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ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО  РЕГУЛИРАНЕ 
София – 1000, бул.”Княз Дондуков “ № 8 -10, тел. 988 24 98, 935 96 13, факс 988 87 82 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ БП – 26 

от 19.12.2014 г. 

 
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране на закрито 

заседание, проведено на 19.12.2014 г., след като разгледа преработения бизнес план 
за развитие на дейността на „Стамболово” ЕООД, с. Стамболово като В и К 
оператор за периода 2014 г. – 2015 г., внесен с вх. № В-17-60-5/20.08.2014 г., 
допълнен и коригиран с вх. № В-17-60-5/15.12.2014 г. и Доклад вх. № В-Дк-
154/17.12.2014 г., установи следното: 

В изпълнение на изискванията на § 14 от Преходните и заключителни 
разпоредби на  Закона за изменени и допълнение на Закона за водите (ЗИД на ЗВ), обн. 
ДВ бр. 103 от 29.11.2013 г. и Закона за регулиране на водоснабдителните и 
канализационните услуги (ЗРВКУ), „Стамболово” ЕООД, с. Стамболово е внесло в 
ДКЕВР със заявление  вх. № В-17-60-5/04.03.2014 г. бизнес план за развитие на 
дейността на „Стамболово” ЕООД, с. Стамболово за периода 2014 г. – 2015 г. 

С решение на комисията № БП-12 от 23.07.2014 г. е констатирано, че внесеният 
за разглеждане от „Стамболово” ЕООД бизнес план не отговаря изцяло на 
изискванията на ЗРВКУ, НРЦВКУ, Наредбата за дългосрочните нива, условията и реда 
за формиране на годишните целеви нива на показателите за качество на 
водоснабдителните и канализационните услуги (НГЦНПКВКУ) и приетите с решение 
на ДКЕВР по т. 4 от протокол № 199 от 12.12.2013 г. „Указания за формата и 
съдържанието на информацията, необходима за удължаване на настоящия регулаторен 
период на одобрените бизнес планове за развитието на дейността на В и К операторите  
до 31.12.2015 г.“, поради което и на основание чл.11, ал.2 от ЗРВКУ бизнес планът е 
върнат на В и К оператора за отстраняване на несъответствията му с нормативните 
изисквания в съответствие с формулираните в 46 точки задължителни указания за 
преработването му и е определен срок за внасяне на преработения бизнес план до 
21.08.2014 година. 

 
I. Предприети действия по изпълнение на Решение № БП-12/23.07.2014 г. 
 

С писмо вх. № В-17-60-5/20.08.2014 г. „Стамболово” ЕООД е внесло преработен 
бизнес план за развитие на дейността на дружеството като В и К оператор за периода 
2014 г. – 2015 г. като в същото е изложено становището на дружеството по дадените 
задължителни указания за преработването на бизнес плана и е представена информация 
за извършената работа по всяка една точка.  
 Допълнително е представена информация с писмо, с вх. № В-17-60-5/15.12.14 г.  
 
II. Общи данни за В и К оператора 

 
„Стамболово” ЕООД, с. Стамболово със седалище с. Стамболово 6362, община 

Стамболово, област Хасково, е еднолично дружество с ограничена отговорност, със 
100% общинска собственост. Регистрираният уставен капитал на дружеството е в 
размер на  5 000 лв. (пет хиляди лева). 
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Дружеството е вписано в Търговския регистър с ЕИК 126179694, и предмет на 
дейност Покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен 
или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, валутни, лицензионни 
сделки, стопанисване и ползване на горите и земите, собственост на община 
Стамболово и обезпечаване на екологичните ценности, създаване на противоерозионни 
и инженерно технически съоръжения, стоков контрол, комисионни, спедиционни, 
складови и превозни сделки, лизинг, търговско представителство и посредничество, 
рекламни, хотелиерски /извън случаите на чл.2 т.3 от ТЗ/, туристически, 
информационни, програмни, импресарски или други услуги, сделки с интелектуална 
собственост, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, 
както и други дейности не забранени от закона. В и К услуги по събиране, пречистване 
и разпределение на вода. Основна дейност по НКИД: Събиране, пречистване и 
разпределение на вода. 

Дружеството се представлява в отношенията с трети лица от управителя Иван 
Георгиев Кьосев. 

С Решение № РД-02-14-2234 от 22 декември 2009 г., на основание на § 34, ал.2 
от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на 
Закона за водите (ДВ, бр. 47 от 2009 г.; изм., бр. 95 от 2009 г.), във връзка с чл.198а от 
Закона за водите, министърът на Регионалното развитие и благоустройството, под т.43 
е обявил обхвата на обособената територия на действие на „В и К“ – ЕООД, с. 
Стамболово, в рамките на която влиза община Стамболово. 

Община Стамболово включва общо 26 населени места както следва: Балкан, Бял 
кладенец, Воденци, Войводенец, Гледка, Голобрадово, Голям извор, Долно Ботево, 
Долно Черковище, Долно поле, Жълти бряг, Зимовина, Кладенец, Кралево, Лясковец, 
Маджари, Малък извор, Поповец, Пчелари, Пътниково, Рабово, Светослав, Силен, 
Стамболово, Тънково, Царева поляна. Съгласно данните от националното преброяване 
от 2011 г., публикувани от НСИ, общината има общо население от 5934 жители. 

Същевременно, съгласно представения бизнес план, „Стамболово” ЕООД, с. 
Стамболово обслужва 18 населени места с 9 242 бр. население, като предоставя 
услугата доставяне на вода от една обособена водоснабдителна система – ВС 
Стамболово. Водоснабдяването на обслужваните села е изцяло с подземни води и се 
извършва от  централен водопровод, доставящ вода от шахтов кладенец  ПС с.Долно 
поле. 

Съгласно данните от Справка №2 „Опис на ВС“, в рамките на обслужваните 
населени места от „Стамболово“ ЕООД, с. Стамболово влизат: Балкан, Воденци, 
Войводенец, Гледка, Голобрадово, Долно Черковище, Долно поле, Жълти бряг, 
Зимовина, Кладенец, Кралево, Лясковец, Маджари, Пчелари, Пътниково, Рабово, 
Силен, Стамболово. 

Следните населените места на територията на община Стамболово не се 
обслужват от „Стамболово“ ЕООД - с. Стамболово: Бял кладенец, Голям извор, Долно 
Ботево, Малък извор, Поповец, Светослав, Тънково, Царева поляна. 

Съгласно информация от Справка №2 „Опис на ВС“ от бизнес плана на „В и К“ 
ЕООД, гр. Хасково, населените места Бял кладенец, Голям извор, Долно Ботево, Малък 
извор, Светослав, Тънково се обслужват от „В и К“ ЕООД, гр. Хасково. 

Не се изяснява кой предоставя В и К услуги на Поповец и Царева поляна. 
Тези населени места не са посочени като обслужвани от „В и К“ ООД, гр. Кърджали, 
чиято обособена територия граничи с тази на „Стамболово“ ЕООД, с. Стамболово и „В 
и К“ ЕООД, гр. Хасково 
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Съпоставянето на данните от националното преброяване от 2011 г. от НСИ, 
както и данни от ГРАО към 15.06.2014 г. за тези населени места показва следните 
резултати: 

Населено място В и К оператор Справка №2 
Опис на ВС  

Национално 
преброяване 
НСИ 2011 

Данни ГРАО към 
15.06.2014 г. 

постоянен 
адрес общо 

настоящ 
адрес общо 

С.СТАМБОЛОВО 

"Стамболово“ 
ЕООД, с. 

