви нива на показателите за качество на ВиК услугите“, както следва: 

4. 
Общи загуби на вода във  

водоснабдителната система 

Ед. 

мярка 

Параметър  

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

4.1. Подадена вода във водоснабдителната система м3 712 000 712 000 712 000 

4.2. Фактурирана вода м3 453 025 453 560 455 000 

4.3. 
Неинкасирана вода (Неносеща приходи вода 

Q9) 

м3 258 975 258 440 257 000 

% 36,37% 36,30% 36,10% 

м3/км/д 5,38 5,36 5,33 

  

Дължина на довеждащи + разпределителни 

водопроводи 
км 132 132 132 

От представената информация може да се направи извод, че ВиК операторът 

прогнозира ежегодно намаление на размера на неносеща приходи вода, както в процентно, 

така и в реално изражение (м
3
/км/д). Отчетените нива от дружеството за 2014 г. 

(36,37%, 5,38 м
3
/км/д) са значително по-ниски от усреднените нива за дружествата, 

отнесени към групата на микро ВиК оператори, за същата година (54,63%; 9,4 

м
3
/км/д). 
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В таблицата по-долу е представено сравнение между постигнатия средногодишен 

ефект, на база отчетни стойности за периода 2009-2014 г., и прогнозния за 2016 г.  

Параметър Ед. мярка 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

  

Постигнат 

средно-год. 

ефект 2009-

2014 г. 

Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9  

м3/год. 258 975 258 440 257 000     

% 36,37% 36,30% 36,10%     

разлика   -0,08% -0,20%   4,14% 

м3/км/ден 5,38 5,36 5,33     

разлика   -0,01 -0,03   0,03 

Данните показват, че за отчетния период 2009-2014 г. дружеството е увеличило 

неносещата приходи вода средно годишно с 4,14 % и 0,03 м
3
/км/д. За 2016 г. ВиК 

операторът прогнозира намаляване на стойностите спрямо тези за 2014 г. 

Във връзка с прогнозираното намаление на загубите, в бизнес плана дружеството е 

посочило действията, които ще предприеме, а именно:  

- рехабилитация на водопроводната мрежа; 

- управление на налягането; 

- зонално измерване; 

- съкращаване времето за отстраняване на авариите. 

Балансът на водните количества за водоснабдителната система за 2016 г. е 

представен в следващата таблица: 

Баланс на водоснабдителната система Ед. мярка 2016 г. 

Общо количество вода на входа на системата Q4  м3/год  712 000 

Обща законна консумация Q5  
м3/год  455 000 

% 63,90% 

Продадена фактурирана вода Q3  
м3/год  455 000 

% 63,90% 

Подадена нефактурирана вода Q3A  
м3/год  0 

% 0,00% 

Общи загуби на вода Q6  

м3/год  257 000 

% 36,10% 

м3/км/ден 5,33 

Търговски загуби на вода Q8  
м3/год  18 400 

% 2,58% 

Реални загуби на вода Q7  
м3/год  238 600 

% 33,51% 

Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9  

м3/год  257 000 

% 36,10% 

м3/км/ден 5,33 

разлика 0 

От данните е видно, че: 

- балансът на системата е изпълнен в съответствие с утвърдената с Наредба № 1 от 

05.05.2006 г. Методика за определяне на допустимите загуби на вода във 

водоснабдителните системи (Методиката). Сборът на отделните компоненти – 

Технологични нужди (Q3A), Търговски загуби (Q8) и Реални загуби (Q7), е равен на 

Неносеща приходи вода (неотчетена вода, Q9). 

- за 2016 г. ВиК операторът прогнозира неносещата приходи вода да бъде 36,10 % 

от подадената вода на вход ВС, а в реално изражение - 5,33 м
3
/км/ден.  

3.4. Аварии във водоснабдителната система 
Във внесения за одобряване бизнес план са представени отчетни и прогнозни данни 

за брой аварии на водоснабдителната система, отразени в Справка № 3, както следва:  

5. Аварии на водоснабдителната система 
Ед. 

мярка 

Параметър  

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

5.1. Брой аварии по довеждащите водопроводи бр. 24 23 21 

5.2. Дължина на довеждащите водопроводи км 85 85 85 
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  Годишно постигнато ниво   0,28 0,27 0,25 

5.3 Брой аварии по разпределителните водопроводи бр. 119 120 115 

5.4 Дължина на разпределителните водопроводи км 47 47 47 

  Годишно постигнато ниво   2,53 2,55 2,45 

5.5 Брой аварии на СВО бр. 73 75 75 

5.6 Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион бр. 3 898 3 917 3 927 

  Годишно постигнато ниво   0,02 0,02 0,02 

5.7 Брой аварии на ПС бр. 0 0 0 

5.8 Общ брой водоснабдителни помпени станции бр. 0 0 0 

  Годишно постигнато ниво   0 0 0 

  Общ брой аварии по довеждащи и разпределителни водопроводи бр. 143 143 136 

  Обща дължина на довеждащи и разпределителни водопроводи км 132 132 132 

  
Годишно постигнато ниво   1,08 1,08 1,03 

 

Отчетните данни на дружеството за 2014 г. показват следното отношение спрямо 

обобщените данни на дружествата от групата на микро ВиК оператори: 

- По отношение на аварии на довеждащи водопроводи се отчита ниво от 0,28, 

което е идентично с това на микро ВиК оператори (0,28); 

- По отношение на аварии на разпределителни водопроводи се отчита ниво от 

2,53, което е по-високо от това на микро ВиК оператори (1,20); 

- По отношение на аварии на СВО се отчита ниво от 0,02, което е идентично с 

това на микро ВиК оператори (0,02); 

Общото ниво на аварии по водопроводната мрежа отчетено за 2014 г. (1,08) е 

по-високо от това на микро ВиК оператори (0,82). 

Във връзка с направената прогноза за намаляване на авариите по водопроводната 

мрежа през 2016 г. спрямо предходните две години, в бизнес плана без да цитира години 

на реализация, ВиК операторът посочва: 

„През 2009 г. беше направен проект за реконструкция на вътрешната 

водопроводна мрежа на гр. Ракитово и гр. Костандово. Стойността на проекта е 14 

700 000 лв. Общината е кандидатствала по някои програми за финансиране. За гр. 

Костандово беше направена реконструкция на средна зона за 500 000 лв., което доведе 

до намаляване броя на авариите. В с. Дорково се извърши реконструкция на 2/3 от ВВМ, 

с което авариите намаляха значително”. 

Според данните от Справка № 2, към 2016 г. дружеството прогнозира броя 

арматури по водопроводите (довеждащи и разпределителни) отнесен към дължината на 

водопроводите (довеждащи и разпределителни) да бъде, както следва: 

- Довеждащи водопроводи: спирателни кранове (СК) 0,141 бр/км; въздушници: 

0,306 бр/км, редуктори/облекчителни шахти: 24 броя. 

- Разпределителни водопроводи: спирателни кранове 0,766 бр/км; пожарни 

хидранти (ПХ): 1,830 бр/км; редуктори на налягане: 0 броя. 

Отчетните данни за среден брой въздушници на км довеждащи водопроводи (0,306 

бр/км) показват, че дружеството не е осигурило необходимия брой въздушници за 

довеждащите си съоръжения, в съответствие с разпоредбите на чл. 146, ал. 4 на Наредба 

№2/22.03.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни 

системи (между 500 – 1000 м), което е предпоставка за ефективната работа на активите. 

Отчетните данни за среден брой ПХ на км разпределителни водопроводи (1,830 

бр/км) показват, че дружеството не е осигурило необходимия брой ПХ съгласно чл.170, 

ал.1, т.1 – 3 на Наредба № Із-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и 

норми за осигуряване на бeзопасност при пожар (между 100 и 200 метра, в зависимост 

от големината на населеното място). Освен за пожарни нужди, ПХ се използват за 

адекватно промиване и изпразване на мрежата, с което се подобряват експлоатационните 

параметри и качество на водата. 

Отчетните данни за общ брой СК на км довеждащи и разпределителни 

водопроводи показват, че дружеството разполага с недостатъчен брой арматури, с които 

да управлява зоните на спиране. 
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Според данните от Справка № 5 „Ремонтна програма“, основен дял от разходите 

за ремонти през 2016 г. е предвиден за ремонт на участъци от водопроводната мрежа 

(48,39 %), следван от ремонт на довеждащи съоръжения (16,13 %), ремонт на СВО (12,90 

%) и др.  

3.5. Ниво на покритие с канализационни услуги, качество на отпадъчните 

води 
ВиК операторът отчита ниво на покритие с канализационни услуги от 0,977 за 2014 

г., и прогнозира запазване на това ниво до края на регулаторния период.  

Данните от Справки № 2 и № 3 показват следната информация за количествата 

отпадъчни води за водоснабдителната система: 

№ Параметър 
Ед. 

мярка 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

22.1 Заустени отпадъчни води в повърхностни обекти м3 451 325 451 560 453 000 

22.2 в т.ч. след механично, биологично, третично пречистване м3 0 0 0 

22.3 в т.ч. след механично, биологично пречистване м3 0 0 0 

22.4 в т.ч. след механично пречистване м3 0 0 0 

22.5 в т.ч.без пречистване м3 451 325 451 560 453 000 

Видно от представените данни, дружеството прогнозира нарастване на 

количествата заустени отпадъчни води, като всички са без пречистване, защото 

дружеството не експлоатира  ПСОВ (в общината няма изградена). 

Представените данни по отношение качеството на отпадъчните води в Справка № 3 

са както следва: 

8. Качество на отпадъчните води 
Ед. 

мярка 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

8.2. 
Брой проби, отговарящи на условията включени в 

разрешителното за заустване 
бр. 2 2 2 

8.1. Общ брой проби за качество на отпадъчните води бр. 2 2 2 

  Годишно постигнато ниво   1,000 1,000 1,000 

ВиК операторът отчита за 2014 г., че всички проби за качество на отпадъчните 

води, отговарят на условията включени в разрешителното за заустване и прогнозира 

запазване на отчетеното ниво за периода на бизнес плана. 

3.6. Аварии по канализационната мрежа 
Във внесения за одобряване бизнес план са представени отчетни и прогнозни данни 

за аварии на канализационната система, посочени в Справка № 3, както следва:  

9. Аварии на канализационната система 
Ед. 

мярка 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

9.1. Брой аварии на СКО бр. 9 9 8 

9.2. Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион бр. 2 863 2 880 2 888 

  Годишно постигнато ниво   0,003 0,003 0,003 

9.3. Общ брой аварии на канализационната мрежа бр. 16 15 14 

9.4. Дължина на канализационната мрежа км 28 28 28 

  Годишно постигнато ниво   0,571 0,536 0,500 

Отчетените за 2014 г. нива на показателя „Съотношение на годишния брой 

аварии на СКО спрямо броя на СКО“ (0,003) е по-ниско спрямо усредненото ниво на 

показателя за дружествата, отнесени към групата на микро ВиК оператори, за същата 

година (0,004). 

Отчетените за 2014 г. нива на показатели „Съотношение на годишния брой 

аварии на канализационната мрежа спрямо дължината на канализационната 

мрежа“ (0,571) е значително по-високо спрямо усредненото ниво на показателя за 

дружествата, отнесени към групата на микро ВиК оператори, за същата година (0,242).  

От данните в Справка № 5 „Ремонтна програма“, се вижда че: 

- за 2016 г. са прогнозирани 6 броя ремонти на канализационната мрежа, спрямо 6 

броя аварии и 2 бр. ремонти на СКО, спрямо 3 бр. аварии; 

- основен дял от разходите за ремонти през 2016 г. е предвиден за ремонт на 

участъци от канализационна мрежа (60 %), следван от ремонт на СКО (20 %) и 

профилактика (почистване, продухване, други) (20 %).  
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3.7. Потребление на електроенергия 
От данните в Справка № 7 „Разход на електрическа енергия в количествено и 

стойностно изражение“ и Справка № 11 „Отчет и разчет на признатите годишни 

разходи на В и К оператора“ към внесения за одобрение бизнес план се вижда, че: 

- дружеството не отчита и не прогнозира потребени количества електрическа (ел.) 

енергия; 

- ВиК операторът не отчита и не прогнозира разходи за ел. енергия за 

технологични нужди; 

- са включени разходи за ел. енергия в т. 2.7. „вода, осветление и отопление“ от 

Справка № 11, като е направена прогноза за увеличаването им през 2016 г., спрямо 2014 г. 

От друга страна в бизнес плана, ВиК операторът посочва, че:  

- „От 2013 г. в главния водоем на гр. Ракитово се изгради ново хлоратарно, 

снабдено с хидравлична дозираща помпа, която не се нуждае от ел. енергия, за да се 

извършва хлориране на водата.  

- В момента се разработва проект за водния цикъл на Община Ракитово, който 

включва: подмяна ВВМ гр. Ракитово, частична реконструкция на канализационната 

система в трите населени места, изграждане на колекторни системи, които отвеждат 

отпадните води до две пречиствателни станции - една за гр. Ракитово и една за гр. 

Костандово и с. Дорково. Терените на станциите са подходящо избрани и отвеждането 

на отпадните води до тях ще е гравитачно, поради което няма да има разход на 

ел.енергия“. 

3.8. Персонал 
ВиК операторът представя информация за персонала на дружеството, 

систематизирана общо за дружеството в Справка № 3 както следва: 

15. Човешки ресурси 
Ед. 

мярка 

Параметър  

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

15.1. Брой на персонала, осигуряващ водоснабдителни услуги бр. 15 15 15 

15.2. Общ брой потребители, ползващи водоснабдителни услуги бр. 12 813 12 813 12 813 

  Годишно постигнато ниво   0,001 0,001 0,001 

15.3 Брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги бр. 1 1 1 

15.4 Общ брой потребители, ползващи канализационни услуги бр. 12 772 12 772 12 772 

  Годишно постигнато ниво   0,000 0,000 0,000 

11.6 Обща численост на персонала, осигуряващ ВиК услуги бр. 16 16 16 

Видно от посочените данни, отчетената численост на персонала на дружеството се 

запазва за разглеждания период. 

За целите на анализа, за числеността на персонала и неговата структура са 

изчислени съотношенията между броя на служителите и броя на сградните отклонения, 

представени като брой служители на 1000 броя СВО (СКО), както следва:  

№ Човешки ресурси 
Ед. 

мярка 

Параметър  

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

15.1. Брой на персонала, осигуряващ водоснабдителни услуги бр. 15 15 15 

5.6 Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион бр. 3 898 3 917 3 927 

  Брой служители на 1000 СВО   3,848 3,829 3,820 

15.3 Брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги бр. 1 1 1 

9.2. Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион бр. 2 863 2 880 2 888 

  Брой служители на 1000 СКО   0,349 0,347 0,346 

От данните е видно, че дружеството отчита за 2014 г. по-ниско ниво, за 

показателите брой служители към 1000 броя СВО (3,848) и брой служители на 1000 броя 

СКО (0,349) спрямо усреднените нива за дружествата, отнесени към групата на микро 

ВиК оператори, (съответно 4,47 служители за 1000 броя СВО, и 0,52 служители за 1000 

броя СКО).  

IV. Икономическа част  
4.1. Инвестиционна програма 

Инвестиционната програма на "Водоснабдяване, канализации и термални води" 

ЕООД, гр. Ракитово за 2016 г. е в размер на 11 хил. лв., посочени по услуги в Справка №8 
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„Инвестиции и източници на финансиране“ с предвидено финансиране единствено от 

собствени средства на дружеството.  

Планирани инвестиции (хил.лв.) 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Доставяне на вода на потребителите 12 9 9 

Отвеждане на отпадъчни води 3 2 2 

ОБЩО: 15 11 11 

В одобрения пет годишен бизнес план на дружеството за периода 2009-2013 г. 

средногодишния размер инвестиции е 4 хил.лв., както и средногодишния размер на 

инвестициите в ценовия модел - 4 хил.лв.  

Предвидените средства за инвестиции за 2016 г. са прогнозирани над размера на 

годишните амортизационни отчисления на активите на дружеството, отразено в 

таблицата. 

Регулирани услуги и дейности (хил.лв.) 