Стамболово  

854 643 921 663 
С.БАЛКАН 393 210 414 218 
С.ВОДЕНЦИ 393 78 440 90 
С.ВОЙВОДЕНЕЦ 233 64 275 81 
С.ГЛЕДКА 507 254 574 258 
С.ГОЛОБРАДОВО 347 42 383 73 
С.ДОЛНО ПОЛЕ 315 78 353 79 
С.ДОЛНО ЧЕРКОВИЩЕ 771 215 922 235 
С.ЖЪЛТИ БРЯГ 821 630 885 704 
С.ЗИМОВИНА 590 237 635 271 
С.КЛАДЕНЕЦ 78 66 87 71 
С.КРАЛЕВО 279 184 291 177 
С.ЛЯСКОВЕЦ 957 275 1043 332 
С.МАДЖАРИ 477 182 567 177 
С.ПЧЕЛАРИ 836 204 933 223 
С.ПЪТНИКОВО 294 53 338 83 
С.РАБОВО 717 160 798 151 
С.СИЛЕН 380 150 418 141 
ОБЩО за "Стамболово“ ЕООД, с. Стамболово  9242 3725 10277 4027 
С.БЯЛ КЛАДЕНЕЦ 

„В и К“ ЕООД, гр. 
Хасково 

  79 610 74 
С.ГОЛЯМ ИЗВОР   389 589 374 
С.ДОЛНО БОТЕВО   316 578 398 
С.МАЛЪК ИЗВОР   383 1031 363 
С.СВЕТОСЛАВ   116 514 114 
С.ТЪНКОВО   281 230 384 

ОБЩО за „В и К“ ЕООД, гр. Хасково   1564 3552 1707 
С.ПОПОВЕЦ 

Неизвестно 
  291 677 334 

С.ЦАРЕВА ПОЛЯНА   354 343 348 
ОБЩО без В и К оператор   645 1020 682 

 
Според данните от Справка № 4 „Програма за постигане на годишните целеви 

нива на показателите за качество“  за 2012 г. се извеждат следните основни данни за 
„Стамболово“ ЕООД, с. Стамболово: 

Показател Eд. мярка ВС 
Население, ползващо водоснабдителни услуги бр. 9 242 
Водоизточници бр. 1 
Водоснабдителни помпени станции (ВПС) бр. 2 
Довеждащи водопроводи км 36 
Разпределителни водопроводи км 55 
Сградни водопроводни отклонения (СВО) бр. 1 964 
Резервоари бр. 20 

 
III. Технически част 
 
3.1. Данни за В и К активи 
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 По указание по т. 1 от решение № БП-12/23.07.2014 г., В и К операторът е 
извършил корекции  в текстовата част на преработен бизнес план (ПБП) от 20.08.2014 
г., при което се констатира пълно съответствие между данните за В и К активи,  
представени в текстовата част на преработения бизнес план, в Справка № 4 „Програма 
за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество“ и в Справка  
№ 3 „Експлоатационни данни за предоставяни В и К услуги“. 
 
3.2. Показатели за качество на В и К услуги 
 
 По указание по т. 2 от решение № БП-12/23.07.2014 г., относно констатираните 
разлики в докладваните отчетни данни за нива на показатели за качество на В и К 
услугите за периода 2011-2012 г. и тези, посочени в бизнес плана, в писмо, с вх. №  В-
17-60-5/20.08.2014 г., В и К операторът дава следната обосновка: „Разликите се 
дължат на различни обстоятелства. В едни случай се касае на различен подход при 
представянето на информацията или източника на същата, в друг на техническа 
грешка. В приложения коригиран бизнес план са отстранени всички несъответствия и 
са уеднаквени подходите при представяне на отчетната информация“. 

По указание по т. 3 от решение № БП-12/23.07.2014 г., в преработения бизнес 
план от 20.08.2013 г. В и К операторът не е планирал постигането на по-добри нива на 
ГЦНПКВК, като в писмо, с вх. №  В-17-60-5/20.08.2014 г.,  посочва, че при действащата 
цена не е в състояние да осигури необходимия финансов ресурс и в тази връзка 
прогнозата за 2015 г. не може да бъде по-амбициозна от така представената. 
 
3.3. Ниво на покритие с водоснабдителни услуги 
 

Съгласно Справка № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на 
показателите за качество“ в преработения бизнес план от 15.12.2014 г. са посочени 
следните данни за ниво на покритие с водоснабдителни услуги: 

№ Параметър Ед. мярка 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1.1. Брой население, ползващо 
водоснабдителни услуги бр. 3 161 3 075 3 141 3 149 3 112 3 147 3 147 

1.2. 
Общ брой на населението в 
региона, обслужван от 
oператора 

бр. 3 161 3 075 3 141 3 149 3 112 3 147 3 147 

  Годишно постигнато ниво   0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

По указание по т. 4 от решение № БП-12/23.07.2014 г., относно подадените 
различни данни спрямо официалните данни от НСИ за параметър „Общ брой на 
населението в региона, обслужван от В и К оператора“ в писмо, с вх. №  В-17-60-
5/20.08.2014 г., В и К операторът дава следната обосновка: „Данните са взети от 
справката за населението по постоянен адрес на ГРАО и са актуални към датата 
към която е изготвен бизнес плана (24.03.2014 г.), като данните посочени в Справка  
№ 2 са за последната отчетна година, която съгласно Указанията е 2012 г.“ 

 
3.4. Водоизточници 

Съгласно Справка № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на 
показателите за качество“ в преработения бизнес план от 15.12.2014 г. са посочени 
общо 2 водоизточника. 
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По указание по т. 5 от решение № БП-12/23.07.2014 г., относно 
констатираните разлики  между данните за броя на водоизточниците, експлоатирани от 
дружеството, представени в тестовата част на бизнес плана и в Справка № 2 и Справка 
№ 3 в писмо, с вх. №  В-17-60-5/20.08.2014 г., В и К операторът дава следната обосновка: 
„Водоизточникът на р. Бързей е въведен в експлоатация от В и К-Хасково и обслужва 
село Жълти бряг. След отделянето от В и К - Хасково, остава  за експлоатация към 
Стамболово ЕООД. Въпреки усилията ни, освен едно общо разрешително за 
водоползване № 0564/03.10.2001 г., издадено на В и К- Хасково, друга документация 
отнасяща се до водоизточника няма в архива на дружеството. С времето този 
водоизточник е намалил значително своя дебит и от тогава не се използва активно, а 
е отреден за резервен водоизточник за с. Жълти бряг. Водоподаването за с.Жълти 
бряг се извършва от основния водоизточник от р.Арда. Поради липса на средства не 
са предприети действия за подновяване на разрешителното за водоползване на името 
на Стамболово ЕООД. За следващата регулаторна година е предвидено започване на 
процедура по подготовка на съответната документация за водоизточника от  
р. Бързей.“ 

По указание по т. 6 от решение № БП-12/23.07.2014 г., В и К операторът е 
извършил корекции в данните за броя водоизточници в приложените към преработения 
бизнес план от 15.12.2014 г. Справка № 2 „Опис на отделните В и К системи с 
основните параметри“ и Справка № 3 „Експлоатационни данни за предоставяни В и 
К услуги“, при което се констатира съответствие между данните за броя водоизточници  
(2 бр.), представени в посочените справки и данните в текстовата част на преработения 
бизнес план. 

По указание по т. 7 от решение № БП-12/23.07.2014 г., в преработения бизнес 
план от 20.08.2013 г. В и К операторът представя Разрешително за водоползване  
№ 301319/10.04.2006 г., издадено на община Стамболово (за 2 бр. броя шахтови 
кладенеца) и Разрешително за водоползване № 0564/03.10.2001 г., издадено на „ В и К“ 
ЕООД-Хасково, (за 132 бр. сондажни кладенци; 98 бр шахтови кладенци; 14 бр. 
дренажи; 106 бр. каптажи) 

По указание по т. 8 от решение № БП-12/23.07.2014 г., в писмо, с вх. №  В-17-
60-5/20.08.2014 г., В и К операторът посочва, че и за двата водоизточника, експлоатирани 
от дружеството има изградени СОЗ. Към ПБП са приложени копия от Предписание за 
провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки с изх. 
№197/09.07.2012 г. и Протокол за извършена проверка на 22.11.2012 г. 

 
 3.5. Качество на водата 
 Съгласно Справка № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на 
показателите за качество“ в преработения бизнес план от 15.12.2014 г. са посочени 
следните данни за качество на водата: 

№ Параметър Ед. мярка 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

2.1. Брой проби отговарящи на 
нормативните изисквания по т.2.2. бр. 72 68 49 49 56 56 56 

2.2. Общ брой взети проби по физико-
химични и радиологични показатели бр. 72 68 50 49 56 56 56 

  Годишно постигнато ниво   1,000 1,000 0,980 1,000 1,000 1,000 1,000 

2.3. Брой проби отговарящи на 
нормативните изисквания по т.2.4. бр. 61 59 39 33 57 60 63 

2.4. Общ брой взети проби по 
микробиологични показатели бр. 71 67 52 54 70 70 70 

  Годишно постигнато ниво   0,859 0,881 0,750 0,611 0,814 0,857 0,900 
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По указание по т. 9 от решение № БП-12/23.07.2014 г. се изисква 
„Стамболово“ ЕООД, с. Стамболово  да подаде подробна и детайлна информация за 
констатираните отклонения от пробите за качество на питейната вода, като посочи 
районите в които има трайни отклонения, респективно да се предвиди програма за 
отстраняване на отклоненията. 

В и К операторът посочва, че за периода 2009-1012 г. са вземани регулярно 
проби за качеството на водата от РЗИ, като протоколите се съхраняват в дружеството. 
За 2013 г. е посочено, че контролът за качество на водата се извършва от външна 
лаборатория, съгласно изготвена съвместно с РЗИ – Хасково Програма за собствен 
мониторинг.  

Към ПБП е са приложени две справки за изследваните проби вода по химични и 
микробиологични показатели за III –то тримесечие на 2010 г. и I –во тримесечие на 2011 
г., както и писмо от РЗИ Хасково за изследвани проби за  III –то тримесечие на 2011 г. 
Данните са обобщени в следната таблица: 

 

Период 

Проби по физико-химични и радиологични показатели Проби по микробиологични показатели 

Общ брой 
взети проби   

Брой проби, 
неотговарящи на 

изискванията  

Населени места, в 
които пробите не 

отговарят на 
изискванията   

Общ брой 
взети проби   

Брой проби, 
неотговарящи на 

изискванията  

Населени места, в 
които пробите не 

отговарят на 
изискванията   

първо 
тримесечие 
2010 г. 

18 0   21 8 

с. Долно поле;                
с. Кладенец;                               
с. Рабово - 2  проби;                                        
с. Голобрадова;                                    
с. Пчелари - 2 проби;                                  
с. Пътниково 

първо 
тримесечие 
2011 г. 

18 1 с.Кладенец 20 3 с. Воеводенец,                
с. Кралево 

трето 
тримесечие 
2011г. 

17 0   17 6 

с. Долно черковище;                                     
с. Краснево;                                           
с. Кладенец;                                             
с. Зимовина;                                              
с. Пчелари,                                     
с. Пътниково 

Не е представена детайлна информация за 2012 г., когато се отчита  най-ниско 
ниво (0,611) на показател „Съотношение на брой проби отговарящи на нормативните 
изисквания по микробиологични показатели спрямо общия брой взети проби по 
микробиологични показатели“. За 2013 г., се отчита подобрение по отношение 
качеството на водата по микробиологични показатели, като за посочения показател се 
отчита ниво от 0,814.  

Също така В и К операторът посочва, че съгласно предписанията на РЗИ се 
извършват периодични дезинфекции на резервоарите и водопроводите, като в случаите 
при които се установи несъответствие на пробите с нормите по показател 
микробиология резервоарите се изпразват и дезинфекцират. 
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По указание по т. 10 от решение № БП-12/23.07.2014 г. относно 
констатираните  отклоненията по микробиологични показатели, в писмо, с вх. №  В-17-
60-5/20.08.2014 г., В и К операторът посочва следното: „Последните данни за 2014 г. за 
показателя микробиология е приведен в допустимите норми, следствие предприетите 
през 2013 г. необходими дейности извършвани съгласно предписанията на РЗИ. 
Липсата на финансови средства ограничават инвестиционните възможности на 
дружеството и за прогнозния период до края на настоящия удължен регулаторен 
период не се предвиждат допълнителни средства за реконструкция и модернизация на 
съществуващите съоръжения за обеззаразяване на водата. Дружеството отчита 
значимостта на показателя и в следващия регулаторен период 2016-2020 г. ще бъдат 
предвидени необходимите действия за ограничаване броя на пробите неотговарящи на 
нормативните изисквания и привеждането в дългосрочно съответствие на 
показател“. 

 
3.6. Измерване на вода 

Съгласно Справка № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на 
показателите за качество“в преработения бизнес план от 15.12.2014 г. са посочени 
следните данни за измервани при водоизточниците: 

№ Параметър Ед. 
мярка 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

11.7. Брой инсталирани водомери при 
водоизточниците бр. 2 2 2 2 2 2 2 

11.8. Общ брой на водоизточниците бр. 2 2 2 2 2 2 2 

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

Съгласно Справка № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на 
показателите за качество“ в преработения бизнес план от 15.12.2014 г. са посочени 
следните данни за измерване на вход населени места: 

№ Параметър Ед. 
мярка 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

11.9. Брой на населените места с измерване на 
водата на входа бр. 12 12 12 12 12 15 18 

11.10. Общ брой на населените места, 
обслужвани от В и К оператора бр. 18 18 18 18 18 18 18 

  Годишно постигнато ниво   0,667 0,667 0,667 0,667 0,667 0,833 1,000 

 
По указание по т. 11 от решение № БП-12/23.07.2014 г., видно от таблицата, в 

преработения бизнес план от 15.12.2014 г. В и К операторът е  коригирал своята 
прогноза, като предвижда за 2015 г. да обхване с измерване на входа всички 
обслужвани от дружеството населени места. 

Посочената прогноза е обезпечена със средства, като е извършена корекция и на 
ремонтната програма (планирани са разходи по доставка и монтаж на водомери на вход 
на населените места, където такива няма, в разходите за ремонт и проверка на 
водомери, съответно за 2014 и 2015 г. по 3 броя на година за по 460 лв. всеки.) 
 
3.7. Загуби на вода 

Следва да се отбележи, че в бизнес плана от 04.03.2014 г., В и К операторът не 
беше представил отчетни данни за 2009 и 2010 г. и в резултат, беше извършен анализ на 
показател Неносещи приходи вода само за периода 2011-2013 г.  