Планирани 

инвестиции 

Разходи за 

амортизации Разлика 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Доставяне на вода на потребителите 12 9 9 1 2 2 -11 -7 -7 

Отвеждане на отпадъчни води 3 2 2 0 0 0 -3 -2 -2 

ОБЩО: 15 11 11 1 2 2 -14 -9 -9 

От така представената информация в таблицата е видно, че за периода 2014 г. – 

2016 г. отчетените и планирани инвестиции са по-високи от разходите за амортизации. 

Структурата на инвестиционната програма на дружеството за регулираните услуги 

е представена в таблицата: 

№ Доставяне на вода на потребителите "Смесена" 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

2016 г. дял 

(%) 

1. Нови обекти  7 4 9 100,0% 

2. Водоснабдителни обекти -основни ремонти и реконструкции 5 5 0 0,0% 

2.1. Съоръжения  5 5 0 0,0% 

2.2. Основен ремонт сгради       0,0% 

2.3. Водопроводни мрежи        0,0% 

2.4. Енергомеханично оборудване  (транспорт и механизация)       0,0% 

  Общо доставяне: 12 9 9 100,0% 

№ Отвеждане на отпадъчните води  2014 г. 2015 г. 2016 г. 

2016 г. дял 

(%) 

1. Нови обекти  0 0 0 0,0% 

2. Канализационни обекти -  основни ремонти и реконструкции 3 2 2 100,0% 

2.1. Съоръжения        0,0% 

2.2. Основен ремонт сгради       0,0% 

2.3. Канализационни мрежи  3 2 2 22,2% 

2.4. Енергомеханично оборудване  (транспорт и механизация)       0,0% 

  Общо отвеждане: 3 2 2 100,0% 

Планираните инвестиции за 2016 г. са предназначени за нови обекти при услугата 

доставяне на вода на потребителите (водомери, хидранти и компютър) и за основен 

ремонт и реконструкции на част от канализационната мрежа. 

4.2. Оперативни разходи 
Информацията за видовете разходи по икономически елементи за ВиК услуги за 

отчетната 2014 г. и тяхното прогнозно изменение за 2015 г. и 2016 г. е дадена в Справка 

№11 „Отчет и разчет на признатите годишни разходи на ВиК оператора“ и са, както 

следва: 

№ 

Обобщение на разходи по 

икономически елементи 

(хил.лв.) 

Доставяне на вода на потребителите  Отвеждане на отпадъчните води  

2014 г. 2015 г. 

Разлика 

2015 

спрямо 

2014 

2016 г. 

Разлика 

2016 

спрямо 

2015 

Разлика 

2016 

спрямо 

2014 

2014 г. 2015 г. 

Разлика 

2015 

спрямо 

2014 

2016 г. 

Разлика 

2016 

спрямо 

2015 

Разлика 

2016 

спрямо 

2014 

1 Разходи за материали 14 15 7,1% 15 0,0% 7,1% 3 3 0,0% 3 0,0% 0,0% 

2 Разходи за външни услуги 50 50 0,0% 50 0,0% 0,0% 6 4 -33,3% 4 0,0% -33,3% 

3 Разходи за амортизации 1 2 100,0% 2 0,0% 100,0% 0 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 

4 Разходи за възнаграждения 113 100 -11,5% 100 0,0% -11,5% 7 7 0,0% 7 0,0% 0,0% 

5 Разходи за осигуровки  37 33 -10,8% 33 0,0% -10,8% 2 2 0,0% 2 0,0% 0,0% 

6 Други разходи 11 11 0,0% 11 0,0% 0,0% 1 1 0,0% 1 0,0% 0,0% 
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7 Разходи за тек.и авар.ремонт 29 31 6,9% 31 0,0% 6,9% 8 10 25,0% 10 0,0% 25,0% 

ОБЩО РАЗХОДИ 255 242 -5,1% 242 0,0% -5,1% 27 27 0,0% 27 0,0% 0,0% 

  в т.ч. променливи разходи 25 25 0,0% 25 0,0% 0,0% 3 3 0,0% 3 0,0% 0,0% 

 

№ 

Обобщение на разходи по 

икономически елементи 

(хил.лв.) 

Общо регулирани дейности Нерегулирана дейност 

2014 г. 2015 г. 

Разлика 

2015 

спрямо 

2014 

2016 г. 

Разлика 

2016 

спрямо 

2015 

Разлика 

2016 

спрямо 

2014 

2014 г. 2015 г. 

Разлика 

2015 

спрямо 

2014 

2016 г. 

Разлика 

2016 

спрямо 

2015 

Разлика 

2016 

спрямо 

2014 

1 Разходи за материали 17 18 5,9% 18 0,0% 5,9%     0,0%   0,0% 0,0% 

2 Разходи за външни услуги 56 54 -3,6% 54 0,0% -3,6%     0,0%   0,0% 0,0% 

3 Разходи за амортизации 1 2 100,0% 2 0,0% 100,0%     0,0%   0,0% 0,0% 

4 Разходи за възнаграждения 120 107 -10,8% 107 0,0% -10,8%     0,0%   0,0% 0,0% 

5 Разходи за осигуровки  39 35 -10,3% 35 0,0% -10,3%     0,0%   0,0% 0,0% 

6 Други разходи 12 12 0,0% 12 0,0% 0,0%     0,0%   0,0% 0,0% 

7 Разходи за тек.и авар.ремонт 37 41 10,8% 41 0,0% 10,8%     0,0%   0,0% 0,0% 

ОБЩО РАЗХОДИ 282 269 -4,6% 269 0,0% -4,6%     0,0%   0,0% 0,0% 

  в т.ч. променливи разходи 28 28 0,0% 28 0,0% 0,0%     0,0%   0,0% 0,0% 

Общото намаление на разходите за регулираните услуги за 2016 г. спрямо 

отчетените разходи за 2014 г. е 4,6%, като са намалени голяма част от разходите, в т.ч. 

разходите за външни услуги, възнаграждения и осигуровки. Общите променливи разходи 

са с постоянно ниво за 2014 г., 2015 г. и 2016 г.  

Предложените разходи за регулираните услуги във внесения за одобряване бизнес 

план, посочени в Справка № 11 са обобщени в таблицата, както следва: 

Разходите по регулирани услуги и дейности (хил.лв.) 2014 г. 2015 г. 

Разлика 

2015 

спрямо 

2014 

2016 г. 

Разлика 

2016 

спрямо 

2015 

Разлика 

2016 

спрямо 

2014 

Доставяне на вода на потребителите 255 242 -5,1% 242 0,0% -5,1% 

Отвеждане на отпадъчни води 27 27 0,0% 27 0,0% 0,0% 

Общо регулирани дейности 282 269 -4,6% 269 0,0% -4,6% 

Дял на разходи за доставяне вода на потребителите  90,4% 90,0%   90,0%     

Нерегулирана дейност 0 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 

Видно от представената информация, общото намаление на разходите за 2016 г. 

спрямо 2014 г. и 2015 г. от 4,6% е в резултат на намаление на разходите при услугата 

доставяне на вода и запазване на нивото на разходите при услугата отвеждане на 

отпадъчните води от 2015 г.  

 Делът от разходите за услугата доставяне на вода е 90,0% от общите разходи за 

2016 г., а за нерегулирана дейност не са посочени разходи. 

В таблицата по-долу е отразена ефективността на разходите спрямо подадените 

водни количества и дължината на мрежата (Справка №11.1 „Ефективност на разходи“). 

Параметър ед.мярка 

Доставяне на вода на 

потребителите 

Отвеждане на 

отпадъчните води 

Пречистване на 

отпадъчните води 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

материали                      

 - за обеззаразяване хил.лв./хил.м3 0,003 0,003 0,003             

 - за коагуланти хил.лв./хил.м3 0,000 0,000 0,000             

 - за флокуланти хил.лв./хил.м3 0,000 0,000 0,000             

 - за ЛТК   хил.лв./хил.м3 0,000 0,000 0,000             

електроенергия за технологични нужди хил.лв./хил.м3 0,000 0,000 0,000             

горива и смазочни материали за 

технологични нужди 
хил.лв./хил.м3 0,000 0,000 0,000             

данъци и такси  за ползване на водни обекти хил.лв./хил.м3 0,020 0,020 0,020             

данъци и такси  за заустване хил.лв./хил.м3                   

Разходи за външни услуги (без разходи за 

ползване на водни обекти и заустване) 

хил.лв/км 
мрежа ; 

хил.лв./хил.м3 

0,273 0,273 0,273 0,143 0,071 0,071       

Разходи за възнаграждения 
хил.лв/км 
мрежа ; 

хил.лв./хил.м3 

0,856 0,758 0,758 0,250 0,250 0,250       

Разходи за осигуровки 

хил.лв/км 

мрежа ; 
хил.лв./хил.м3 

0,280 0,250 0,250 0,071 0,071 0,071       
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Други разходи 
хил.лв/км 
мрежа ; 

хил.лв./хил.м3 

0,083 0,083 0,083 0,036 0,036 0,036       

Разходи за текущ и авариен ремонт 
хил.лв/км 
мрежа ; 

хил.лв./хил.м3 

0,220 0,235 0,235 0,286 0,357 0,357       

Ефективността на променливите разходи за услугите доставяне вода на 

потребителите и пречистване на отпадъчни води са изчислени като съотношение между 

променливите разходи и подадените количества (съответно вода на вход ВС). 

Ефективността на условно-постоянните за водоснабдителните и канализационни 

услуги са изчислени като съотношение между условно-постоянните разходи и дължината 

на ВиК мрежата. 

Видно от данните в таблицата за регулираните услуги през 2016 г. не е 

прогнозирано повишаване на ефективността на разходите спрямо 2014 г. и 2015 г.  

4.3. Дълготрайни активи 
Представената информация във внесения бизнес план относно нетекущите 

(дълготрайни активи) в Справки №10.1 „Амортизационен план за придобитите преди 

01.01.2006 г. дълготрайни активи“ и  №10.2 „Амортизационен план за придобитите след 

31.12.2005 г. дълготрайни активи“ е отразена в таблицата: 

Обекти  (хил.лв.) 
Доставяне вода на потребителите                 

Доставяне на вода от ВС Помпена   

(ДА от финансирания) 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Въведени/изведени собствени ДА 0 5 8       

Отчетна стойност 57 62 70       

Годишна амортизационна квота 1 2 2       

Начислена до момента амортизация 22 24 26       

Балансова стойност 35 42 48       

Обекти  (хил.лв.) 
Отвеждане на отпадъчни води  

Отвеждане на отпадъчни води                         

(ДА от финансирания) 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Въведени/изведени собствени ДА 0 2 2       

Отчетна стойност 0 2 4       

Годишна амортизационна квота 0 0 0       

Начислена до момента амортизация 0 0 0       

Балансова стойност 0 2 4       

Обекти  (хил.лв.) 
Регулирани дейности - ОБЩО ДА ползвани за нерегулирана дейност 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Въведени/изведени собствени ДА 0 7 10 0 0 0 

Отчетна стойност 57 64 74 0 0 0 

Годишна амортизационна квота 1 2 2 0 0 0 

Начислена до момента амортизация 22 24 26 0 0 0 

Балансова стойност 35 44 52 0 0 0 

  Отчетните стойности на нетекущите активи не са в пълно съответствие с годишния 

финансов отчет на дружеството за 2014 г., налице са разлики, както и за прогнозния 

период не съответстват изцяло на предвидените средства в инвестиционната програма. 

Годишната амортизационна квота за дълготрайните активи придобити след 

31.12.2005 г. е изчислена с амортизационни норми за регулаторни цели съгласно т.50 от 

Указанията. 

В таблицата по-долу е обобщена информацията за дълготрайните активи за 

регулирана дейност по услуги, и нерегулирана дейност.  

Отчетна стойност на активите по услуги и дейности 

(хил.лв.) 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Доставяне вода на потребителите     57 62 70 

Отвеждане на отпадъчните води 0 2 4 

Общо регулирани дейности 57 64 74 

Дял на активи за доставяне на вода 100,0% 96,9% 94,6% 

Нерегулирана дейност 0 0 0 

Видно от представената информация с най-голям дял от регулираната дейност са 

дълготрайните активи за услугата доставяне на вода на потребителите (93,6%) за 2016 г., 

за услугата отвеждане на отпадъчните води делът е 6,4%. 
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Съгласно разпоредбите на чл.13, ал.1, т.5, 6 и 7, и на чл. 19, ал.1, т.4 (букви „а“ и 

„б“) от Закона за водите, ВиК активите следва да са публична държавна или общинска 

собственост. В §9 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и 

допълнение на Закон за водите (ЗИДЗВ, обн. ДВ бр. 103 от 29.11.2013 г.) са 

регламентирани конкретни срокове за изготвяне на списъци за разпределение на 

собствеността на ВиК активите, тяхното изваждане от счетоводните баланси на ВиК 

операторите с държавно и/или общинско участие, и предоставянето им на съответните 

Асоциации по ВиК или на Общинските съвети. 

По отношение на "Водоснабдяване, канализации и термални води" ЕООД, гр. 

Ракитово в Справка №10.4 „Нетекущи активи по реда на §9 ал.1 и ал.2 на ЗИД на ЗВ 

(обн. ДВ бр. 103 от 29.11.2013 г.) е посочена информация за активите, които следва да 

бъдат извадени от баланса на дружеството: 

№ Описание 

Отчетна стойност  

на нетекущите 

активи към 

31.12.2014 г.в 

ГФО   

Отчетна стойност  

на нетекущите 

активи в баланса 

на дружеството, 

описани с 

протокол на 

МРРБ във връзка 

с разпоредбите на 

§9 ал.1 от ЗИД на 

ЗВ                                     

Отчетна стойност  

на нетекущите 

активи, които ще 

останат за 

ползване от В и К 

оператора при 

изпълнение 

разпоредбите на 

§9 от ЗИД на ЗВ 

Стойност на нетекущите 

активи,  намиращи се в 

обособената територия, 

които не са включени в 

баланса на дружествата, 

описани с протокол на 

МРРБ във връзка с 

разпоредбите на §9 ал.2 

от ЗИД на ЗВ                                            

1.0 Земя     0   

1.1 Сгради 37 32 5 5 

1.2 Конструкции     0   

1.3 Машини  1 1 0   

1.4 Оборудване 2 2 0   

1.5 Съоръжения 472   472 472 

1.6 Транспортни средства 16 16 0 0 

   - товарни     0   

   - лекотоварни без автомобили 3 3 0   

   - автомобили 12 12 0   

   - механизация 1 1 0   

   - други     0   

1.7 Компютри 1 1 0   

1.8 Други ДМА 5 5 0   

1.9 Права върху собственост      0   

1.10 Програмни продукти      0   

1.11 Продукти от развойна дейност     0   

1.12 Други ДНМА     0   

  ОБЩО АКТИВИ: 534 57 477 477 

ВиК операторът е представил информация за публичните ВиК активи, които към 

момента са в балансите на общините (по §9, ал.2 от ЗИД на ЗВ) и в тази връзка може да се 

може да се каже, че общата отчетна стойност на ВиК активите, които ще бъдат 

предоставени на дружеството с договор по реда на чл.198п, ал.1 от Закона за водите е      

477 хил. лв. 

4.4. Цени и приходи 
Действащите цени на ВиК услуги на "Водоснабдяване, канализации и термални 

води" ЕООД, гр. Ракитово са утвърдени с решение на комисията Ц-11/30.03.2015г., в сила 

от 01.04.2015г., както следва: 

ВиК услуги 
Действащи цени Прогнозни за 2016 г. 

Цена лв./куб.м без ДДС Цена лв./куб.м без ДДС 

Доставяне на вода на потребителите 0,52 0,52 

Отвеждане на отпадъчни води 0,07 0,07 

ВиК операторът не е прогнозирал за 2016 г. изменение на цените на ВиК услуги. 

Годишни корекции на цените на ВиК услуги по време на регулаторния период се 

извършват в съответствие с изискванията на Наредба за регулиране на цените на ВиК 

услуги (НРЦВКУ), и Указания за образуване на цени на ВиК услуги чрез метода „горна 

граница на цени“, приети от ДКЕВР с решение по т.5 от Протокол №17 от 31.01.2011 г. 
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Съгласно §1, ал.1, т.4 от допълнителната разпоредба на Закона за регулиране на 

ВиК услугите, "Социална поносимост на цената на ВиК услугите" е налице в случаите, 

когато тяхната стойност, определена на база минимално месечно потребление на вода 

за питейно-битови нужди от 2,8 куб. м на едно лице, не надхвърля 4 на сто от средния 

месечен доход на домакинство в съответния регион. 

С §68, т.4 от Закон за изменение и допълнение на Закона за водите (ЗИД на ЗВ, обн. 

ДВ, бр.58 oт 31.07.2015 г.), прагът на социална поносимост е намален от 4 на 2,5 на сто. 

Доколкото обаче съгласно §60 от същия закон настоящият регулаторен период е удължен 

до края на 2016 г., и ВиК операторите допълват текущите бизнес планове в съответствие с 

удължения срок на настоящия регулаторен период, то намаленият праг на социална 

поносимост следва да се приложи за новия регулаторен период, започващ от 01.01.2017 г. 

Социалната поносимост на цените на ВиК услуги отразена в Справка №18 

„Анализ на социалната поносимост на предлаганите цени“ (изчислен с 4 на сто) показва, 

че цените на ВиК услугите за 2015 г. и 2016 г. са под прага на социална поносимост за 

област Пазарджик. 

По отношение на приходите от регулираната дейност в таблицата по-долу са 

съпоставени отчетените и прогнозни разходи и приходи за регулираните услуги и 

системи: 

Регулирани услуги и дейности (хил.лв.) 
Разходи за дейността Приходи от дейността Разлика 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Доставяне на вода на потребителите 255 242 242 204 236 237 -51 -6 -5 

Отвеждане на отпадъчни води 27 27 27 32 32 32 5 5 5 

Общо регулирани дейности 282 269 269 235 267 268 -47 -2 -1 

 

Образуваните приходи от регулираните услуги за 2015 и 2016 г. с действащите 

цени на ВиК услуги са по-ниски от разходите и съответно формирания финансов резултат 

е отрицателен при услугата доставяне на вода на потребителите. Общият финансов 

резултат от регулираната дейност е отрицателен за трите разглеждани години. 

В следващата таблица е представена изчислената ефективността на разходите, като 

съотношение на приходи към разходи за отделните регулирани услуги. 

Регулирани услуги и дейности (хил.лв.) 
Ефективност на разходите 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Доставяне на вода на потребителите 0,799 0,973 0,978 

Отвеждане на отпадъчни води 1,169 1,172 1,174 

Общо регулирани дейности 0,835 0,993 0,997 

Видно от данните в таблицата, ефективността на разходите за 2016 г. нараства 

спрямо 2014 г. при услугите доставяне на вода на потребителите и услугата отвеждане на 

отпадъчните води и съответно общата ефективност на разходите се увеличава за всяка 

една година от началото до края на периода. 

Събираемостта на вземанията за разглеждания период е отразена в Справка 

№15 „Отчет и прогноза за коефициент на събираемост на вземанията“, както следва: 

Година 

Нетен размер на 

приходите от продажби 

за текущата година 
(хил. лв.) 

Вземания от клиенти и 

доставчици за текущата 

година 
(хил. лв.) 

Вземания от клиенти и 

доставчици за 

предходната година 
(хил. лв.) 

Коефициент 

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

1,2*A+C 

2014 г. 282 31 16 0,913 

2015 г. 270 25 31 0,930 

2016 г. 274 19 25 0,946 

Нивото на събираемост на вземанията е изчислено с данни от годишния финансов 

отчет на дружеството за 2014 г. и прогнозни данни за 2015 г. и 2016 г. по следната 

формула: 

Събираемост = ((1,2*A-(B-C)) / (1,2*A+C), където: 
(А) Нетен размер на приходите от продажби /шифър 15100+15400-15410 от ОПР/ 

(В) Вземания от клиенти и доставчици /шифър 03210 от счетоводния баланс/ 
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(С) Вземания от клиенти и доставчици /шифър 03210 от счетоводния баланс/ 

ВиК операторът е отчел ниво на събираемост в бизнес плана за 2014 г. от 0,913, 

което е по-високо от отчетените нива за групата на малките ВиК оператори - 0,840 за 

същата година. За 2016 г. е прогнозирано увеличение на събираемостта от дружеството до 

0,946.   

4.5. Социална програма 
ВиК операторът е представил социална програма съдържаща социални дейности и 

съответните разходи за тях, отразени в Справка № 17 „Социални дейности“, а именно: 

№ Видове дейности (хил.лв.) 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1 Осигуряване здравословни и безопасни условия на труд 3 3 3 

2 
Осигуряване на социално- битови и културни потребности на персонала, 

съгласно чл. 294 от КТ 
23 23 23 

3 
Допълнително доброволно пенсионно, здравно осигуряване и 

застраховане 
0 0 0 

4 Други социални дейности 0 0 0 

 
Общо: 26 26 26 

Посочени разходи по типове дейности за 2016 г. запазват нивото си и през трите 

години. С най голям дял са разходите за осигуряване на социално-битови и културни 

потребности на персонала, съгласно чл. 294 от КТ, следвани от осигуряване здравословни 

и безопасни условия на труд. 

4.6. Допълнителна информация в текстова част 
Съгласно Глава шеста от Указанията, по т.66: В текстовата част на бизнес плана се 

представя допълнителна информация за поне един конкретен проект, който ВиК 

операторът е реализирал през периода 2014-2015 г., с посочено описание на проекта, 

конкретни параметри, постигнати резултати и отчетени проблеми, за всяка една от 

изброените по-долу ключови сфери на дейност: 

66.1. Измерване на вход система; 

66.2. Измерване на вход населено място; 

66.3. Зониране на водопроводната мрежа; 

66.4. Намаляване загуби на вода; 

66.5. Намаляване на аварии по водоснабдителната система; 

66.6. Подмяна на водомери на СВО и/или внедряване на водомери с 

дистанционно отчитане; 

66.7. Намаляване на аварии по канализационната система; 

66.8. Постигане на енергийна ефективност; 

66.9. Събираемост на вземанията. 

Целта на това указание е ВиК операторите да представят (презентират) на 

Комисията подхода си за подобряване на изброените ключови сфери на дейност, като 

посочат конкретни проекти – как са подготвени и изпълнени, какви трудности са 

срещнати при реализирането им, и какви резултати са постигнали. Прегледът на 

текстовата част на бизнес плана показва, че ВиК операторът не е представил конкретни 

изпълнени проекти.  

 

Изказвания по т.2: 

Докладват И. Стаменов и Х. Йорданова. 

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси по доклада. 

И. Иванов прочете предложението за решение. 

 

Предвид изложеното и на основание чл. 11, ал.1  от ЗРВКУ, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 
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 ОДОБРЯВА внесеният в КЕВР със заявление вх.№ В-17-10-3/03.11.2015 г. 

допълнен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване, канализация и 

термални води” ЕООД, гр. Ракитово за 2016 г. 

 

Решението е взето с девет гласа „за” (И. Иванов, С. Тодорова, Р. Осман, А. 

Йорданов, В. Владимиров, Г. Златев, Е. Харитонова, В. Петков, Д. Кочков), от които два 

гласа (В. Петков, Д. Кочков) на членове на Комисията със стаж във В и К сектора. 

 

По т.3. Комисията, след като разгледа доклад с вх. № В-Дк-55/02.03.2016 относно: 

внесен за одобрение със заявление вх. № В-17-78-4/02.11.2015г.  допълнен бизнес план 

за развитие на дейността на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД, гр. Бургас за 2016 г., 

установи следното: 

 

На основание на § 60 от Закона за изменение и допълнение на Закона за водите 

(ЗИД на ЗВ), обнародван в Държавен вестник бр.58 oт 31.07.2015г., във връзка с  § 14 на 

ЗИД на ЗВ (обн. ДВ, бр. 103 от 2013 г.) и във връзка с чл. 10, ал. 1 от Закона за регулиране 

на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ), настоящият регулаторен 

период се удължава до 31 декември 2016 г., а следващият регулаторен период започва от 1 

януари 2017 г. 

Съгласно ал. 2 на § 14 на ЗИД на ЗВ (обн. ДВ, бр. 103 от 2013 г.),  одобрените до 

влизането в сила на този закон бизнес планове за настоящия регулаторен период остават в 

сила, а съгласно ал. 3 на същия параграф в тримесечен срок от влизането в сила на това 

изменение, т.е. до 03.11.2015 г., ВиК операторите следва да допълнят текущите бизнес 

планове в съответствие с удължения срок на настоящия регулаторен период, и да ги 

представят в КЕВР за одобрение по реда на чл. 11 от ЗРВКУ.  

С оглед на гореизложеното комисията прие с решение по т. 2 от Протокол 

№172/06.08.2015 г. Указания за формата и съдържанието на информацията, 

необходима за удължаване на настоящия регулаторен период на бизнес плановете за 

развитието на дейността на ВиК операторите до 31 декември 2016 г. (Указанията), 

както и Модел към Указанията. 

В изпълнение на цитираните разпоредби в Комисията е внесен с вх. № В-17-78-4/ 

02.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „ЛУКОЙЛ Нефтохим 

Бургас” АД, гр. Бургас за 2016 г. Бизнес планът на дружеството за периода 2009-2013 г. е 

одобрен от Комисията с решение №БП-058 от 17.12.2008 г., а допълненият бизнес план за 

периода 2014-2015 г., изготвен на основание § 14 на ЗИД на ЗВ (обн. ДВ, бр. 103 от 2013 

г.) е одобрен с решение №БП-40 от 17.06.2015 г. 

I. Съответствие на бизнес плана с нормативните изисквания  
Бизнес планът е представен в Комисията в два екземпляра, всеки от които на 

хартиен и на електронен носител. Налице е съответствие между съдържанието на 

хартиения и електронния носител, справките и останалите документи, представени от ВиК 

операторът са подписани от управителя и главния счетоводител. 

Представено е копие от изпратено писмо за съгласуване на бизнес плана до 

Председателя на Асоциация по ВиК и областен управител на област Бургас с изх. № 500-

01-7113/29.10.2015 г.  

Съгласно т. 7 и 8 от Указанията, дружеството следва да представи отчетни данни за 

2014 г. и прогнозни данни за 2015 г., базиращи се на реални резултати и екстраполиране 

на данните за оставащия период на годината, въз основа на които да се прогнозират 

параметрите на бизнес плана за удължения период на бизнес плана за 2016 г. 

ІI. Общи данни за ВиК оператора 
„Лукойл Нефтохим Бургас” АД гр. Бургас е акционерно дружество със седалище и 

адрес на управление гр. Бургас 8104, област Бургас.  

Дружеството е с уставен капитал в размер на 88 417 183 (осемдесет и осем 

милиона, четиристотин и седемнадесет хиляди сто осемдесет и три) лева, разпределен на 
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88 417 183 (осемдесет и осем милиона, четиристотин и седемнадесет хиляди сто осемдесет 

и три) броя поименни, базналични, неделими акции с номинална стойност по 1 (един) лев 

всяка, 100 % частна собственост.  

Дружеството е вписано в Търговския регистър с ЕИК 812114069 и предмет на 

дейност: “Пpepaбoткa нa нефт, пpoизвoдcтвo нa нeфтoпpoдукти, нeфтoxиmичecки 

пpoдукти, пoлиmepи и cинтeтични влaкнa и cъoтвeтнaтa тъpгoвcкa дeйнocт, oтдaвaнe 

пoд нaeм нa движимo и нeдвижимo имущecтвo”.  

Съгласно данните в търговския регистър, дружеството се представлява от Сергей 

Михайлович Андронов.  

Към бизнес плана е приложено копие на пълномощно от г-н Сергей Михайлович 

Андронов, който в качеството си на Председател на Управителния съвет на „ЛУКОЙЛ 

Нефтохим Бургас“ АД упълномощава г-н Димитър Стоянов Добрев – Директор по 

производство, да представлява дружеството в отношенията с трети лица. Пълномощното е 

безсрочно и е нотариално заверено на 20.10.2015 г. от Виктория Дралчева – нотариус в 

район РС Бургас с рег. № 491 на Нотариалната камара.  

С Решение No: РД-02-14-2234/22.12.2009 г. на основание на §34, ал.2 от преходни и 

заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за Водите 

(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 ВиК операторите, с посочени обхват и граници. Съгласно посоченото 

решение, под номер 6 е обявена обособена територия на „Водоснабдяване и Канализация“ 

ЕАД, гр. Бургас обслужващо територията на 13 общини, включително община Бургас. 

Същевременно на територията на община Бургас се извършва предоставяне на регулирани 

ВиК услуги от “Лукойл Нефтохим - Бургас” АД.  Дружеството експлоатира една 

обособена водоснабдителна система (ВС) по която се предоставя услугата доставяне на 

условно чиста вода на битови и промишлени потребители. В бизнес плана е записано: 

„ … Дружеството осигурява собствените си нужди от условно чиста вода и 

обслужва 71 бр. потребители, от които 2 са на площадката на „ЛУКОЙЛ Нефтохим 

Буграс“ АД …“. 

На територията на “Водоснабдяване и канализация” към Лукойл Нефтохим 

Бургас АД съществува една водоснабдителна система за доставяне на условно чиста 

вода, която се използва за промишлени и поливни цели. Водоизточник е яз. Мандра. 

Дружеството не предоставя услугите отвеждане на отпадъчни води и пречистване 

на отпадъчни води, съответно не експлоатира и поддържа канализационна мрежа и 

пречиствателна станция за отпадъчни води.  

В отговор на поставени от Комисията въпроси за статута на дружеството 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството с писмо вх.№ В-07-00-

12/10.05.2014 г. потвърждава, че „Лукойл Нефтохим - Бургас” АД е търговско дружество, 

което предоставя ВиК услуги и няма обособена територия по смисъла на чл.198а от ЗВ. В 

писмото се правят следните принципни уточнения: определянето на собствеността върху 

отделни ВиК активи зависи от вида на актива, датата на която е възникнал като 

самостоятелна вещ, приложимия вещноправен режим към момента на изграждането, 

средствата с които е изграден и др., като в случай  че дружеството стопанисва и управлява 

ВиК активи – публична собственост (държавна или общинска), те трябва да бъдат описани 

по реда на §9 ал.1 или ал.2 от ЗИД на ЗВ (обн. ДВ, бр. 103 от 29.11.2013 г.) и предадени на 

Асоциацията по ВиК за управление, като след приключването на този процес „Лукойл 

Нефтохим - Бургас” АД може да продължи да оперира ВиК активи, които са частна 

собственост и които е получило за експлоатация на валидно правно основание, при 

спазване изискванията на ЗРВКУ и ЗВ. 

В Решение № БП-40 от 17.06.2015 г. за одобряване на допълнение за периода 2014 

г. – 2015 г. към одобрения бизнес план за развитие на дейността на „ЛУКОЙЛ Нефтохим 

Бургас“ АД е изследвана собствеността на дружеството върху ВиК системите и 

съоръженията, като съгласно представената информация от дружеството е установено 
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следното: „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД притежава нотариални актове за 

собственост върху следните съоръжения – част от водостопанска система язовир 

„Мандра“, представляващи недвижими имоти: 

1. Язовирна стена „Мандра“; 

2. Контрадига „Факийска“; 

3. Контрадига „Тръстиково“; 

4. Дига „Русокастро“; 

5. Дига „Средецка“; 

6. Контрадига „Новоселска“; 

7. Помпена станция „Мандра“. 

Всички съоръжения, които не представляват по своята вещно-правна същност 

недвижими имоти, също са заведени по баланса на дружеството и се владеят и 

експлоатират от него на основание право на собственост.“ 

Съгласно приложена Справка-извлечение от баланса на дружеството към 

31.10.2014 г., са посочени: Водоем „Мандра“ 5000 куб.м., водопроводи и тръбопроводи 

ф1100, ф1220, ф1200, ф1000, ф800, ф600 с обща дължина (L) 58 700, масивна ограда, 

язовирна стена „Мандра“, контра диги Тръстиково и Факийска, диги Новоселци, 

Средецка, Русокастро, Факийска и Айтоска, сграда – аварийно захранване свежа вода, 

помпен агрегат 22 НДС N7,  с обща първоначална стойност 8 250 824,49 лв., и балансова 

стойност към 31.10.2014 г. 2 432 359,04лв. 

ВиК операторът представя във внесения бизнес план за 2016 г., опис на 

експлоатираните от него активи в Справка № 2 „Опис на ВиК активи за периода на бизнес 

плана“, с които извършва основната си дейност по предоставяне на регулираните услуги, 

а именно: 

Параметър 
Ед. 

мярка 
2014 г. 