В ПБП от 15.12.2014 г. са представени отчетни данни за 2009 и 2010 г., като  
данните, подадени в Справка № 7 „Програма за намаляване на загубите на вода“ са,  
както следва: 
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ВС  Ед. мярка 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Подадени водни кол. на вход 

ВС   Q4 хил. м3 315 300 270 243 243 240 240 

Фактурирани 
водни 

количества 

битови хил. м3 133 127 135 135 122 126 135 

обществени и 
търговски хил. м3 18 19 21 21 21 21 21 

стопански хил. м3               

Общо Q3 хил. м3 153 146 155 155 143 147 155 

Подадена нефактурирана 
вода (Технологични загуби) 

Q3A 

хил. м3 15 12 10 9 9 8 9 

% 4,76 4,00 3,70 3,70 3,70 3,33 3,75 

Търговски загуби  Q8 
хил. м3 16 30 28 15 15 12 9 

% 5,08 10,00 10,37 6,17 6,17 5,00 3,75 

Реални загуби  Q7 
хил. м3 131 112 77 64 76 73 67 

% 41,59 37,33 28,52 26,34 31,28 30,42 27,92 

Неносеща приходи вода Q9 
хил. м3 162 154 115 88 100 93 85 

% 51,43 51,33 42,59 36,21 41,15 38,75 35,42 

Общи загуби  Q6 
хил. м3 147 142 105 79 91 85 76 

% 46,67 47,33 38,89 32,51 37,45 35,42 31,67 

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

 
Отчетен и прогнозен ефект върху Неносеща приходи вода е, както следва: 

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

Подадени водни кол. на вход 
ВС Q4 хил. м3 315 300 270 243 243 240 240 

Постигнат ефект хил. м3   -15 -30 -27 0 -3 0 

Фактурирани водни 
количества Q3 хил. м3 153 146 155 155 143 147 155 

Постигнат ефект хил. м3   9 9 0 -12 4 8 

Неносеща приходи вода Q9 хил. м3 162 154 115 88 100 93 85 

Постигнат ефект хил. м3   -8 -39 -27 12 -7 -8 

 
Постигнатото средно намаление за периода 2009 – 2013 г. и планираното средно 

намаление за периода 2014-2015 г. е, както следва: 

Показател Мярка 2013 г. спрямо 
2009 г. 

Средно на 
година 

2015 г. спрямо 
2013 г. 

Средно на 
година 

Неносеща приходи вода 
Q9 

хил. м3 -62 -16 -15 -8 
% -10,28 -2,57 -5,74 -2,87 

 
От данните се вижда следното:  

• За периода 2009-2013 г. като цяло е отчетено намаление на Неносеща приходи 
вода (Q9), като средногодишното намаление в реално изражение е 16 хил. м3 
вода/год., а в процентно – 2,57% годишно;         

• За периода 2014-2015 г., В и К операторът прогнозира намаление на Q9, като 
средногодишното намаление в реално изражение е 8 хил. м3 вода/год., а в 
процентно -  2,87% годишно. 
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По указание по т. 12 от решение № БП-12/23.07.2014 г., към преработения 
бизнес план от 15.12.2014 г. В и К операторът прилага коригирана Справка № 7, като 
балансите за ВС за 2011 г. са изготвени съгласно Методика за определяне на 
допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи. 

По указание по т. 13 от решение № БП-12/23.07.2014 г., към преработения 
бизнес план от 15.12.2014 г. В и К операторът прилага баланси на водните количества, 
поотделно за всяка година за периода 2009-2015 г., изготвени във формата на 
Приложения № 4 към чл. 28, ал. 2 от Методика за определяне на допустимите загуби 
на вода във водоснабдителните системи. 

По указание по т. 14 от решение № БП-12/23.07.2014 г., видно от таблиците,  
В и К операторът е преразгледал прогнозите за периода 2014-2015 г., като  е планирал 
средногодишен темп на намаление на показател Неносеща приходи вода   
(-2,87 %) по-висок от отчетения средногодишен темп на намаление на показателя за 
периода 2009-2013 г. ( -2,57%)   

По указание по т. 15 от решение № БП-12/23.07.2014 г., в писмо, с вх. №  В-
17-60-5/20.08.2014 г., В и К посочва следното: 

„Стамболово” ЕООД извършва следните дейности за намаляване/оптимизиране на 
търговските загуби до 2015 г., включително:  
² График за извършване на последващи проверки на водомерите на СВО, съгласно 

Закона за измерванията;  
² Набиране на информация за клиенти и приходни водомери, създаване и 

актуализиране на база данни за водомерното стопанство;  
² Проследяване потреблението на големите консуматори (търговски, бюджетни, 

стопански, промишлени, други), анализ на консумацията, планиране на правилно 
оразмерени водомери за тези обекти (включително клас С, комбинирани, други);  

² Планиране на програма за монтаж на приходни водомери (там, където липсват 
такива), програма за подмяна на стари водомери по приоритетни обекти;  

² Планиране на мерки за подобряване качеството и контрола при отчитане на 
водомерите на потребителите (включително мерки за контрол, въвеждане на 
електронни устройства за въвеждане на отчети и данни за потребителите);  

² Планиране на мерки за контрол на вътрешните процеси при пренос на данните за 
отчети от инкасатори към система за фактуриране – изпращане на фактури към 
клиентите;  

² Планиране на мерки за подобряване на събираемостта - включително вътрешни 
екипи, стратегия и план за работа, специалиизирани софтуери, външни фирми за 
събиране на дълг, други;  

² Програма за проучване и откриване на нерегламентирано потребление, 
установяване на стратегия за съвместни действия с Общината.  
По указание по т. 16 от решение № БП-12/23.07.2014 г., в писмо, с вх. №  В-

17-60-5/20.08.2014 г., В и К операторът посочва следното: 
 „Въвеждане на измерване на водните количества във всички ключови точки, 

необходими за получаване на данни за определяне на допустимите загуби на вода, съгласно 
Методиката за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните 
системи за всяко населено място в обособената територия;  
Зониране на мрежите и магистралните водопроводи 

Обслужващият персонал на всеки подем отговаря за състоянието на 
трасето,селищните мрежи и водните резервоари. Ежедневен анализ на водните 
количества, преминали през 1 подем и състояние на водния ресурс в последна точка, по 
мерен способ. 
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Управление на аварийната дейност – анализ на местоположенията (водопроводи, 
части от мрежата) с повишена честота/гъстота на авариите над средното за 
мрежата; 

Използване на специализирано оборудване за откриване на скрити течове, 
използвано от специално обучени екипи, които да работят в приоритетни части на 
мрежата (поради липса на такова се ползва услугата от В и К ООД, гр.Хасково). 

Проучване на мрежата – проучване на наличието и състоянието на СК, ПХ, 
изпускатели, СВО, други“. 

На основание на гореизложеното следва да се отбележи, че В и К операторът не  
е представил информация обвързани ли са  предвидените мерки за намаление на 
реалните и търговските загуби на вода с Ремонтната и Инвестиционната програми на 
дружеството.  

 
3.8. Аварии на водоснабдителната система 

Съгласно Справка № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на 
показателите за качество“ в преработения бизнес план от 15.12.2014 г. са посочени 
следните данни за аварии по водопроводната мрежа, общо за В и К оператора: 

№ Параметър Ед. 
мярка 

2009 
г. 

2010 
г. 

2011 
г. 

2012 
г. 

2013 
г. 

2014 
г. 

2015 
г. 