Общ брой водоизточници (основни и резервни) бр. 1 

в т.ч.повърхностни водоизточници бр. 1 

в т.ч.подземни  водоизточници бр. 0 

ПСПВ бр. 0 

Резервоари (водоеми) бр. 0 

Общ обем на всички резервоари в експлоатация м3 0 

Водоснабдителни помпени станции бр. 1 

Обща инсталирана мощност на всички ВПС в експлоатация кВт 6 180 

Черпателни резервоари при ПС бр. 0 

Общ обем на всички черпателни резервоари в експлоатация м3 0 

Хидрофори бр. 0 

Обща инсталирана мощност на всички Хидрофори в експлоатация кВт 0 

Хлораторни станции бр. 0 

Довеждащи водопроводи км 120 

Разпределителни водопроводи км 130 

Обща дължина на водопроводна мрежа км 250 

Общ брой спирателни кранове бр. 407 

Общ брой въздущници бр. 40 

Общ брой пожарни хидранти бр. 0 

Общ брой редуктори на налягане бр. 2 

Сградни водопроводни отклонения бр. 131 

Общ брой водомери на СВО бр. 131 

Сградни канализационни отклонения бр. 0 

Канализационна мрежа км 0 

Шахти по канализационната мрежа бр. 0 

Канализационни помпени станции бр. 0 

Обща инсталирана мощност на всички КПС в експлоатация кВт 0 

Задържателни резервоари по канализационна мрежа бр. 0 

Общ обем на всички резервоари в експлоатация м3 0 

ПСОВ бр. 0 

„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД е извън групите ВиК оператори, разгледани в 
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приетия с решение по т. 1 от Протокол № 246 / 01.12.2015 г. на Комисията сравнителен 

анализ за дейността на ВиК операторите за периода 2009-2014 г., поради което в 

настоящия доклад постигнатите от дружеството нива за качество на услугите няма да 

бъдат сравнявани с усреднени данни за конкретна група оператори.  

III. Техническа част  
3.1. Ниво на покритие с водоснабдителни услуги 

ВиК операторът отчита и прогнозира за 2016 г. 100% покритие на водоснабдителни 

услуги в обособената ВС. 

В бизнес плана е посочено, че: 

„Нивото на покритие с водоснабдителни услуги е 100 %. … Водоснабдителната 

система е в състояние при наличие на нови потребители да се разширява и надгражда“.  

3.2. Водоизточници и качество на водата 
Във внесения за одобряване бизнес план ВиК операторът представя информация за 

водоизточниците, отразена в Справка № 2 за обособената система на ВиК оператора, 

както следва: 

№ Параметър 
Ед. 

мярка 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1.1 Общ брой водоизточници (основни и резервни) бр. 1 1 1 

1.2 в т.ч.повърхностни водоизточници бр. 1 1 1 

1.3 в т.ч.подземни  водоизточници бр. 0 0 0 

2.1 Общ брой водоизточници, за които има действащо разрешително 
за водовземане 

бр. 1 1 1 

2.2 % 100,0% 100,0% 100,0% 

3.1 
Общ брой водоизточници, за които има учредена СОЗ 

бр. 0 0 0 

3.2 % 0,0% 0,0% 0,0% 

4.1 Общ брой водоизточници, за които се констатират отклонения по 

показатели за качество на водата 

бр. 0 0 0 

4.2 % 0,0% 0,0% 0,0% 

5.1 Общ брой водоизточници с монтирано измервателно устройство 

по чл.194а ал.1 от ЗВ (измерване при водоизточника) 

бр. 1 1 1 

5.2 % 100,0% 100,0% 100,0% 

5.3 Общ брой водоизточници с монтирано измервателно устройство 
по чл.194а ал.4 от ЗВ (измерване на хранителната тръба на 

напорния резервоар или на довеждащия водопровод) 

бр. 0 0 0 

5.4 % 0,0% 0,0% 0,0% 

6.1 
Общ брой водоизточници без измерване 

бр. 0 0 0 

6.2 % 0,0% 0,0% 0,0% 

10.1 
Водомери на водоизточници 

бр. 3 3 3 

  Ниво 3,00 3,00 3,00 

Видно от представените данни ВиК операторът има монтирани три бр. 

измервателни устройства при единствения водоизточник от който добива вода.  

ВиК операторът отчита ниво на показател „Съотношение на броя на 

инсталираните водомери при водоизточниците спрямо общия брой водоизточници“ 

от 3,00.  

В Бизнес плана е посочена следната информация относно водоизточника, начина на 

добиване на суровата вода и нейното разпределяне: 

„Захранването е изцяло от повърхностни води, събирани и доставяни от язовир 

Мандра посредством изградената към язовира помпена станция и три довеждащи 

стоманени тръбопровода – 2 х 1100 мм и 1 х 1200 мм ...  

За разпределение на водните количества от водоизточника до потребителите са 

изградени 120 км. довеждащи водопроводи и 130 км разпределителни водопроводи“.  

По отношение качеството на доставяната на потребителите вода е представена 

информация в Справка № 3 „Програма за постигане на годишните целеви нива на 

показателите за качество на ВиК услугите“, както следва: 

№ Качество на вода 
Ед. 

мярка 

Параметър  

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

2.1. Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.2. бр. 12 12 12 

2.2. 
Общ брой взети проби по физико-химични и радиологични 

показатели 
бр. 12 12 12 

  Годишно постигнато ниво   1,000 1,000 1,000 

2.3. Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.4. бр. 0 0 0 
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2.4. Общ брой взети проби по микробиологични показатели бр. 0 0 0 

  Годишно постигнато ниво   0,000 0,000 0,000 

Дружеството посочва, че: „… снабдява община Бургас и някои други фирми от 

региона с условно чиста вода от язовир Мандра (II-ра категория водоизточник) за 

промишлени, противопожарни нужди и за охлаждане“.  

По отношение качеството на суровите води, в текстовата част на бизнес плана е 

записано:  

„Доставяната вода е подложена на ежемесечен периодичен мониторинг по 

предварително направен план-график.  

Водата от язовир „Мандра”, не се пречиства, като чрез периодичния мониториг 

се следи качествата й“.  

3.3. Измерване, потребление и загуби на вода 
Измерване на вход водоснабдителна система: 

По отношение на добитите водни количества и измерването е представена 

информация в Справка № 2 за обособената система на ВиК оператора, както следва: 

№ Параметър 
Ед. 

мярка 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

7.1 Общо вода на вход ВС м3 16 102 000 15 160 000 22 776 000 

7.2 Добита сурова вода от повърхностни водоизточници м3 16 102 000 15 160 000 22 776 000 

7.3 Добита сурова вода от  подземни  водоизточници м3 0 0 0 

7.4 Подадена сурова вода от друг ВиК оператор м3 0 0 0 

7.5 Подадена пречистена вода от друг ВиК оператор м3 0 0 0 

8.1 Общо добита вода от водоизточници с измерване по чл.194а 

ал.1 от ЗВ 

м3 16 102 000 15 160 000 22 776 000 

8.2 % 100,0% 100,0% 100,0% 

8.3 Общо добита вода от водоизточници с измерване по чл.194а 

ал.4 от ЗВ 

м3 0 0 0 

8.4 % 0,0% 0,0% 0,0% 

8.5 Общо добита вода от водоизточници без измерване (данни от 

разрешителни) 

м3 0 0 0 

8.6 % 0,0% 0,0% 0,0% 

  Разлика [7.1 - (8.1 + 8.3 + 8.5)] м3 0 0 0 

От така представената информация може да се направи извода, че дружеството 

отчита измерване при водоизточника на цялото количество добита вода. Направената 

прогноза показва, че дружеството ще запази отчетеното ниво за периода на бизнес плана.  

В тази връзка може да се приеме, че представените данни за добити и подадени 

количества на вход система са с най-висока степен на достоверност. 

Измерване на изход водоснабдителна система: 

Информация за състоянието на водомерното стопанство е представена в Справка № 

2 за обособената система на ВиК оператора. 

№ Параметър 
Ед. 

мярка 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

16.1 Сградни водопроводни отклонения бр. 131 131 136 

16.2 Общ брой водомери на СВО бр. 131 131 136 

16.3 В т.ч. общ брой водомери на СВО, в техническа и 

метрологична годност 

бр. 131 131 136 

16.4 % 100,0% 100,0% 100,0% 

За отчетната 2014 г. дружеството посочва, че 100 % от всички водомери на СВО са 

в техническа и метрологична годност, като за периода на бизнес плана е прогнозирано 

запазване на постигнатото ниво.  

По отношение на броя водомери, преминали последваща проверка, в Справка №3 

са представени следните данни: 

№ Параметър 
Ед. 

мярка 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

11.13 Брой водомери, преминали последваща проверка бр. 20 22 25 

11.14 Общ брой на водомерите (без индивидуалните) бр. 134 134 139 

  Годишно постигнато ниво   0,149 0,164 0,180 

За показател „Брой водомери, преминали последваща проверка спрямо общия 

брой на водомерите“ ВиК операторът прогнозира достигане на дългосрочно ниво от 

0,180, като тези прогнози са в съответствие с данните от Справка № 2 „Опис на ВиК 

активи за периода на бизнес плана“. Отчетеното от дружеството ниво на показателя за 
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2014 г. е 0,149. 

В тази връзка може да се приеме, че представените данни за подадени 

количества на изход система са с най-висока степен на достоверност. 

Потребление на ВиК услуги 

Съгласно информацията в Справка № 4 „Отчет и прогнозно ниво на потребление 

за периода на бизнес плана“, се отчитат и прогнозират данни както следва: 

Услуга Ниво на потребление на ВиК услуги 
Ед. 

мярка 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Подадена 

условно чиста 

вода 

Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. м³/год. 1 160 000 1 231 000 1 280 000 

Промишлени и други стопански потребители м³/год. 2 529 000 1 439 000 2 850 000 

Общо м³/год. 3 689 000 2 670 000 4 130 000 

Данните показват следното: 

- дружеството прогнозира намаляване на фактурираните количества през 2015 г. 

спрямо 2014 г. и увеличаване през 2016 г. до ниво по-високо от това на предходните две 

години; 

- през 2014 г. 31,4 % от потребеното количество вода е от битови и приравнените 

към тях обществени и търговски потребители, а останалите 68,6 % са от промишлени и 

други стопански потребители Направена е прогноза за незначително намаляване на дела 

на битовите потребители до 30,99 % през 2016 г. 

Загуби на вода: 

Във внесения за одобряване бизнес план е представена отчетна и прогнозна 

информация за неносеща приходи вода, отразена в Справка № 3 „Програма за постигане 

на годишните целеви нива на показателите за качество на ВиК услугите“, както следва: 

4. Общи загуби на вода във водоснабдителната система 
Ед. 

мярка 

Параметър  

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

4.1. Подадена вода във водоснабдителната система м3 16 102 000 15 160 000 22 776 000 

4.2. Фактурирана вода м3 3 689 000 2 670 000 4 130 000 

4.3. Неинкасирана вода (Неносеща приходи вода Q9) 

м3 12 413 000 12 490 000 18 646 000 

% 77,09% 82,39% 81,87% 

м3/км/д 136,03 136,88 204,34 

  Дължина на довеждащи + разпределителни водопроводи км 250 250 250 

От представената информация може да се направи извода, че ВиК операторът 

прогнозира за 2016 г. увеличаване на размера на неносещата приходи вода в процентно 

изражение и в реално изражение (м
3
/км/д), спрямо 2014 г.  

В следващата таблица е представено сравнение между постигнатия средногодишен 

ефект, на база отчетни стойности за периода 2009-2014 г., и прогнозния за 2016 г.  

Параметър 
Ед. 

мярка 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

  

Постигнат 

средно-

год.ефект 

2009-2014г. 

Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9  

м3/год.  12 413 000 12 490 000 18 646 000     

% 77,09% 82,39% 81,87%     

разлика   5,30% -0,52%   1,48% 

м3/км/ден 136,03 136,88 204,34     

разлика   0,84 67,46   -0,04 

Данните показват, че за отчетния период 2009 - 2014 г. дружеството е увеличило 

неносещата приходи вода средно годишно в процентно изражение с 1,48 % и намалило в 

реално изражение с 0,04 м
3
/км/д. За 2016 г. ВиК операторът прогнозира увеличаването й 

както в процентно, така и в реално изражение, спрямо отчетеното за 2014 г. 

Във връзка с намаляването на загубите, в бизнес плана дружеството посочва: 

„Стратегията за намаляване на загубите на вода в мрежата се състои от 

отделни компоненти, отразяващи текущото й състояние. Факторите, влияещи на 

система и компонентите, които я определят са посочени в следната таблица:  
№ Параметри Изводи Компоненти на стратегията 

1 Финансиране  

Разработват се актуални фондове за 

инвестиции и подобряване на 
системата 

Събиране на приходите, използване на лизинг 

Търсене на финансиране 

2 Състояние на тръбопроводите Остарели и амортизирани Управление на напорите 
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тръбопроводи Интегрирано проучване за скрити течове 
Възстановителните и ремонтни дейности по 

водопроводите 

3 Състояние на тръбните връзки  
Остарели и амортизирани тръбни 

връзки 

Управление на напорите, 

Интегрирано проучване за скрити течове 
Рехабилитация на тръбопроводи 

4 

Създаване на компютърен модел 

за състоянието на тръбната 
мрежа 

Внедряване на  GIS (Географска 

Информационна Система- ГИС) 
Създаване на точна и актуална ГИС система 

5 
Регистриране на грешките при 
измерване на водните количества 

Данните от главните съответно от 

потребителските водомери се 

записват в бази данни 

Ръководство за извършване на измерванията 
Данни за течове при потребителите 

6 Система от оперативни данни Съществува налична информация 

Измервателни устройства 

Интегрирано проучване за скрити течовете 

Мониторинг на зоните 
Събиране и съхранение на данните на цифров 

носител 

7 
Нужда от ремонтни и 

възстановителни работи 

Дългосрочни инвестиции за устойчива 
експлоатация  са 

ясно дефинирани  

Интегрирано проучване на течовете 
План за управление на активите на 

водопроводната система 

8 
Определяне нивото на скритите 

течове 

Липсата на съвременна апаратура и 

обучение намалява ефективността в 
откриването на течове за 

провеждането на ефективни 

ремонти. 

Измервателни устройства, 

апаратура за локализиране скрити течове 

Интегрирано проучване за скрити течовете 
Обучение на персонала за работа с апаратурата 

 

Балансът на водните количества за водоснабдителната система за 2016 г. е 

представен в следващата таблица: 

Баланс на водоснабдителните системи 
Ед. 

мярка 
2016 г. 

Общо количество вода на входа на системата Q4  м3/год  22 776 000 

Обща законна консумация Q5  
м3/год  5 041 000 

% 22,13% 

Продадена фактурирана вода Q3  
м3/год  4 130 000 

% 18,13% 

Подадена нефактурирана вода Q3A  
м3/год  911 000 

% 4,00% 

Общи загуби на вода Q6  

м3/год  17 735 000 

% 77,87% 

м3/км/ден 194,36 

Търговски загуби на вода Q8  
м3/год  2 278 000 

% 10,00% 

Реални загуби на вода Q7  
м3/год  15 457 000 

% 67,87% 

Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9  

м3/год  18 646 000 

% 81,87% 

м3/км/ден 204,34 

разлика 0 

От данните е видно, че балансът на системата е изпълнен в съответствие с 

утвърдената с Наредба № 1 от 05.05. 2006 г. Методика за определяне на допустимите 

загуби на вода във водоснабдителните системи (Методиката). Сборът на отделните 

компоненти – Технологични нужди (Q3A), Търговски загуби (Q8) и Реални загуби (Q7), е 

равен на Неносеща приходи вода (неотчетена вода, Q9). 

За 2016 г. ВиК операторът прогнозира Неносещата приходи вода да бъде 81,87% 

от подадената вода на вход ВС, а в реално изражение - 204,34 м
3
/км/ден.  

3.4. Аварии във водоснабдителната система 
Във внесения за одобряване бизнес план са представени отчетни и прогнозни данни 

за брой аварии на водоснабдителната система, отразени в Справка № 3, както следва: 

5. Аварии на водоснабдителната система 
Ед. 

мярка 

Параметър  

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

5.1. Брой аварии по довеждащите водопроводи бр. 0 0 0 

5.2. Дължина на довеждащите водопроводи км 120 120 120 

  Годишно постигнато ниво   0,00 0,00 0,00 

5.3 Брой аварии по разпределителните водопроводи бр. 0 0 0 
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5.4 Дължина на разпределителните водопроводи км 130 130 130 

  Годишно постигнато ниво   0,00 0,00 0,00 

5.5 Брой аварии на СВО бр. 0 0 0 

5.6 Общ брой СВО в обслужавния от оператора регион бр. 131 131 136 

  Годишно постигнато ниво   0,00 0,00 0,00 

5.7 Брой аварии на ПС бр. 0 0 0 

5.8 Общ брой водоснабдителни помпени станции бр. 1 1 1 

  Годишно постигнато ниво   0,00 0,00 0,00 

  Общ брой аварии по довеждащи и разпределителни водопроводи бр. 0 0 0 

  Обща дължина на довеждащи и разпределителни водопроводи км 250 250 250 

  Годишно постигнато ниво   0,00 0,00 0,00 

Отчетните данни на дружеството за 2014 г. показват следното: 

- по отношение на аварии на довеждащи водопроводи се отчита нулево ниво; 

- по отношение на аварии на разпределителни водопроводи се отчита нулево 

ниво; 

- по отношение на аварии на СВО се отчита нулево ниво; 

- по отношение на аварии на ПС се отчита нулево ниво. 

Общото ниво на аварии по водопроводната мрежа отчетено за 2014 г. е нулево. 

Според данните от Справка № 2, към 2016 г. дружеството прогнозира броя 

арматури по водопроводите (общо за ВС) отнесен към дължината на водопроводите 

(довеждащи и разпределителни) да бъде, както следва: 

- Довеждащи водопроводи: спирателни кранове (СК) 1,7 бр/км; въздушници: 

0,333 бр/км, редуктори/облекчителни шахти: 2 бр. 

- Разпределителни водопроводи: спирателни кранове (СК) 1,7 бр/км; пожарни 

хидранти (ПХ): не са посочени данни; редуктори на налягане: не са посочени данни. 

Отчетните данни за среден брой въздушници на км довеждащи водопроводи (0,333 

бр/км) показват, че дружеството не е осигурило необходимия брой въздушници за 

довеждащите си съоръжения, в съответствие с разпоредбите на чл. 146, ал.4 на Наредба 

№2/22.03.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни 

системи (между 500 – 1000 м), което е предпоставка за ефективната работа на активите. 

За 2014 г. не са посочени данни за среден брой ПХ на км разпределителни 

водопроводи, поради което не може да се направи оценка дали дружеството е осигурило 

необходимия брой ПХ, съгласно чл.170, ал.1, т.1 – 3 на Наредба № Із-1971 от 29.10.2009 

г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар 

(между 100 и 200 метра, в зависимост от големината на населеното място). Освен за 

пожарни нужди, ПХ се използват за адекватно промиване и изпразване на мрежата, с 

което се подобряват експлоатационните параметри и качество на водата. 

Отчетните данни за общ брой СК на км довеждащи и разпределителни 

водопроводи показват, че дружеството разполага с недостатъченн брой арматури, с които 

да управлява зоните на спиране. 

Данните от Справка № 5 „Ремонтна програма“, показват, че всички разходи през 

2016 г. ще бъдат за ремонт на довеждащи съоръжения. 

3.5. Потребление на електроенергия 
Във внесения за одобрение бизнес план е представена информацията относно 

разходите за електрическа енергия за разглеждания период в Справка № 7„Разход на 

електрическа енергия в количествено и стойностно изражение“.  

№ Ел.енергия 

Доставяне на вода на потребителите 

кВтч Разход, хил.лв. 
Средна цена на ел.енергия, 

лв/МВтч 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1 
Изразходвана ел. 
енергия "Ниско 

напрежение" 

            0,000 0,000 0,000 

2 
Изразходвана ел. 
енергия "Средно 

напражение" 

7 639 206 7 600 681 12 045 000 837 888 1 407 109,566 116,832 116,812 

3 
Изразходвана ел. 

енергия "Високо 
            0,000 0,000 0,000 
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напрежение" 

5 
Общо изразходвана 
ел.енергия 

7 639 206 7 600 681 12 045 000 837 888 1 407 109,566 116,832 116,812 

6 
Енергийна 

ефективност 
  -38 525 4 444 319   51 519   7,265 -0,020 

7 

Специфичен разход 

кВтч/м³ вода на 

вход ВС 

0,474 0,501 0,529             

8 

Специфичен разход 

кВтч/м³ 
фактурирана вода 

2,071 2,847 2,916             

Дружеството отчита за 2014 г. специфичен разход от 0,474 кВтч/м
3
 вода на 

вход ВС, като прогнозира увеличаване с 11,6% (до 0,529 кВтч/м
3
 вода на вход ВС) за 

2016 г. 

В бизнес плана дружеството посочва, че негова собственост са 7 бр. помпи, 

разположени в ПС „Мандра”, с обща инсталирана мощност 6,18 МВт. Помпите са в 

експлоатация от около 50 години. По тях се извършват само аварийни ремонти и работят 

изцяло или частично извън обхвата на оптималния си КПД. С цел намаление на 

консумираната електроенергия, дружеството планира да проведе прецизно изпитване на 

КПД на всички помпи. След това ще извърши оценка на възможността за промяна на 

режима на работа на ПС, с максимално използване на съществуващите помпи с най-

високо КПД, като основни за реализиране на икономия на ел. енергия. Ще се направи 

технико-икономически анализ за подбор на нови помпи, най-оптимални за режима на 

водоподаване.  

Констатира се, че в ремонтната програма не са включени средства за ремонт на 

помпени агрегати, а в инвестиционната програма съответно за закупуване на такива.  

№ Ел.енергия 

Обобщена справка за консумацията и производството на ел. енергия 

кВтч Разход, хил.лв. 
Средна цена на ел.енергия, 

лв/МВтч 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1 

Изразходвана ел. 

енергия "Ниско 
напрежение" 

0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 

2 

Изразходвана ел. 

енергия "Средно 
напражение" 

7 639 206 7 600 681 12 045 000 837 888 1 407 109,566 116,832 116,812 

3 

Изразходвана ел. 

енергия "Високо 

напрежение" 

0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 

  

Общо изразходвана 
ел. енергия за 

технологични нужди 

7 639 206 7 600 681 12 045 000 837 888 1 407 109,566 116,832 116,812 

4 

Изразходвана 

ел.енергия за 

административни 
нужди 

            0,000 0,000 0,000 

5 

Изразходвана ел. 

енергия за 
нерегулирана 

дейност 

      59 214 51 370   0,000 0,000 0,000 

  

Общо изразходвана 

ел. енергия за 
дружеството 

7 639 206 7 600 681 12 045 000 60 051 52 258 1 407 7 860,895 6 875,437 116,812 

Съгласно, представената информация в Справка № 7, дружеството няма действащ 

договор за доставяне на електрическа енергия - ниско и/или средно напрежение на 

свободния пазар за периода на бизнес плана. 

3.6. Персонал 
ВиК операторът представя информация за персонала на дружеството, 

систематизирана общо за дружеството в Справка № 3 както следва: 

15. Човешки ресурси 
Ед. 

мярка 

Параметър  

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

15.1. Брой на персонала, осигуряващ водоснабдителни услуги бр. 6 6 6 

15.2. Общ брой потребители, ползващи водоснабдителни услуги бр. 131 131 136 

  Годишно постигнато ниво   0,046 0,046 0,044 
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Видно от посочените данни, отчетената числеността на персонала на дружеството 

за 2014 г. се запазва за разглеждания период. 

Съотношението между броя на служителите и броя на сградните отклонения, 

представени като брой служители на 1000 броя СВО, е както следва:  

№ Човешки ресурси 
Ед. 

мярка 

Параметър  

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

15.1. Брой на персонала, осигуряващ водоснабдителни услуги бр. 6 6 6 

5.6 Общ брой СВО в обслужавния от оператора регион бр. 131 131 136 

  Брой служители на 1000 СВО   45,802 45,802 44,118 

За брой служители на 1000 бр. СВО дружеството отчита ниво от 45,802 и 

прогнозира за 2016 г. намаляване на отчетеното, вследствие на увеличаване на броя на 

СВО с 5 бр.  

IV. Икономическа част  
4.1. Инвестиционна програма 

Инвестиционната програма на "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД за 2016 г. е в 

размер на 500 хил. лв., посочени в Справка №8 „Инвестиции и източници на 

финансиране“ с предвидено финансиране от собствени средства на дружеството.  
Планирани инвестиции (хил.лв.) 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Доставяне на вода на потребителите 0 720 500 

ОБЩО: 0 720 500 

В одобрения пет годишен бизнес план на дружеството за периода 2009-2013 г. 

средногодишния размер инвестиции е 2 243 хил.лв., а средногодишния размер на 

инвестициите в ценовия модел са 1 380 хил.лв.  

 

Предвидените средства за инвестиции за 2016 г. са прогнозирани над размера на 

годишните амортизационни отчисления на активите на дружеството, отразено в 

таблицата. 

Регулирани услуги и дейности (хил.лв.) 

Планирани 

инвестиции 

Разходи за 

амортизации 
Разлика 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Доставяне на вода на потребителите 0 720 500 479 365 365 479 -355 -135 

От така представената информация в таблицата е видно, че за периода 2014 г. – 

2016 г. отчетените и планирани инвестиции са по-високи от разходите за амортизации. 

Структурата на инвестиционната програма на дружеството за регулираната услуга 

е представена в таблицата: 
№ Доставяне на вода на потребителите 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2016 г. дял (%) 

1. Нови обекти 0 0 0 0,0% 

2. Водоснабдителни обекти -основни ремонти и реконструкции 0 720 500 100,0% 

2.1. Съоръжения 0 220 0 0,0% 

2.2. Основен ремонт сгради 0 0 0 0,0% 

2.3. Водопроводни мрежи 0 500 500 100,0% 

2.4. Енергомеханично оборудване  (транспорт и механизация) 0 0 0 0,0% 

 
Общо доставяне: 0 720 500 100,0% 

Планираните инвестиции за 2016 г. са предназначени за подмяна на два 

водопровода по 400 м (ляв и десен) по ф 1100. 

4.2. Оперативни разходи 
Информацията за видовете разходи по икономически елементи за 

водоснабдителната услуга за отчетната 2014 г. и тяхното прогнозно изменение за 2015 г. и 

2016 г. е дадена в Справка №11 „Отчет и разчет на признатите годишни разходи на ВиК 

оператора“ и са, както следва: 

№ 
Обобщение на разходи по 

икономически елементи (хил.лв.) 

Доставяне на вода на потребителите  

2014 г. 2015 г. 
Разлика 2015 

спрямо 2014 
2016 г. 

Разлика 2016 

спрямо 2015 

Разлика 2016 

спрямо 2014 

1 Разходи за материали 838 889 6,1% 1 408 58,4% 68,0% 

2 Разходи за външни услуги 517 470 -9,1% 679 44,5% 31,3% 

3 Разходи за амортизации 479 365 -23,8% 365 0,0% -23,8% 
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4 Разходи за възнаграждения 156 156 0,0% 156 0,0% 0,0% 

5 Разходи за осигуровки  26 26 0,0% 26 0,0% 0,0% 

6 Други разходи 10 8 -20,0% 8 0,0% -20,0% 

7 Разходи за тек.и авар.ремонт 62 53 -14,5% 70 32,1% 12,9% 

ОБЩО РАЗХОДИ 2 088 1 967 -5,8% 2 712 37,9% 29,9% 

  в т.ч. променливи разходи 1 254 1 208 -3,7% 1 936 60,3% 54,4% 

 

Общото увеличение на разходите за регулираната услуга за 2016 г. спрямо 

отчетените разходи за 2014 г. е 29,9%, като са увеличени съществено разходите за 

материали (с 68,0%), разходите за външни услуги (с 31,3%) и разходите за текущ и 

авариен ремонт (с 12,9%). Намалени са разходите за амортизации и други разходи. 

Общите променливи разходи са увеличени за 2016 г. спрямо отчетените разходи за 2014 г. 

с 54,4%.  

В таблицата по-долу е отразена ефективността на разходите спрямо подадените 

водни количества и дължината на мрежата (Справка №11.1 „Ефективност на разходи“). 

Параметър ед.мярка 
Доставяне на вода на потребителите 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

материали          

 - за обеззаразяване хил.лв./хил.м3 0,000 0,000 0,000 

 - за коагуланти хил.лв./хил.м3 0,000 0,000 0,000 

 - за флокуланти хил.лв./хил.м3 0,000 0,000 0,000 

 - за ЛТК   хил.лв./хил.м3 0,000 0,000 0,000 

електроенергия за технологични нужди хил.лв./хил.м3 51,981 58,575 61,776 

горива и смазочни материали за технологични нужди хил.лв./хил.м3 0,000 0,000 0,000 

данъци и такси  за ползване на водни обекти хил.лв./хил.м3 25,897 21,108 23,226 

данъци и такси  за заустване хил.лв./хил.м3       

Разходи за външни услуги (без разходи за ползване 
на водни обекти и заустване) 

хил.лв/км 

мрежа ; 

хил.лв./хил.м3 

0,400 0,600 0,600 

Разходи за възнаграждения 
хил.лв/км 
мрежа ; 

хил.лв./хил.м3 

0,624 0,624 0,624 

Разходи за осигуровки 
хил.лв/км 
мрежа ; 

хил.лв./хил.м3 

0,104 0,104 0,104 

Други разходи 

хил.лв/км 

мрежа ; 
хил.лв./хил.м3 

0,040 0,032 0,032 

Разходи за текущ и авариен ремонт 

хил.лв/км 

мрежа ; 
хил.лв./хил.м3 

0,000 0,004 0,004 

Ефективността на променливите разходи за услугите доставяне вода на 

потребителите и пречистване на отпадъчни води са изчислени като съотношение между 

променливите разходи и подадените количества (съответно вода на вход ВС). 

Ефективността на условно-постоянните за водоснабдителната услуга са изчислени 

като съотношение между условно-постоянните разходи и дължината на водопроводната 

мрежа. 

Видно от данните в таблицата за регулираната услуга през 2016 г. е прогнозирано 

повишаване на ефективността на малка част от видовете разходи спрямо 2014 г. и 2015 г.  

4.3. Дълготрайни активи 
Представената информация във внесения бизнес план относно нетекущите 

(дълготрайни активи) в Справки №10.1 „Амортизационен план за придобитите преди 

01.01.2006 г. дълготрайни активи“ и  №10.2 „Амортизационен план за придобитите след 

31.12.2005 г. дълготрайни активи“ е отразена в таблицата: 

Обекти  (хил.лв.) 
Доставяне вода на потребителите  

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Въведени/изведени собствени ДА 124 0 0 

Отчетна стойност 8 790 8 790 8 790 

Годишна амортизационна квота 479 365 365 

Начислена до момента амортизация 6 171 6 536 6 901 

Балансова стойност 2 619 2 254 1 889 
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  Отчетните стойности на нетекущите активи за регулираната услуга са съобразно 

годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г., а за прогнозния период не 

съответстват на предвидените средства в инвестиционната програма. 

Годишната амортизационна квота за дълготрайните активи придобити след 

31.12.2005 г. е изчислена с амортизационни норми за регулаторни цели съгласно т.50 от 

Указанията. 

4.4. Цени и приходи 
Действащите цени на водоснабдителните услуги на "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" 

АД са утвърдени с решение на комисията Ц-012/08.03.2010 г., в сила от 01.04.2010 г., 

както следва: 

Водоснабдителни услуги 
Действащи цени Прогнозни за 2016 г. 

Цена лв./куб.м без ДДС Цена лв./куб.м без ДДС 

Доставяне на вода с непитейни качества 0,36 0,36 

Доставяне на вода на друг ВиК оператор 0,13 0,13 

ВиК операторът не е прогнозирал за 2016 г. повишение на цените на 

водоснабдителните услуги. Годишни корекции на цените на ВиК услуги по време на 

регулаторния период се извършват в съответствие с изискванията на Наредба за 

регулиране на цените на ВиК услуги (НРЦВКУ), и Указания за образуване на цени на ВиК 

услуги чрез метода „горна граница на цени“, приети от ДКЕВР с решение по т.5 от 

Протокол №17 от 31.01.2011 г. 