5.1. Брой аварии по довеждащите водопроводи бр. н.д.  н.д. 0 19 15 15 15 
5.2. Дължина на довеждащите водопроводи км 50 50 50 50 50 50 50 

Годишно постигнато ниво   0,000 0,000 0,000 0,381 0,301 0,301 0,301 
5.3. Брой аварии по разпределителните водопроводи бр. н.д.   н.д. 41 65 55 52 48 
5.4. Дължина на разпределителните водопроводи км 55 55 55 55 55 55 55 

Годишно постигнато ниво   0,000 0,000 0,745 1,182 1,000 0,945 0,873 
5.5. Брой аварии на СВО бр. н.д.   н.д. 33 33 15 15 15 
5.6. Общ брой СВО в обслужавния от оператора регион км 1 940 1 940 1 940 1 964 1 977 1 977 1 977 

Годишно постигнато ниво   0,000 0,000 0,017 0,017 0,008 0,008 0,008 
5.7. Брой аварии на ПС бр. н.д. н.д.  5 5 5 4 4 
5.8. Общ брой помпени станции км 4 4 4 4 4 4 4 

Годишно постигнато ниво   0,000 0,000 1,250 1,250 1,250 1,000 1,000 

 
Данните за аварии са, както следва:  

№ Параметър Ед. 
мярка 

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

5.1. 
Брой аварии по довеждащите водопроводи бр. н.д. н.д. 0 19 15 15 15 

Ефект 
бр.       19 -4 0 0 

          -21,05% 0,00% 0,00% 

5.3. 
Брой аварии по разпред. водопроводи бр. н.д. н.д. 41 65 55 52 48 

Ефект 
бр.       24 -10 -3 -4 

        58,54% -15,38% -5,45% -7,69% 

5.5. 
Брой аварии на СВО бр. н.д. н.д. 33 33 15 15 15 

Ефект 
бр.       0 -18 0 0 

        0,00% -54,55% 0,00% 0,00% 

5.7. 
Брой аварии на ПС бр. н.д. н.д. 5 5 5 4 4 

Ефект 
бр.       0 0 -1 0 

        0,00% 0,00% -20,00% 0,00% 

 
По указание по т. 17 от решение № БП-12/23.07.2014 г., в писмо, с вх. №  В-

17-60-5/20.08.2014 г., В и К операторът посочва следното: 
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„При изграждане на магистралните водопроводи от 1-ви подем до ПС “Силен“ 
изпълнен с метални тръби, не са предвидени станции за катодна защита. Това 
обстоятелство пряко влияе на дейността, предпоставка е за висока степен на 
корозия и масивни и чести аварии по главното трасе. Имайки предвид почвените 
условия по поречието на р.Арда (пясък и чакъл), дори при много тежки аварии водата 
не избива на повърхността и откриването на такава авария е свързано със сериозни 
затруднения. 

Основна характеристика на експлоатирания район е слабо населените малки 
селища, с малко потребители с ниско потребление, като в същото време 
обслужващата инфраструктура е значително амортизирана. Следва да се имат 
предвид и географските условия и особености, които допълнително затрудняват 
извършването на обичайните експлоатационни дейности. Въпреки това населението 
се обслужва нормално, няма режим на водоподаването, успявайки да отстраняваме 
авариите коректно и навременно.“ 
 

По указание по т. 18 от решение № БП-12/23.07.2014 г., в писмо, с вх. №  В-17-
60-5/20.08.2014 г., В и К операторът посочва, че поради финансовото състояние в 
предходните години не са предприемани средства за оптимизиране дейността на 
дружеството, а единствено отстраняване на възникналите аварии. Посочва още, че след 
м. юли 2013 г. са реализирани неотложни мерки по реконструкция на водопроводните 
мрежи и съоръжения, като същите са описани, но не представя анализ на участъците от 
разпределителните мрежи..  

 Следва да се отбележи, указанието е частично изпълнено, тъй като В и К 
операторът не е направил анализ на участъците от разпределителните мрежи, в които 
има повишено ниво на аварийност по мрежата. 

По указание по т. 19 от решение № БП-12/23.07.2014 г., В и К операторът не е 
планирал по-амбициозни резултати на показатели „Аварии по довеждащи 
водопроводи“ и  „Аварии по разпределителни водопроводи“ в преработения бизнес 
план от 20.08.2014 г., като в  писмо, с вх. №  В-17-60-5/20.08.2014 г., посочва, че поради 
липса на финансов ресурс, указанието по т. 19. е трудно изпълнимо  

По указание по т. 20 от решение № БП-12/23.07.2014 г., относно отчетеното 
ниско ниво на аварии на СВО, в  писмо, с вх. №  В-17-60-5/20.08.2014 г., посочва следното: 

„В действителност, ако се отчитат и множеството дребни аварии, които се 
отстраняват регулярно от водомайсторите по населените места, представената в 
бизнес плана информация, следва да се удвои. Подходът възприет в дружеството за 
отчитане на малките течове и дребни аварийни ситуации е да се отчитат като 
нормална експлоатационна дейност и не се отразяват в дневниците на авариите, 
като по тази причина не се докладват в регулаторните отчети като аварии. 
Следвайки възприетия подход разчетите също са изготвени без да се отразят 
малките аварийни ситуации. В бъдеще този подход ще бъде преразгледан и за 
следващия регулаторен преглед ще се отчитат в дневника за авариите.“ 

По указание по т. 21 от решение № БП-12/23.07.2014 г., към преработения 
бизнес план от 15.12.2014 г. В и К операторът представя коригирана Справка № 6 
„Ремонтна програма“, като планираните текущи ремонти отново не са представени 
поотделно за всеки водоснабдителен обект, а по групи дейности, както следва: (1) 
Довеждащи водопроводи;  (2) Вътрешни водопроводи; (3) СВО. 

 
3.9. Автоматизация на водоснабдителни обекти 

Съгласно Справка № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на 
показателите за качество“ в преработения бизнес план от 15.12.2014 г. са посочени 
следните данни за автоматизация по водопроводната мрежа, общо за В и К оператора: 
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№ Параметър Ед. 
мярка 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

11.17. ВПС с местна автоматика бр. 0 0 0 0 0 0 0 

11.18. Общ брой ВПС бр. 4 4 4 4 4 4 4 

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

11.19. ВС с изградени АСУВ бр. 0 0 0 0 0 0 0 

11.20. Общ брой ВС бр. 1 1 1 1 1 1 1 

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

 
По указание по т. 22 от решение № БП-12/23.07.2014 г., В и К операторът е 

извършил корекция на представените отчетните данни за параметри „ВПС с местна 
автоматика“ и „Общ брой ВПС“ за 2012 г., при което не се констатира разлика спрямо 
отчетните данните за посочените параметри за 2011 г. 

 
3.10. Потребление на електрическа енергия 

Съгласно Справка № 9.1. „Разход на електрическа енергия  за услугата доставяне на 
вода на потребителите“ в преработения бизнес план от 15.12.2014 г. са посочени 
следните данни за разхода на електрическа енергия: 

Доставяне на вода на потребителите Ед. мярка  2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Ниско напрежение  кВтч н.д. н.д. 547 039 589 805 515 550 515 550 515 550 

Подадени водни количества на вход ВС Q4  м 3 н.д. н.д. 269 530 242 890 242 890 242 890 242 890 
Общо фактурирани водни количества Q3  м 3 н.д. н.д. 136 732 155 127 155 127 155 127 155 127 

Специфичен разход - вода на вход ВС  кВтч/м3      2,030 2,428 2,123 2,123 2,123 
Специфичен разход - фактурирана вода   кВтч/м3      4,001 3,802 3,323 3,323 3,323 

Общ разход, хил.лв. хил.лв.     71,19 83,39 76,56 69,98 70,58 

 
По указание по т. 23 от решение № БП-12/23.07.2014 г., относно отчетеното 

увеличение на разхода на електрическа енергия за 2012 г., в противоречие с отчетеното 
намаление на количеството вода, подадено на вход ВС, в писмо, с вх. №  В-17-60-
5/20.08.2014 г., В и К операторът дава следната обосновка: „От наличните данни, с 
които разполагаме, не може с достоверност да се твърди кое обстоятелство е 
повлияло. През периода няма въведени нови мощности, но от фактурите за 
електрическа енергия се вижда ясно високият дял на дневната и върхова енергия за 
този период, което може да се обясни с недобър режим на работа на помпените 
агрегати, друго не би било логично“. 