Съгласно §1, ал.1, т.4 от допълнителната разпоредба на Закона за регулиране на 

ВиК услугите, "Социална поносимост на цената на ВиК услугите" е налице в случаите, 

когато тяхната стойност, определена на база минимално месечно потребление на вода 

за питейно-битови нужди от 2,8 куб. м на едно лице, не надхвърля 4 на сто от средния 

месечен доход на домакинство в съответния регион. 

С §68, т.4 от Закон за изменение и допълнение на Закона за водите (ЗИД на ЗВ, обн. 

ДВ, бр.58 oт 31.07.2015 г.), прагът на социална поносимост е намален от 4 на 2,5 на сто. 

Доколкото обаче съгласно §60 от същия закон настоящият регулаторен период е удължен 

до края на 2016 г., и ВиК операторите допълват текущите бизнес планове в съответствие с 

удължения срок на настоящия регулаторен период, то намаленият праг на социална 

поносимост следва да се приложи за новия регулаторен период, започващ от 01.01.2017 г. 

Социалната поносимост на цените на ВиК услуги отразена в Справка №18 

„Анализ на социалната поносимост на предлаганите цени“ (изчислен с 4 на сто) показва, 

че цените на ВиК услугите за 2015 г. и 2016 г. са под прага на социална поносимост за 

област Бургас. 

По отношение на приходите от регулираната дейност в таблицата по-долу са 

съпоставени отчетените и прогнозни разходи и приходи за регулираната услуга: 
Регулирани услуги и дейности 

(хил.лв.) 

Разходи за дейността Приходи от дейността Разлика 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Доставяне на вода на потребителите 2 088 1 967 2 712 1 328 961 1 487 -760 -1 006 -1 225 

 

Образуваните приходи от регулираната услуга за 2015 и 2016 г. с действащите цени 

са по-ниски от разходите и съответно формирания финансов резултат е отрицателен и за 

трите разглеждани години. 

В следващата таблица е представена изчислената ефективността на разходите, като 

съотношение на приходи към разходи за регулираната услуга. 

Регулирани услуги и дейности (хил.лв.) 
Ефективност на разходите 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Доставяне на вода на потребителите 0,636 0,489 0,548 

Видно от данните в таблицата, ефективността на разходите за 2016 г. намалява 

спрямо 2014 г., но нараства спрямо 2015 г. 

Събираемостта на вземанията за разглеждания период е отразена в Справка 

№15 „Отчет и прогноза за коефициент на събираемост на вземанията“, както следва: 
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Година 

Нетен размер на 

приходите от продажби 

за текущата година 
(хил. лв.) 

Вземания от клиенти и 

доставчици за текущата 

година 
(хил. лв.) 

Вземания от клиенти и 

доставчици за 

предходната година 
(хил. лв.) 

Коефициент 

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

1,2*A+C 

2014 г. 1 061 115 101 0,916 

2015 г. 679 40 115 0,957 

2016 г. 1 192 129 40 0,912 

Нивото на събираемост на вземанията е изчислено с данни от годишния финансов 

отчет на дружеството за 2014 г. и прогнозни данни за 2015 г. и 2016 г. по следната 

формула: 

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

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

(В) Вземания от клиенти и доставчици /шифър 03210 от счетоводния баланс/ 

(С) Вземания от клиенти и доставчици /шифър 03210 от счетоводния баланс/ 

ВиК операторът е отчел високо ниво на събираемост в бизнес плана за 2014 г. - 

0,916 и за 2015 г. - 0,957, а за 2016 г. е прогнозирано леко намаление на събираемостта от 

дружеството до 0,912.   

4.5. Социална програма 
ВиК операторът е представил социална програма съдържаща социални дейности и 

съответните разходи за тях, отразени в Справка № 17 „Социални дейности“, а именно:  
№ Видове дейности (хил. лв.) 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1 Осигуряване здравословни и безопасни условия на труд 10 7 7 

2 
Осигуряване на социално- битови и културни потребности на персонала, 

съгласно чл. 294 от КТ 
3 3 3 

3 
Допълнително доброволно пенсионно, здравно осигуряване и 

застраховане 
3 3 3 

4 Други социални дейности 0 0 0 

 
Общо: 16 13 13 

 

Посочени разходи по типове дейности за 2016 г. запазват нивото от 2015 г. С най 

голям дял са разходите за безопасни условия на труд, следвани от осигуряване на 

социално-битови и културни потребности на персонала, съгласно чл. 294 от КТ и 

допълнително доброволно пенсионно, здравно осигуряване и застраховане. 

4.6. Допълнителна информация в текстова част 
Съгласно Глава шеста от Указанията, по т.66: В текстовата част на бизнес плана се 

представя допълнителна информация за поне един конкретен проект, който ВиК 

операторът е реализирал през периода 2014-2015 г., с посочено описание на проекта, 

конкретни параметри, постигнати резултати и отчетени проблеми, за всяка една от 

изброените по-долу ключови сфери на дейност: 

66.1. Измерване на вход система; 

66.2. Измерване на вход населено място; 

66.3. Зониране на водопроводната мрежа; 

66.4. Намаляване загуби на вода; 

66.5. Намаляване на аварии по водоснабдителната система; 

66.6. Подмяна на водомери на СВО и/или внедряване на водомери с 

дистанционно отчитане; 

66.7. Намаляване на аварии по канализационната система; 

66.8. Постигане на енергийна ефективност; 

66.9. Събираемост на вземанията. 

Целта на това указание е ВиК операторите да представят (презентират) на 

Комисията подхода си за подобряване на изброените ключови сфери на дейност, като 

посочат конкретни проекти – как са подготвени и изпълнени, какви трудности са 

срещнати при реализирането им, и какви резултати са постигнали. Прегледът на 

текстовата част на бизнес плана показва, че ВиК операторът не е представил конкретни 
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изпълнени проекти. 

 

Изказвания по т.3:  

Докладват И. Стаменов и Х. Йорданова. 

И. Касчиев допълни, че при разглеждането на двугодишния план на „ЛУКОЙЛ 

Нефтохим Бургас” АД, гр. Бургас за 2014 г. – 2015 г. работната група е изследвала 

стойността на активите, тъй като дружеството поддържа и използва язовир Мандра. Този 

язовир е включен в Приложение 1 на Закона за водите. Поради това би следвало да бъде 

публична държавна собственост. От представената информация е установено, че язовирът 

и прилежащите му съоръжение са заведени към активите и баланса на дружеството. 

Представена е и кореспонденция с Министерство на околната среда и водите и 

Министерство на земеделието и храните, според която след влизането в сила на Закона за 

водите е имало мнения, според които язовирът трябва да бъде изваден от закона или да 

бъде одържавен. Нито едно от тези неща не е направено до този момент. Този язовир би 

следвало да стане държавна собственост. Според статута си, сега е собственост на 

търговското дружество.   

И. Иванов прочете предложението за решение и запита колко още допълнени 

бизнес планове трябва да бъдат разгледани от Комисията.  

И. Касчиев отговори, че работната група вече е изготвила два доклада, които ще 

бъдат входирани в деловодството след заседанието. За още два-три доклада се чака 

информация от В и К операторите. Преработеният бизнес план на „В и К - Добрич“ ООД е 

разгледан и с него работната група има големи проблеми. Новите данни не съответстват 

нито на предишния бизнес план, нито на годишните отчетни данни за 2014 г. Това поставя 

под въпрос какво приема Комисията. Входиран е бизнес план на едно частно дружество, а 

за друго се чака той да бъде представен в Комисията.  

И. Иванов каза, че следващата седмица членовете на Комисията, които са с ресор В 

и К сектор, са в командировка в Албания. На 21.03.2016 г. е насрочено заседание за 

приемане на указанията, защото има много остра реакция от страна на правителството, че 

приемането им се бави месец и половина. Ако има въпроси, които все още не са 

разрешени, това трябва да бъде направено, защото Комисията търпи много остра критика, 

която ще бъде материализирана на днешното съвещание на Томислав Дончев с В и К 

операторите в град Ловеч. 

 

Предвид изложеното и на основание чл. 11, ал.1 от ЗРВКУ, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

 ОДОБРЯВА внесеният в КЕВР със заявление вх. № В-17-78-4/02.11.2015 г. 

допълнен бизнес план за развитие на дейността на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД, гр. 

Бургас за 2016 г. 

 

Решението е взето с девет гласа „за” (И. Иванов, С. Тодорова, Р. Осман, А. 

Йорданов, В. Владимиров, Г. Златев, Е. Харитонова, В. Петков, Д. Кочков), от които два 

гласа (В. Петков, Д. Кочков) на членове на Комисията със стаж във В и К сектора. 

 

По т.4. Комисията, след като разгледа заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-82 от 03.12.2015 

г. за издаване на разрешение на „Биовет“ АД за учредяване на ипотека и особен залог 

върху енергиен обект, установи следното: 

 

В Комисията за енергийно и водно регулиране е постъпило заявление от „Биовет” 

АД с вх. № Е-ЗЛР-Р-82 от 03.12.2015 г., с искане за издаване на разрешение за учредяване 
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на ипотека и особен залог върху енергиен обект. Към заявлението дружеството е 

представило следните документи: Договор за банков кредит № 1287 от 02.11.2015 г. и 

Приложение № 1 към него; Договор за банкова кредитна линия № 1293 от 02.11.2015 г.; 

Проект на нотариален акт за учредяване на договорна ипотека; Проект на договор за 

особен залог на движими вещи и Приложение № 1 към него; Скици на имота – 6 броя; 

Нотариален акт на имота № 41 от 2013 г. 

Със Заповед № З-E-244 от 10.12.2015 г. е създадена работна група със задача да 

проучи обстоятелствата, съдържащи се в заявлението и приложенията към него за 

установяване на основателността на исканията. 

При извършената на основание чл. 4, ал. 1 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за 

лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ) проверка, относно редовността от 

формална страна на подаденото заявление с приложения се установи, че същото не 

отговаря напълно на изискванията на чл. 92, ал. 1, т. 1 от НЛДЕ, за което на заявителя е 

изпратено писмо с изх. № E-ЗЛР-Р-82 от 17.12.2015 г. с указание да представи:  

1. Технически характеристики на котела – инсталацията за производство на пара 

/топлинна мощност, горивна база и др./; 

2. Информация относно всички действащи към настоящия момент договори за 

залог включително особен залог или ипотека, по които страна е „Биовет” АД; 

3. Обосновка относно възможността енергийните обекти на „Биовет” АД да 

продължат да функционират сигурно и непрекъснато с оглед снабдяване с топлинна и 

електрическа енергия, в случай на принудително изпълнение върху обезпечението по 

договорите за залог и ипотека; 

4. Протокол от проведено заседание на Управителния съвет на „Биовет“ АД, на 

което е  взето решение за учредяване на ипотека и сключване на особен залог ,  

5. Копие от решение на Управителния съвет на „Биовет“ АД за учредяване на 

ипотека; 

6. Копие от решение на Управителния съвет на „Биовет“ АД за сключване на 

особен залог; 

7. Копие от дадено съгласие на Надзорния съвет на „Биовет“ АД за сключване на 

сделките, в случай, че такова се изисква съгласно устава на дружеството; 

8. Документ за внесена такса за разглеждане на заявлението. 

С писмо с вх. № Е-ЗЛР-Р-82 от 28.12.2015 г. дружеството е представило изисканата 

информация: по т. 1: Технически характеристики на котела – инсталацията за 

производство на пара /топлинна мощност, горивна база и др./, съгласно  Приложение №1.; 

по т. 2:  е посочило, че на основание взето решение от Общото събрание на акционерите 

от 24.10.2014 г. е сключен договор за особен залог на търговското предприятие от 

05.11.2014 г. между „Биовет“АД и синдикат от банки; по т. 3 е представило обосновка, че 

ако се пристъпи към принудително изпълнение върху обезпечението по договорите за 

залог и ипотека „Биовет“ АД има алтернативен вариант за задоволяване на 

производствените си нужди с топлинна енергия чрез собствената си Парова централа. 

Дружеството купува електрическа енергия от свободния енергиен пазар. От друга страна 

„Биовет“ АД се захранва с ел.енергия от два самостоятелни далекопровода – Исперихово 

и Дипел, които са на 110 kV. При отпадане на един от далекопроводите се осъществява 

автоматично аварийно превключване на 6 kV. По точки 4, 5 и 6 е представило следните 

документи: Протоколи № 10 и № 12 на Управителния съвет на „Биовет“ АД, на които е 

взето решение за учредяване на ипотека и сключване на особен залог, Протоколи № 5 и № 

6 на Надзорния съвет на „Биовет“ АД за даване на одобрение на Управителния съвет да 

учреди ипотека и сключи договор за особен залог; Документ за внесена такса за 

разглеждане на заявлението. 

Резултатите от извършения анализ на подаденото от „Биовет” АД заявление с вх. № 

Е-ЗЛР-Р-82 от 03.12.2015 г. са отразени в доклад с вх. № Е-Дк-29 от 25.01.2016 г. Същият 

е разгледан от КЕВР на закрито заседание на 02.02.2016 г. В тази връзка Комисията с 

решение по Протокол № 20 от 02.02.2016 г., т. 4, е отложила приемането на доклада и е 
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указала на работната група да извърши допълнителна проверка с оглед изясняване на 

факти и обстоятелства по преписката. 

Въз основа на предоставената информация и документи от заявителя и 

направеното проучване са установени следните факти и са направени следните 

изводи: 

 „Биовет“ АД е акционерно дружество, учредено по реда на Търговския закон и 

вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията към Министерството на 

правосъдието с ЕИК 112029879, със седалище и адрес на управление: град Пещера 4550, 

ул. „Петър Раков“ № 39, с предмет на дейност: пpoизвoдcтвo и тьpгoвия c вeтepинapнo-

мeдицинcки пpoдукти, пpeпapaти зa ceлcкo cтoпaнcтвo и лeкapcтвeни cpeдcтвa зa 

xуманнатa мeдицинa, кaктo и търговия и уcлуги - xoтeлиepcтвo, pecтopaнтьopcтвo, 

туpиcтичecкa и aгeнтcкa дeйнocт в cтpaнaтa и чужбинa, oтдaвaнe пoд нaeм, тpaнcпopтнa 

дeйнocт и вcякa дpугa дeйнocт нeзaбpaнeнa oт зaкoнa. Дружеството се представлява от 

Ангел Иванов – изпълнителен директор. 

„Биовет“ АД е лицензиант по смисъла на Закона за енергетиката (ЗЕ) и като такъв е 

титуляр на лицензия № Л-145-01 от 13.12.2004 г., издадена от ДКЕВР за дейността 

„производство на електрическа и топлинна енергия“. 

С подаденото заявление на основание чл. 53, ал. 5 от ЗЕ и чл. 92, ал. 1, т. 1 от 

НЛДЕ, се иска даването на разрешение за учредяване на ипотека върху енергиен обект, с 

който се осъществява лицензионна дейност, и учредяване на особен залог върху движими 

вещи по смисъла на чл. 4, ал. 1, т. 1 от ЗОЗ.  

I. Искане за даване на разрешение за учредяване на договорна ипотека: 

За обезпечаване на всички вземания и на всяка една част от вземанията на кредитора - 

„Сибанк“ ЕАД, гр. София по Договор за банков кредит № 1287 от 02.11.2015 г. и Договор за 

банкова кредитна линия № 1293 от 02.11.2015 г. - главница, лихви, такси, комисиони, 

неустойки и разноски, включително и при евентуални бъдещи изменения в договора за 

кредит между „Сибанк“ ЕАД и кредитополучателя „Грийнбърн“ ЕООД, „Биовет“ АД, в 

качеството си на ипотекарен длъжник, следва да учреди в полза на кредитора „Сибанк“ ЕАД 

договорна ипотека върху недвижими имоти, собственост на дружеството, а именно: обект, 

съгласно нотариален акт № 6, том 2, рег.2029, нот.дело № 167/2013 г. на нотариус с рег.№ 387, 

вписан вх.рег.№ 1098 от 18.0б.2013г., № 41, том V, рег.№ 1098, дело № 416 от 18.06.2013г. на 

Службата по вписванията при Районен съд Пещера, представлява: Урегулиран поземлен 

имот (УПИ) -І - 3468 (първо римско тире три хиляди и четиристотин и шестдесет и 

осем) - Когенерираща централа 18 MWe, находящ се в квартал 172 (сто и седемдесет и 

втори) по подробния устройствен план на град Пещера, адрес: град Пещера, улица Петър 

Раков № 41, целият с площ от 15 634 кв.м. (петнадесет хиляди и шестстотин и тридесет и 

четири квадратни метра), в който е построен и е разрешено ползването на строеж с 

Разрешение за ползване № СТ-12-239 от 30.03.200б г. на МРРБ/ДНСК на обект: Когенерираща 

газова централа 18 MWe, състоящ се от следните отделни подобекти: газотурбинен модул, 

котел утилизатор, водоподготвителна инсталация, резервоари за сурова вода, за обезсолена 

вода и за химически очистена вода, неутрализационен басейн, технологична естакада, 

площадкови инжинерни мрежи, вертикална планировка и настилки, вътрешни пътища, ограда, 

ведно с построените в описания имот сгради, подобрения и приращения, включително:  

1.1. Постройки към подобект Газотурбинен модул:  

 Машинна зала със застроена площ от 510 кв.м., представляваща едноетажна 

сграда на две нива - сглобяема стоманобетонова конструкция;  

 Електро-командна зала със застроена площ от 262 кв.м., представляваща 

двуетажна монолитна стоманобетонна конструкция;  

 Трансформаторни и реакторни клетки към електро-командната зала със застроена 

площ от 48 кв.м., представляващи едноетажна сграда - монолитна стоманобетонна 

конструкция;  

1.2. Водоподготвителна инсталация със застроена площ от 360 кв.м., представляваща 

едноетажна сграда на две нива - сглобяема стоманобетонна конструкция, 
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представляваща подобект - Водоподготвителна инсталация; 

1.3. Помпено към котел утилизатора със застроена площ от 82 кв.м., представляваща 

едноетажна сграда - монолитно стоманобетонна конструкция, постройка към подобект -

Котел утилизатор, при съседи на УПИ : улици, УПИ-ГУ-3469, 3470-цех за производство на 

добавки в храните чрез биосинтез и АГРС и УПИ-Ш-3471 -обслужваща дейност към газова 

централа. 

Съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-

18-14/20.06.2014г. на Изпълнителния директор на АГКК, поземленият имот е с 

идентификатор 56277.503.141 (петдесет и шест хиляди двеста седемдесет и седем точка 

петстотин и три точка сто четиридесет и едно), адрес: град Пещера, улица Петър Раков № 41, 

вид територия - урбанизирана, начин на трайно ползване - за друг вид производство, 

складов обект, с площ от 15 598 квадратни метра, стар идентификатор -няма, номер по 

предходен план: 3 468, квартал 172, парцел I, при съседи на имота: имоти с идентификатори: 

56277.503.9690, 56277.503.283, 56277.503.145 и 56277.503.9614, ведно с построените в имота 

сгради с идентификатори: 

 56277.503.141.1 със застроена площ 407 кв.м., брой етажи два, предназначение: 

промишлена сграда; 

 56277.503.141.2 със застроена площ 59 кв.м., брой етажи два, 

предназначение: промишлена сграда; 

 56277.503.141.3 със застроена площ 265 кв.м., брой етажи два, 

предназначение: 

промишлена сграда; 

 56277.503.141.4 със застроена площ 82 кв.м., брой етажи един, 

предназначение: промишлена сграда; 

 56277.503.141.5 със застроена площ 377 кв.м., брой етажи един, 

предназначение: промишлена сграда. 

По преписката е представен проект на нотариален акт за учредяване на договорна ипотека, със 

страни – „Сибанк“ ЕАД, гр. София – кредитор,  „Грийнбърн“ ЕООД – кредитополучател и 

„Биовет“ АД – ипотекарен длъжник. 

II. Искане за даване на разрешение за сключване на договор за особен залог на 

движими вещи. 

За обезпечаване на всички вземания и на всяка една част от вземанията на кредитора 

„Сибанк“ ЕАД по договор за банков кредит № 1287 от 02.11.2015 г. и договор за банкова 

кредитна линия № 1293 от 02.11.2015г. - главница, лихви, такси, комисиони, неустойки и 

разноски, включително и при евентуални бъдещи изменения в договорите за кредит между 

„Сибанк“ ЕАД и кредитополучателя „Грийнбърн“ ЕООД, „Биовет“ АД, в качеството си 

на залогодател, следва да учреди в полза на заложния кредитор „Сибанк“ ЕАД особен 

залог върху движими вещи, собственост на дружеството – оборудване на когенериращата 

централа, което не е трайно прикрепено по смисъла на закона и не може да бъде предмет на 

ипотека (Описани в приложение № 1 към проекта на договор за особен залог на движими 

вещи), а именно:  

Инв. 

N 
Гр. Наименование 

М

ес. 
Год. 

Отчет.  

с-ст 

С

че

т.

% 

Счет.аморт

. 

Счет.бал. 

с-ст 

Счет

. 

с/ка 

587 1 
Междуцехови 

комуникации 
3 2006 968 489,72 4 368 026,20 600 463,52 204 

588 1 
Неутрализационен 

басейн 
3 2006 77 934,24 4 29614,92 4831932 204 

589 1 
Ограда запад, 

север, юг 
3 2006 203 846,97 4 77461,86 126385,11 204 

590 1 
Пътища и 

вертикална 
3 2006 533 757,71 4 202 827,66 330 930,05 204 
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планировка 

591 1 

Газопроводно 

отклонение до 

газова турбина 

3 2006 651 016,77 4 247 386,84 403 629,93 204 

592 1 
Електроразпредел

ителна инсталация 
3 2006 988 984,69 4 375814,68 613170,01 204 

593 1 
Инсталация за 

ХПВ 
3 2006 1 499 689,84 4 569 882,58 929 807,26 204 

594 1 Мостови кран 3 2006 58 300,44 4 22153,62 36 146,82 204 

595 1 Ограда Изток 8 2006 82 544,88 4 29991,35 52 553,53 204 

601 1 

Тръбопровод за 

деминерализирана 

вода 

10 2007 1 819,84 4 582,72 1 237,12 204 

1601 2 
Радиокомуникацио

нна мрежа 
2 2014 7183,2 4 454,86 6 728,34 203 

1602 2 

С-ма за 

телемеханика към 

радиокомун. 

мрежа 

4 2014 8 565,66 4 485,35 8080,31 203 

3791 3 

р м м 110/1250 с 

моторно 

задвижване 

9 2011 11 523,74 10 4 609,44 6914,3 203 

3792 3 

р м м 100/1250 с 

моторно 

задвижване 

9 2011 11 523,74 10 4 609,44 6914,3 203 

3793 3 

р м м 100/1250 с 

моторно 

задвижване 

9 2011 7 733,74 10 3 093,60 4640,14 203 

3794 3 

р м м 100/1250 с 

моторно 

задвижване 

9 2011 7 733,74 10 3 093,60 4640,14 203 

3795 3 

р м м 100/1250 с 

моторно 

задвижване 

9 2011 7 733,74 10 3 093,60 4640,14 203 

3796 3 

р м м 100/1250 с 

моторно 

задвижване 

9 2011 7 733,74 10 3 093,60 4640,14 203 

5353 3 
Газтурбинен 

генератор 
3 2006 

10 180 

074,07 
15 

10 180 

074,07 
0 203 

5354 3 
Парен генератор / 

котел Утилизатор / 
3 2006 4278196,3 15 4278196,3 0 203 

5355 3 

Автоматизирана 

система за 

управление 

3 2006 788 320,91 15 788 320,91 0 203 

5356 3 
Лабораторен 

спектрофотометър 
3 2006 7219,58 10 6 858,24 361,34 203 

5357 3 

Комбиниран уред 

за рН и 

проводимост 

3 2006 2 769,24 10 2631,12 138,12 203 

5373 3 

Помпа двойно 

мембранна Duodos 

15PVDF 

4 2007 2 586,00 10 2 176,55 409,45 203 
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5438 3 

Увеличение ст-та 

на Газтурбинен 

генератор 

12 2011 1 048 023,11 15 589513,05 458510,06 203 

9361 4 
Разбъркащо 

устройство-миксер 
8 2009 3 366,00 10 2 047,65 1 318,35 203 

9402 4 Флокулатор JLT4 3 2010 1 824,85 10 1 003,86 820,99 203 

9447 4 Съд за флокулация 10 2010 26246,18 10 12904,48 13341,7 203 

1239

9 
6 

Турбинен 

разходомер TZ 80 

G250 PN 40 

1 2010 4 880,00 20 4 880,00 0 203 

1245

5 
6 

Ел. везна ABS220-

4 
8 2012 1 489,92 20 918,71 571,21 203 

1307

5 
7 

Климатична 

инсталация-

електрокомандна 

зала 

12 2005 8 422,30 15 8422,3 0 207 

1308

6 
7 Офис обзавеждане 3 2006 21 430,15 15 21 430,15 0 207 

1308

9 
7 Стелаж метален 5 2006 681,6 15 681,6 0 207 

1327

8 
7 

Моторна косачка 

HLC53E 
6 2012 892,5 15 435,24 457,26 207 

1452

6 
7 Строително скеле 3 1999 1 735,17 15 1 735,17 0 207 

 

Предпоставки за исканите разрешения за учредяване на ипотека и особен залог 

са следните договори:  

Договор за банков кредит № 1287 от 02.11.2015 г. и Общи условия за кредитиране 

на корпоративни клиенти и за издаване на банкови гаранции, по силата на който „Сибанк“ 

ЕАД е предоставила на „Грийнбърн“ ЕООД банков кредит в размер на EUR 5 100 000 за 

инвестиция в изграждане на инсталация за производство на пара в поземления имот, 

собственост на „Биовет“ АД. За кредита кредитополучателят ще заплаща лихва, 

формирана, както следва - плаващ лихвен процент в размер на тримесечен EURIBOR за 

периода на действие на договора плюс 3.20 пункта надбавка годишно. Крайният срок за 

издължаване на кредита е 20.09.2021 г. при спазване на договорения между страните 

погасителен план - 56 /петдесет и шест/ равни месечни вноски по главница, всяка една в 

размер на EUR 90 000. 

 Договор за банкова кредитна линия № 1 293 от 02.11.2015 г. по силата, на който 
„Сибанк“ ЕАД предоставя на „Грийнбърн“ ЕООД банков кредит под формата на кредитна 

линия в размер на EUR 400 000. Кредитът се отпуска на кредитополучателя за финансиране на 

дължим /фактуриран/ данък върху добавената стойност /ДДС/, във връзка с инвестиция в 

изграждане на инсталация за производство на пара. Кредитът се отпуска със срок на ползване 

и със срок на издължаване 30.03.2017 г., на която дата кредитът трябва да е окончателно 

погасен.  

 Дружеството „Грийнбърн“ ЕООД, кредитополучател по горепосочените договори, 

чиито задължения са обезпечени с имуществото на „Биовет“ АД, е дружество с ограничена 

отговорност, учредено по реда на Търговския закон и вписано в Търговския регистър на 

Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието с ЕИК 203361709, със 

седалище и адрес на управление: град София, ул. „Николай Хайтов“ № 3, с предмет на 

дейност: Инженеринг; проектиране; изграждане и експлоатация на инсталации за изгаряне и 

утилизиране на биомаса и неопасни и опасни отпадъци; производство и операторство на 

електрическа и топлинна енергия; строителни, монтажни, експлоатационни, ремонтни, 

производствени, търговски, финансови, счетоводни, експертни, оценителски, консултантски, 
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транспортни и други дейности, незабранени от законодателството на Република България, 

осъществявани в страната и чужбина. Дружеството се представлява от Гергана Танева – 

управител. Едноличен собственик на капитала на „Грийнбърн“ ЕООД е дружеството 

„Прогрес 2010“ АД. „Грийнбърн“ ЕООД не е лицензиант по смисъла на ЗЕ. 

 На основание чл. 92, ал. 1, т. 1 от НЛДЕ, КЕВР дава разрешение за учредяване на 

залог, включително особен залог или ипотека върху имущество, с което се осъществява 

лицензионна дейност, съгласно чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗЕ - разрешава извършването на 

разпореждане с имущество, с което се упражнява лицензионна дейност в случаите, 

предвидени в този закон, както и на други сделки, които водят или могат да доведат до 

нарушаване сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното 

предприятие. В конкретния случай имуществото, описано в проекта на договор за 

учредяване на договорна ипотека и в проекта на договор за особен залог, представлява 

имущество, с което се осъществява лицензионна дейност.   

Следователно и двете разглеждани сделки попадат в приложното поле на чл. 53, ал. 

5 от ЗЕ, искането е допустимо и КЕВР следва да се произнесе по него. В разглеждания 

случай, по арг. от чл. 92, ал. 1 и ал. 4 от НЛДЕ КЕВР следва да извърши преценка дали 

сключването на сделките ще доведе до нарушаване на съществени условия за 

осъществяване на лицензионната дейност, включително принципите по чл. 23 ЗЕ. 

 В представените проекти на договор за особен залог на движими вещи и на договор 

за учредяване на договорната ипотека не са включени клаузи, гарантиращи, че при 

принудително изпълнение ще бъдат спазени изискванията на чл. 53, ал. 1 от ЗЕ, съгласно 

които разпореждане с имуществото, с което се осъществява дейността по лицензията, 

може да се извършва само в неговата цялост след разрешение на Комисията. В тази връзка 

на заявителя следва да бъде указано да включи изрично такива клаузи в тези договори.  

Във връзка с направените искания, „Биовет” АД е изложило следната финансова 

обосновка: „Биовет” АД е компания с непрекъсваем производствен процес и за 

осъществяване на своята дейност непрекъснато консумира пара. Разходът на пара е най-

голямото перо от енергийните разходи в себестойността на продуктите на дружеството. 

Във връзка с влизането в сила на Наредбата за третиране на биоотпадъците, за 

производство на компост могат да се използват само отпадъците, описани в приложението 

към Наредбата. Тъй като отпадния мицел от производството на дружеството и утайките от 

промишлени пречиствателни станции не присъстват в този списък не е възможно за 

бъдеще да се извършва оползотворяване на тези отпадъци чрез компостиране. Тъй като 

тези отпадъци са органични, депонирането им също е невъзможно. Това налага 

намирането на други технологии за оползотворяването или обезвреждането им. Към 

момента единственият възможен вариант за оползотворяването им е да бъдат използвани 

за производство на енергия. В тази насока са проучени два варианта - производство на 

биогаз или директно изгаряне и оползотворяване на енергията им за производство на пара. 

Производството на биогаз от тези отпадъци е с ниска ефективност. Поради това 

дружеството е избрало втория вариант за оползотворяване на енергията, а именно 

изгаряне и производство на пара. 

„Грийнбърн“ ЕООД и „Биовет” АД са постигнали договореност „Грийнбърн“ 

ЕООД да изгради за собствена сметка „инсталация за изгаряне на отпадъци и 

производство на топлинна енергия“. Предложението на „Грийнбърн“ ЕООД е да изгаря 

отпадъците на „Биовет” АД и да му продава произведената пара от инсталацията на цена с 

5 % по-ниска от себестойността на парата, която „Биовет” АД произвежда. 

„Грийнбърн“ ЕООД ще произвежда около 75 000 MWh пара на година. 

„Биовет” АД предвижда икономически ефект на годишна база около 260 000 лева. 

Дружеството счита, че в негов интерес е да подкрепи „Грийнбърн“ ЕООД в този проект, като 

предостави като обезпечение по договорите за банков кредит между „Грийнбърн“ ЕООД и 

„Сибанк“ ЕАД собствено на дружеството имущество –описано по-горе. 

Към настоящия момент „Биовет” АД осъществява дейността по лицензия №Л-145-

03 от 13.12.2004 г. за производство на електрическа и топлинна енергия със 
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съществуващото оборудване, състоящо се от следните основни съоръжения: 

- 1 брой газова турбина ГТ-1 – LM 2000, производство на General Electric, с 

номинална електрическа мощност 18 MW;  

- 1 брой котел-утилизатор – произведен от Marcegaglia – Италия, двубарабанен – 

барабан високо налягане и барабан ниско налягане, комбиниран с деаерационна колонка. 

Котелът е с два пароотбора - високо налягане с производителност 5 т/ч, налягане 40 bar, 

температура 340 °С, ниско налягане с производителност 25 т/ч, налягане 9 bar, 

температура 179 °С. 