По указание по т. 24 от решение № БП-12/23.07.2014 г., В и К операторът е 
нанесъл корекции в приложените към преработения бизнес план от 15.12.2014 г., 
Справка № 9.1 „Разход на електрическа енергия за услугата доставяне на вода на 
потребителите“ и  Справка № 13 Отчет и разчет на признатите годишни разходи на 
В и К оператора, при което се констатира съответствие между представените в тях 
данните за разхода на потребление на електрическа енергия в стойностно изражение за 
2011 г. 

По указание по т. 25 от решение № БП-12/23.07.2014 г., В и К операторът е 
нанесъл корекции в приложената към преработения бизнес план от 15.12.2014 г., 
Справка № 9.1 „Разход на електрическа енергия за услугата доставяне на вода на 
потребителите“, при което се констатира съответствие между представените в 
посочената справката данни и отчетните данни, представени в годишния отчет за 2013 
г. 

 
3.11. Персонал 
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Съгласно Справка № 18 „Отчет и прогноза за възнаграждение на персонала“ в 
преработения бизнес план от 15.12.2014 г. са посочени следните данни за брой 
служители: 

 
Услуга 

Общ средно-списъчен състав  

Ед. мярка 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Доставяне вода на потребителите бр. 15 14 15 14 16 16 16 
Общо за В и К оператора бр. 15 14 15 14 16 16 16 

 
По указание по т. 26 от решение № БП-12/23.07.2014 г., В и К операторът е 

нанесъл корекции в Справка № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива 
на показателите за качество“ в параметър „Обща численост на персонала“ за 2011 г., 
при което се констатира съответствие между данните, представените в посочената 
справки и данните  за броя на персонала, посочени в Справка № 18 „Отчет и прогноза 
за възнагражденията на персонала“. 

 
IV. Икономическа част 
 
4.1. Ниво на потребление на В и К услуги 

Съгласно Справка №7 в преработен бизнес план от 20.08.2014 г. са посочени 
следните данни за фактурирана питейна вода на потребители: 
Доставяне на вода на потребителите  Мярка 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Фактурирани водни количества 

битови   хил. м3 133 127 135 135 122 126 135 

обществени 
и търговски  хил. м3 20 19 21 21 21 21 21 

стопански   хил. м3 0 0 0 0 0 0 0 

Общо фактурирани водни количества  хил. м3 153 146 156 156 143 147 156 

 
По указания по т. 27 от решение № БП-12/23.07.2014 г. - в преработения бизнес план 
с вх. № В-17-60-5/15.12.2014 г., „Стамболово“ ЕООД, с. Стамболово е предвидило 
действия за намаляването на търговските загуби, свързани основно с привеждане на 
водомерния парк в техническа и метрологична пригодност. За последните две години 
дружеството е предприело мерки за ограничаване на неотчетената консумация, 
резултат от неизправно техническо средство за измерване. Поради липса на средства не 
е изпълнявана програмата за последваща проверка на водомерите монтирани на СВО, 
като е въведена практика  водомерите да се пломбират с цел ограничаване 
неоторизирания достъп  до тях. 
  
4.2. Инвестиционна програма 

Съгласно Справки №10 в преработен бизнес план от 15.12.2014 г. са посочени 
следните данни за инвестиции по системи: 

                                                                                                                                  (хил. лв.) 
Отчетни / Разчетни 

данни 
Отчет  Разчет  2009 - 

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

Доставяне на вода на 
потребителите  0 4 1 7 25 0 0 37 

ОБЩО:  0 4 1 7 25 0 0 37 

 
По указания по т. 28 от решение № БП-12/23.07.2014 г. - в преработения бизнес план 
с вх. № В-17-60-5/20.08.2014 г., В и К операторът е посочил изпълнените инвестиции за  
периода 2009 - 2013 г. в справка 10.1. „Инвестиционна програма за услугата доставяне 
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на вода на потребителите“ 
В таблицата по-долу са представени данни, посочени в преработения бизнес 

план на дружеството относно структурата на инвестициите за периода 2009 – 2015 г. 
 

 
№ Отчетни / Разчетни данни 

Отчет (хил. лв.) Разчет (хил. лв.) 2009 - 
2015 

(хил.лв.) 
Дял (%) 

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

за услугата доставяне на вода на потребителите - 

1. Нови обекти 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

2. Водоснабдителни обекти - 
основен ремонт и реконструкция 0 4 1 7 25 0 0 37 100,00 

  съоръжения 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

  сгради 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

  водопроводни мрежи 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

  енергомеханично оборудване 0 4 1 7 25 0 0 37 100,00 

  ОБЩО:  0 4 1 7 25 0 0 37 100,00 

 
Извършените инвестиции за периода 2009 – 2013 г. са изцяло за основен ремонт  

и реконструкция на механично оборудване в т.ч. помпи на обща стойност 31 хил.лв.; 
автомобил на обща стойност 2 хил.лв.; компютри на  стойност  1 хил.лв.; стопански 
инвентар на обща стойност 2 хил.лв. и софтуер инкасо на стойност 1 хил.лв. 

 
По указания по т. 29 и т. 30 от решение № БП-12/23.07.2014 г.  - В преработения 
бизнес план за периода 2014 – 2015 г. В и К операторът не предвижда капиталови 
средства за инвестиране в нови обекти, както и обекти които да бъдат изградени със 
средства от общината. В писмо вх. № В-17-60-5/20.08.2014 г. на ДКЕВР дружеството 
обосновава липсата на инвестиции за периода  от една страна с недостига на свободни 
парични средства - ниска стойност на амортизациите, недостатъчна възвращаемост в 
приходите, висока задлъжнялост към доставчици  и към принципала  (119 хил.лв.), а от 
друга с невъзможността на Община Стамболово да отдели допълнителни средства за 
финансиране на водоснабдителни обекти.  
 
По указания по т. 31 от решение № БП-12/23.07.2014 г. - В и К операторът е 
извършил корекция на справка № 10 „Инвестиции и източници на финансиране“,  от 
което е видно, че всички извършени инвестиции за периода 2009 – 2013 г. са 
извършени с привлечени средства. 

 
 В таблицата по-долу са представени сравнителни данни за периода 2009 – 2013 
г. между одобрените инвестиции в бизнес плана с Решение № БП-01/08.02.2010 г. на 
ДКЕВР, инвестициите, включени в действащите цени за услугата доставяне на вода на 
потребителите, утвърдени с Решение № Ц-4/07.01.2013 г. на ДКЕВР и отчетените 
инвестиции от В и К оператора за същия период. 
 
      

  хил. лв. 

Доставяне на вода на потребителите  2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2009-2013 
г. 

Среден 
размер  

Одобрен бизнес план 2009-2013 г. 0 30 55 0 70 155 31 
Одобрен бизнес план 2009-2013 г. - 
собствени средства 0 0 5 0 0 5 1 

Одобрен бизнес план 2009-2013 г. - 
външно финансиране 0 30 50 0 70 150 30 
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Одобрени инвестиции в ценови 
модел 0 0 0 0 0 0 0 

Отчетени в бизнес план 2009-2015 г. 0 4 1 7 25 37 7 
Отчетени в бизнес план 2009-2015 г. - 
собствени средства 0 0 0 0 0 0 0 

Отчетени в бизнес план 2009-2015 г. - 
външно финансиране 0 4 1 7 25 37 7 

Изпълнение (%) - общо 0,00 13,33 1,82 0,00 35,71 23,87   

Изпълнение (%) - собствени средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
Изпълнение (%) - външно 
финансиране 0,00 13,33 2,00 0,00 0,00 24,67   

  
 От данните в таблицата е видно, че за периода 2009 – 2013 г.  В и К оператора е 
изпълнил 23,9 % от одобрените за периода в бизнес плана на дружеството. 
Изпълнените през периода инвестиции са изцяло със средства от външно финансиране. 
 

 4.3. Оперативни разходи 
Съгласно Справки №13 „Отчет и разчет на признатите годишни разходи на В и 

К оператора“в преработен бизнес план от 15.12.2014 г. са посочени следните данни за 
оперативни разходи за услугата доставяне на вода на потребителите: 

 

№ Разходи по икономически 
елементи 

Отчет Разчет 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

 2013 г. 
спрямо 
 2012 г. 

(%) 

2014 г. 

 2014г. 
спрямо 
 2013г. 

(%) 

2015 г. 

 2015 г. 
спрямо 
 2014 г. 

(%) 

 2015 г. 
спрямо 
 2012 г. 

(%) 

1 Разходи за материали 85 83 88 94 89,5 -4,8 85,0 -5,1 90,7 6,70 -3,6 

2 Разходи за външни услуги 4 21 18 19 24,0 26,3 24,4 1,5 24,8 1,72 30,4 

3 Разходи за амортизации 3 3 3 4 6,6 65,0 6,6 0,0 6,6 0,00 65,0 

4 Разходи за възнаграждения 69 70 78 80 85,2 6,5 76,8 -9,9 78,4 2,11 -2,0 

5 Разходи за осигуровки 14 14 14 15 15,8 5,6 15,1 -4,8 26,1 73,34 74,3 

6 Други разходи 0 0 0 0 0,0 - 0,0 - 0,0 - - 

7 Разходи за текущ и авариен 
ремонт 14 18 10 11 12,0 9,1 48,0 300,0 48,0 0,00 336,4 

  Общо: 189 209 211 223 233,2 4,6 255,8 9,7 274,5 7,35 23,1 

  в т.ч. променливи разходи 78 74 77 95 82,3 -13,33 82,9 0,72 83,2 0,29 -12,45 

 
По указание по т. 32 от решение № БП-12/23.07.2014 г. - В преработения бизнес план 
с вх. № В-17-60-5/15.12.2014 г., „Стамболово“ ЕООД, с. Стамболово не е представил 
прогнозни годишни финансови отчети за 2014 и 2015 г.  
 
По указание по т. 33 от решение № БП-12/23.07.2014 г. – В и К операторът  е 
направил необходимите допълнения с данни за извършените разходи по икономически 
елементи за периода 2009 – 2010 г. 
 
По указание по т. 34 от решение № БП-12/23.07.2014 г. - В и К операторът е 
коригирал и привел в съответствие разходите за електрическа енергия в справка №13  с 
представената справка № 9.1. „Разход на електрическа енергия в количествено и 
стойностно изражение“ за 2012г. 
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По указание по т. 35 от решение № БП-12/23.07.2014 г. - В преработения бизнес план, 
с вх. № В-17-60-5/15.12.2014 г. В и К операторът е направил необходимите корекции и 
разходите за текущ и авариен ремонт в справка №13 съответстват на данните в справка 
№ 6 „Ремонтна програма“. 
 
По указание по т. 36 от решение № БП-12/23.07.2014 г. - В преработения бизнес 
план, с вх. № В-17-60-5/15.12.2014 г., „Стамболово“ ЕООД, с. Стамболово е 
прогнозирало увеличение на общите  разходи за 2014 г. с 9,7 %  спрямо отчетните за 
2013 г.  и  със 7,35 %  за 2015 г. спрямо 2014 г.   
  Повишението на общите разходи се дължи на увеличените  разходи за 
текущ и авариен ремонт. 
  
По указание по т. 37 от решение № БП-12/23.07.2014 г. - В  преработения бизнес 
план, с вх. № В-17-60-5/15.12.2014 г., „Стамболово“ ЕООД, с. Стамболово не е посочил 
разходи в нерегулираната дейност. 

С писмо вх. № В-17-60-5/20.08.2014 г. на ДКЕВР „Стамболово“ ЕООД, с. 
Стамболово е представило допълнителна обосновка относно разходите за нерегулирана 
дейност. Такива разходи дружеството отчита единствено за електрическа енергия на 
помпена станция предназначена за напояване, която по силата на решение на Община 
Стамболово се отчита към В и К оператора, а приходите са за покриване на 
направените разходи за електрическа енергия и са калкулирани по себестойност. 
Всички останали разходи по експлоатация на помпената станция за напояване в т.ч. 
поддръжка на водоизточника, такса за водоползване и други оперативни разходи са за 
сметка на общината. Дела на приходите от нерегулирана дейност Подаване вода за 
напояване са 2,7 % от общите приходи и за тяхното администриране не се правят 
разходи от страна на дружеството.  

 
По указание по т. 38 от решение № БП-12/23.07.2014 г. - В преработения бизнес план 
с вх. № В-17-60-5/15.12.2014 г., „Стамболово“ ЕООД, с. Стамболово е направил 
необходимите допълнения с данни  за периода 2009 – 2013 г. в справка № 13, като 
същите  съответстват на ГФО. 
 
По указание по т. 39 и т. 40 от решение № БП-12/23.07.2014 г.  - В преработения 
бизнес план, с вх. № В-17-60-5/15.12.2014 г. „Стамболово“ ЕООД, с. Стамболово е 
допълнило и коригирало справка № 6 „Ремонтна програма“. За периода 2009 – 2012 г.  
дружеството е отчело разходи само за авариен ремонт на довеждащи и вътрешни 
водопроводи и СВО, като конкретни обекти не са посочени.  За последните две години 
са включени и разходи за текущ ремонт, както следва: 

• за 2014 г. ремонтната програма е на стойност 48 хил.лв. и включва 25 хил.лв. за 
текущ ремонт и 18 хил.лв. за авариен ремонт.  Средствата са предвидени за 
текущ и авариен ремонт на довеждащи и вътрешни водопроводи, СВО, 
ел.съоръжения и помпени агрегати, и за текущ ремонт на резервоари, сгради и 
поддръжка на СОЗ. За същата годината са включени и 5 хил.лв. за последваща 
проверка на 206 водомера.  

• за 2015 г. ремонтната програма е на стойност 48 хил.лв. и включва 27 хил.лв. за 
текущ ремонт и 13 хил.лв. за авариен ремонт. Средствата са предвидени за 
текущ и авариен ремонт на довеждащи и вътрешни водопроводи, СВО, 
ел.съоръжения и помпени агрегати, и за текущ ремонт на резервоари, сгради и 
поддръжка на СОЗ. За същата годината са включени и 8 хил.лв. за последваща 
проверка на 206 водомера.  
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При определяне на ремонтната програма В и К операторът е отчел моралното и 
техническо амортизиране на активите и необходимостта от интензивни ремонтни 
дейности на същите с цел постигане на целевите нива на качество на предоставяните 
водоснабдителни услуги. Включени са и средствата свързани с изпълнение на 
задължението на дружеството за привеждане на водомерния парк в метрологична 
пригодност. 
 Според  В и К оператора така посочените обекти в ремонтната програма нямат 
характер на капиталов актив и не следва да бъдат включени в инвестиционната 
програма на дружеството. 
 
4.4. Дълготрайни активи и амортизация 

Съгласно Справки №12.1 „Амортизационен план за придобитите преди 
31.01.2006 г. дълготрайни активи“ и 12.2 „Амортизационен план за придобитите след 
31.12.2005 г. дълготрайни активи“в преработен бизнес план от 03.11.2014 г. са посочени 
следните данни за дълготрайни активи по услуги: 

 
№ Описание 

Доставяне вода на потребителите  
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1. Въведени в експлоатация собствени ДА 0 4 1 7 25 0 0 
2. Отчетна стойност 26 30 31 38 63 63 63 
3. Годишна амортизационна квота 3 3 3 4 7 7 7 
4. Начислена до момента амортизация 8 11 14 18 25 31 38 
5. Балансова стойност 18 19 17 20 38 32 25 

 
По указание по т. 41 от решение № БП-12/23.07.2014 г. - В и К оператора е направил 
необходимите корекции в справка 12.2. и отчетната стойност на активите е в 
съответствие с годишните финансови отчети за периода 2009 - 2013 г. 
 