- 4 броя промишлени парни котли – EКМ-12, всеки един с номинално 

паропроизводство 12 t/h, номинално налягане на прегрята пара 0,8 MРa, номинална 

температура на прегрята пара 170 оС и номинална температура на питателна вода 60 оС; 

- 1 брой промишлен парен котел – ПКМ-12, с номинално паропроизводство 12 t/h, 

номинално налягане на прегрята пара 0,8 MРa, номинална температура на прегрята пара 

170 оС и номинална температура на питателна вода 60 оС; 

Топлинната енергия се получава след усвояване на топлината на изгорелите газове 

на газовата турбина в Котел-утилизатор, който е със следните технически характеристики: 

Производител: MARCEGAGLIA CCT S.p.A.  

- Дебит на димните газове: 61.13kg/s  

- Температура на димните газове: 458°С  

- Дебит на пара ВН: 5000 kg/h  

- Температура на пара ВН: 340 °С  

- Налягане на пара ВН: 40barg  

- Енергия на пара ВН: 4.256 MWht  

- Дебит на пара ВН: 25500 kg/h  

- Температура на пара ВН: 179 °С  

- Налягане на пара ВН: 9barg  

- Енергия на пара НН: 19.68 MWht  

Общата инсталирана електрическа мощност на „Биовет” АД е 18 MW, а общата 

инсталирана топлинна мощност – 69 MW. 

По данни на дружеството, ако се пристъпи към принудително изпълнение върху 

обезпечението по договорите за залог и ипотека „Биовет“ АД има алтернативен вариант за 

задоволяване на производствените си нужди с топлинна енергия чрез собствената си 

Парова централа. Дружеството купува електрическа енергия от свободния енергиен пазар. 

От друга страна „Биовет“ АД се захранва с ел.енергия от два самостоятелни 

далекопровода – Исперихово и Дипел, които са на 110 kV. При отпадане на един от 

далекопроводите се осъществява автоматично аварийно превключване на 6 kV. 

Към момента „Биовет” АД има сключен договор като доставчик на нетна 

разполагаемост за студен резерв с „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД до март 

2016 г. 

Съгласно описа на ДМА от договорната ипотека и приложение № 1 към 

представения договор за залог на движими вещи е видно, че енергийният обект 

(когенерираща централа 18 MW), включващ основните съоръжения, посочени по-

горе, спомагателните стопанства и прилежащата им инфраструктура, е заложен в 

неговата цялост и е изпълнено изискването на чл. 89, ал. 1 от Наредба № 3 от 

21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката. 

Финансови резултати от дейността на дружеството през 2014 г.: 

От извършения регулаторен преглед във връзка с утвърждаване на цени на 

топлинна енергия и определяне на преференциални цени на електрическата енергия от 

комбинирано производство на дружествата от сектор „Топлоенергетика“ от 01.07.2015 г. 

се установи, че съгласно представеният одитиран годишен финансов отчет за 2014 г. 

„Биовет“ АД, отчита общ всеобхватен доход в размер на 17 105 хил. лв. при отчетен общ 

всеобхватен доход от 10 189 хил. лв. за предходната година. 

Финансовият анализ за резултатите от дейността на дружеството и конкретните 
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стойности на финансовите показатели са подробно представени в доклад вх. № Е-Дк-170 

от 26.05.2015 г.  

Финансовата структура на дружеството в края на 2014 г. е 43% собствен капитал и 

57% привлечени средства, а в края на 2013 г. е 40% собствен капитал и 60% привлечени 

средства, което показва, че е налице тенденция за подобряване в резултат на увеличение 

на капиталовите резерви и на текущия финансов резултат.  

Към годишния финансов отчет за 2014 г. дружеството е представило справки по 

ЕССО от които е видно, че от регулирана дейност за 2014 г., отчита загуба в размер на 

1 596 хил. лв., при отчетена загуба от 5 733 хил. лв. за преходната година. От анализа на 

данните съдържащи се в Отчета за приходите и разходите за регулираната дейност, могат 

да бъдат направени следните изводи: 

 Нетните приходи от продажби намаляват с 55% от 16 583 хил. лв. за 2013 г. на 

7 381 хил. лв. за 2014 в резултат на намалените приходи от продажба на електрическа 

енергия /от разполагаемост за студен резерв/; 

Разходите за регулираната дейност намаляват с 60% от 22 316 хил. лв. за 2013 г. на 

8 977 хил. лв. за 2014 г. в резултат на намалените разходи за материали, външни услуги и 

амортизации. 

Въз основа на гореизложеното може да се направи извод, че учредяването на 

особен залог на движими вещи - оборудването на когенериращата централа и ипотека 

върху недвижими имоти, собственост на „Биовет“ АД, за обезпечаване на всички 

вземания на кредитора „Сибанк“ ЕАД по договор за банков кредит № 1287 от 02.11.2015 

г. и договор за банкова кредитна линия № 1293 от 02.11.2015 г. между Сибанк“ ЕАД и 

кредитополучателя „Грийнбърн“ ЕООД, няма да доведе до нарушаване условията по 

осъществяване на лицензионната дейност.  

 

Изказвания по т.4: 

Докладва Е. Маринова. Докладът е разгледан на предходно закрито заседание и е 

върнат за доуточняване на някои въпроси: изисква ли се разрешение от Комисията за 

учредяване на особен залог разрешение от Комисията; подадено ли е такова заявление; да 

бъде представена информация за „Грийнбърн“ ЕООД. Работната група е извършила 

служебна проверка на публичната информация в Търговския регистър и в правно-

информационна система „АПИС-Регистър“. Въз основа на тези данни е установено, че по 

партидата на „Биовет” АД на 11.11.2014 г. е вписан особен залог на търговското 

предприятие на „Биовет“ АД по реда на Закона за особените залози (ЗОЗ). Дружеството, в 

качеството на залогодател, е сключило на 05.11.2014 г. договор за залог на търговско 

предприятие със „Ситибанк“ Н.А., клон Лондон, като агент по обезпеченията и 

финансовите институции, които са изброени в доклада. Посоченият договор е сключен с 

оглед изпълнение на предварителните условия за усвояването на заемите по Главен 

договор за заем от 15.08.2014 г., по който дружеството не е страна. Работната група няма 

достъп до този договор, защото не е публикуван като публична информация. Разгледан е 

Договор за залог на търговско предприятие и е установено, че е сключен по реда на 

Закона за особени залози. След изрично заложените и изброени вещи не е открита 

когенерацията. Според Закона за особени закони, когато има изрично изброени и 

посочени заложени вещи, това означава, че след разпореждането с тях са като тежест от 

залога. Това не означава, че другите не са изрично заложени, защото те влизат в обхвата 

на търговското предприятие. Съгласно чл. 3, ал. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ), подобен 

договор следва да бъде разрешаван от Комисията. Проверката на работната група е 

установила, че КЕВР не е била сезирана и не е постановявано решение в този смисъл. По 

заявлението на „Биовет“ АД от месец декември е направен анализ дали договорът за залог 

на търговско предприятие има преференциално значение с оглед продължаване на 

производството. Достигнато е до извода, че между настоящото производство и това няма 

главна връзка. Залогът от 2015 г. е обезпечение по договор за кредит, по който  „Биовет“ 

АД не е страна. Това е различен договор за кредит от този, по който трябва да бъдат 
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разрешени обезпеченията. В настоящото производство обезпеченията са по повод договор 

за банков кредит и договор за банкова кредитна линия между „СИБАНК“ ЕАД и 

„Грийнбърн“ ЕООД. Фактите и обстоятелствата от 2014 г. нямат отношение към 

производството по настоящото заявление. По отношение на намерената информация за 

„Грийнбърн“ ЕООД. Работната група е успяла да научи само това, което е отбелязано в 

Търговския регистър. В доклада е описано какъв предмет на дейност има дружеството, 

какви са управителните органи и кой е едноличен собственик на капитала. Това е 

дружеството „Прогрес 2010“ АД. Работната група предлага настоящето производство да 

бъде завършено по правилата на закона, да бъде дадено разрешение на „Биовет“ АД да 

учреди ипотека върху недвижимите имоти и договор за особен залог на движимите вещи. 

В отделна точка е записано, че тези договори трябва да бъдат с включени клаузи, 

предвиждащи заложените вещи и ипотекираните имоти да бъдат продавани от „СИБАНК“ 

ЕАД само в тяхната цялост като енергиен обект и след предварително разрешение от 

Комисията. По отношение на фактите и обстоятелствата, възникнали през 2014 г., 

работната група предлага да бъде възложена проверка на компетентното административно 

звено с цел преценка за образуване на административнонаказателно производство. 

Допълнително са обсъждани и давностните срокове. В Закона за административните 

нарушения и наказания за давностния срок е записано, че не може да бъде образувано 

административнонаказателно производство след изтичане на шест месечен срок от 

установяване на нарушителя или след изтичане на петгодишен срок от установяване на 

нарушението. Тази разпоредба е относително нова и има разнопосочна съдебна практика. 

Този проблем е обсъден с проф. Хрусанов и се е достигнало до извода, че в конкретния 

случай моментът на откриване на нарушението и моментът на установяване на 

нарушителя е един и същ. За този казус е съотносим шестмесечният давностен срок. 

Според проф. Хрусанов, той започва да тече от първия момент, в който по някакъв повод 

на Комисията са станали известни съответните обстоятелства. Достигнало се е до извод, 

че Комисията няма задължения всеки ден да след публичната информация в Търговския 

регистър и „АПИС-Регистър“, затова за КЕВР не тече шестмесечен срок от датата на 

вписване, а от датата, когато за пръв път е узнала за този случай. Този срок започва да 

тече от 03.12.2015 г.  

И. Иванов обърна внимание, че когато се докладва мнението на експерт, е редно да 

се каже, че Комисията споделя това мнение. То се изразява, защото се споделя от 

членовете на работната група.  

Говори Е. Маринова, без микрофон.  

И. Иванов каза, че самата позиция на работната група трябва да бъде споделена 

финално.  

Р. Осман каза, че тази консултация на работната група е извършена по негова 

инициатива. По въпросите, които сега са повдигнати, трябва да работят другите звена, 

които имат контролни правомощия. По заповед на председателя те могат да проверят 

конкретните обстоятелства. Вече е неоспоримо от кога започва да тече този срок. Той 

започва от 03.12.2016 г.  

А. Йорданов поиска от работната група да изясни кога ще изтече давностният срок. 

Изтичането на този срок с налагането на административно наказание ли е свързан или е 

свързан с установяване на нарушението.  

Е. Маринова отговори, че според Закона за установяване на административните 

нарушения давностният срок е свързан с възможността да се образува 

административнонаказателно производство, което се образува с акт за установяване на 

нарушение. Актът за установяване на нарушение трябва да бъде в този срок.  

В. Петков запита в какъв срок трябва да бъде възложена проверката, за да може да 

попадне в давностния срок за установяване на административно нарушение, в случай, че 

има такова. Ако се възложи след месец юли, няма да има смисъл да се прави такава 

проверка.  

Р. Осман каза, че не е правилно в това решение да бъде записан срок. Ако това 
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решение се приеме сега, това е отговорност на председателя.  

И. Иванов каза, че срокът ще бъде указан в заповедта, с която на определени лица 

ще се възложи проверка. Срокът в никакъв случаи не трябва да бъде след изтичането на 

тези шест месеца. Ще бъде направено така, че резултатите от проверката да бъдат 

докладвани пред Комисията в срок. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 53, ал. 5 

от ЗЕ и чл. 92, ал. 1, т. 1 и ал. 4, т. 1 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на 

дейностите в енергетиката, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

1. Приема доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-82 от 03.12.2015 г. за 

издаване на разрешение на „Биовет“ АД за учредяване на ипотека и особен залог върху 

енергиен обект. 

2.Дава разрешение на „Биовет“ АД, ЕИК 112029879, със седалище и адрес на 

управление: град Пещера 4550, ул. „Петър Раков“ № 39, да сключи със „Сибанк“ ЕАД,  

гр. София договор за особен залог на движими вещи и договор за учредяване на договорна 

ипотека върху недвижими имоти, собственост на дружеството, съгласно представените по 

преписката проекти, и при условията по т. 3 по-долу. 

3. Указва на „Биовет“ АД в договора за особен залог на движими вещи и в договора 

за учредяване на договорна ипотека да бъдат включени клаузи, предвиждащи, заложените 

вещи и ипотекираните имоти да бъдат продавани от „Сибанк“ ЕАД само в тяхната цялост 

като енергиен обект, след предварително разрешение на КЕВР. 

4. Възлага проверка на компетентното административно звено в КЕВР с оглед 

извършване на преценка от длъжностните лица за образуване на 

административнонаказателно производство, във връзка с изложените факти и 

обстоятелства относно Договора за залог на търговско предприятие от 05.11.2014 г. 

 

Решението е взето с девет гласа „за” (И. Иванов, Р. Осман, С. Тодорова, А. 

Йорданов, В. Владимиров, Г. Златев, Е. Харитонова, В. Петков, Д. Кочков), от които 

четири гласа (А. Йорданов, Г. Златев, В. Владимиров, Е. Харитонова) на членовете на 

Комисията със стаж в енергетиката. 

 

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО: 

 

По т.1 както следва: 

 ОДОБРЯВА внесения в КЕВР със заявление вх. № В-17-43-9/18.12.2015 г. и вх. № 

В-17-43-2/22.02.2016 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „ВиК-Кресна” 

ЕООД - гр. Кресна за 2016 г. 

 

По т.2 както следва: 

 ОДОБРЯВА внесения в КЕВР със заявление вх.№ В-17-10-3/03.11.2015 г. допълнен 

бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване, канализация и термални води” 

ЕООД, гр. Ракитово за 2016 г. 

 

По т.3 както следва: 

 ОДОБРЯВА внесения в КЕВР със заявление вх. № В-17-78-4/02.11.2015 г. 

допълнен бизнес план за развитие на дейността на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД, гр. 

Бургас за 2016 г. 
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По т.4 както следва: 

1. Приема доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-82 от 03.12.2015 г. за 

издаване на разрешение на „Биовет“ АД за учредяване на ипотека и особен залог върху 

енергиен обект. 

2.Дава разрешение на „Биовет“ АД, ЕИК 112029879, със седалище и адрес на 

управление: град Пещера 4550, ул. „Петър Раков“ № 39, да сключи със „Сибанк“ ЕАД,  

гр. София договор за особен залог на движими вещи и договор за учредяване на договорна 

ипотека върху недвижими имоти, собственост на дружеството, съгласно представените по 

преписката проекти, и при условията по т. 3 по-долу. 

3. Указва на „Биовет“ АД в договора за особен залог на движими вещи и в договора 

за учредяване на договорна ипотека да бъдат включени клаузи, предвиждащи, заложените 

вещи и ипотекираните имоти да бъдат продавани от „Сибанк“ ЕАД само в тяхната цялост 

като енергиен обект, след предварително разрешение на КЕВР. 

4. Възлага проверка на компетентното административно звено в КЕВР с оглед 

извършване на преценка от длъжностните лица за образуване на 

административнонаказателно производство, във връзка с изложените факти и 

обстоятелства относно Договора за залог на търговско предприятие от 05.11.2014 г. 

 
Приложения: 

1. Доклад с вх. № В-Дк-53/02.03.2016 и Решение на КЕВР № БП – 40/11.03.2016 г. относно 

БП на „В и К - Кресна” ЕООД - гр. Кресна за 2016 г. 

2. Доклад с вх. № В-Дк-54/02.03.2016 и Решение на КЕВР № БП – 41/11.03.2016 г. относно 

БП на „Водоснабдяване, канализация и термални води” ЕООД, гр. Ракитово за 2016 г. 

3. Доклад с вх. № В-Дк-55/02.03.2016 и Решение на КЕВР № БП – 42/11.03.2016 г. относно 

БП на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД, гр. Бургас за 2016 г. 

4. Доклад с вх. № Е-Дк-29/02.03.2016 и Решение на КЕВР № Р – 235/11.03.2016 г. относно 

заявление за издаване на разрешение на „Биовет“ АД за учредяване на ипотека и особен залог 

върху енергиен обект. 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
 

       

 .................................................                   ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ 

 (С. Тодорова) 

 

 ................................................. 

  (Р. Осман) 

 

 ................................................. 

 (А. Йорданов) 

 

 .................................................    ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

 (В. Владимиров) 

          Р. ТОТКОВА 

 ................................................. 

 (Г. Златев) 

 

 ................................................. 

 (Е. Харитонова) 

 

 ................................................. 

 (В. Петков) 

 

 ................................................. 

 (Д. Кочков) 