По указание по т. 42  от решение № БП-12/23.07.2014 г. - В и К оператора в справка 
12.2. е посочил амортизационните норми на дълготрайните активи. 
 
По указание по т. 43 от решение № БП-12/23.07.2014 г. - В и К операторът е направил 
съответните корекции в справка №11„Активи с предстоящо извеждане от експлоатация 
и нововъведени активи“, относно придобитите активи за отчетния период 2009 – 2012 г. 
съгласно годишните финансови отчети. 
 
По указание по т. 44 и от решение № БП-12/23.07.2014 г. - Приложените от В и К 
оператора амортизационни норми в Справка № 12.2. са в съответствие с т. 53 от 
Указанията. 
 
По указание по т. 45 от решение № БП-12/23.07.2014 г. – във внесения на 15.12.2014 
г. коригиран бизнес план,  В и К операторът в Справка № 12.2. е определил коректно 
натрупаната амортизация за целия период на бизнес плана. 

 
4.5. Икономически показатели и анализи 
 

Описание 
Общо за "Стамболово" ЕООД, съгласно 

ГФО 
Общо за регулирана дейност на "Стамболово " ЕООД, 

съгласно БП 

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Отчетна стойност 4 6 31 38 63 26 30 31 38 63 63 63 

Разлика в отчетна стойност   0 0 0               
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Анализ на финансовото състояние на „Стамболово“ ЕООД, с. Стамболово  към 
31.12.2013 г. 

Съгласно одитирания годишен финансов отчет за 2013 г. на „Стамболово“ ЕООД, 
с. Стамболово, текущият финансов резултат е загуба в размер на 10 хил. лв., спрямо 
отчетена загуба от 27 хил. лв. за предходната година.  
 Общите приходи на дружеството към 31.12.2013 г. са увеличени с 12,7% на 222 
хил. лв. от 197 хил. лв. за 2012 г., основно в резултат на увеличени приходи от 
продажби от В и К услуги, а общите разходи са увеличени с 3,57 % на 232 хил. лв. от 
224 хил. лв. за 2012 г., в резултат на увеличени разходи за персонала. 

Приходите от оперативната дейност на дружеството към 31.12.2013 г. са 
увеличени с 15,26 % на 216 хил. лв. от 190 хил. лв. за 2012 г., като в състава си 
включват приходи от В и К услуги и свързани услуги.  

Разходите за оперативна дейност към 31.12.2013 г. са увеличени с 3,18 % на 227  
хил. лв. при отчетени 220 хил. лв. за 2012 г., вследствие на увеличените разходи за 
възнаграждения и осигуровки.  

Към 31.12.2013 г. нетекущите активи на дружеството са увеличени на 31 хил. лв. 
от 8 хил. лв. за 2012 г., докато текущите активи са се запазили равни на 2012 г. в размер 
на 75 хил.лв. 

Към 31.12.2013 г. общите нетекущи пасиви (задължения) са увеличени на 346 
хил.лв. от 312 хил.лв. за 2012 г. 

От извършения анализ и оценка на информацията на отчетените резултати на 
дружеството, в т.ч. анализ и оценка на отчетеното общо финансово състояние за 2013 г. 
са изведени следните ключови показатели: 

 
Показател Изчисление 2013 г. 2012 г. Забележка 

Обща ликвидност Краткотрайни активи / 
Краткотрайни пасиви 0,22 0,24 

Отбелязва се намаление, и В и К 
операторът не може да обслужва 
текущите си задължения 

Покритие на 
Дълготрайните 
активи със Собствен 
капитал 

Собствен капитал / 
Дълготрайни активи 0,16 0,63 

Отбелязва се намаление,  
дружеството не разполага със 
свободен капитал за инвестиции 

Задлъжнялост Пасиви / СК 

69,20 62,40 

Отбелязва се увеличение,  
дружеството няма свободен 
капитал да обслужва 
задълженията си. 

Рентабилност на 
приходи от 
продажби 

Финансов резултат / 
Нетни приходи от 
продажби 

-4,50% -13,71% 
Отбелязва се подобрение до 
отрицателна стойност поради 
отчетена счетоводна загуба 

Рентабилност на 
активите 

Нетна печалба / Общи 
активи -8,49% -28,92% 

Отбелязва се подобрение до 
отрицателна стойност поради 
отчетена счетоводна загуба 

Събираемост на 
вземанията 

(Нетни приходи от 
продажби –Вземания + 
Парични средства) / 
(Нетни приходи от 
продажби + Парични 
средства) 

74,56% 78,70% 

Отбелязва се влошаване на 
събираемостта на вземанията, но 
е на средното ниво за сектора 

Период на 
събираемост 

Краткосрочни вземания 
/ Нетни приходи от 
продажби 

94 84 
Отбелязва се увеличение,  
периодът на събираемост е  
дълъг. 

 
Резултатите от анализираните показатели са обобщени, както следва: 

 Показателят обща ликвидност, изчислен като съотношение между 
краткотрайни активи /краткосрочни пасиви за 2013 г. е 0,22 спрямо 0,24 за 2012 г. и 
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показва, затруднение на дружеството да обслужва текущите си задължения със 
свободен оборотен капитал.  

Показателят покритие на дълготрайните активи със собствен капитал, изчислен 
като съотношение между собствен капитал/дълготрайни активи е 0,16 за 2013 г. и 
0,63 за 2012 г., означава, че дружеството не разполага със свободен собствен капитал за 
инвестиране в нови дълготрайни активи. 

Показателят за задлъжнялост, изчислен като съотношение между собствен 
капитал/дългосрочни и краткосрочни задължения е 69,20 за 2013 г. и 62,40 за 2012 г., 
отразява отчетено увеличение за периода и показва, че В и К операторът няма 
възможностите да обслужва задълженията си със собствени средства. 

Показателят за рентабилност на приходите от продажби, изчислен като 
съотношение между финансов резултат преди облагане/нетните приходи от 
продажби  е отрицателна рентабилност от 4,50 % за 2013 г. и 13,71% за 2012 г.  

Рентабилността на активите (възвръщаемостта), изчислена като съотношение 
между нетна печалба/общите активи е (- 8,49 % за 2013 г.и -28,92% за 2012 г.).  

Събираемостта на вземанията, изчислена като съотношение (Нетни приходи от 
продажби – Вземания + Парични средства)/(Нетни приходи от продажби + Парични 
средства) се подобрява за 2013 г. - 74,56%спрямо 2012 г. - 78,70 %.  

Периодът на събираемост, изчислен в дни, като съотношение на краткосрочни 
вземания/нетни приходи от продажби е - 94 дни за 2013 г. спрямо 84 дни за 2012 г. 
 

От направения анализ на основата на общата балансова структура към 31.12.2013 
г. е видно, че дружеството продължава да бъде в лошо финансово състояние.  

Коефициентите, които отразяват начина на финансиране на текущата дейност са 
значително под минималните изискуеми нива и показват, че дружеството не разполага 
със свободни оборотни средства, за да обслужва текущите си задължения.  

Източниците за финансиране на дейността на дружеството определят относително 
висока степен на задлъжнялост и липса на собствен капитал за обслужване на 
задълженията си. Показателите за рентабилност на приходите от продажби и на 
възвращаемостта на активите са влошени до отрицателни стойности спрямо 
предходната година. Събираемостта на вземанията се подобрява и достига близка 
стойност до средното ниво за сектора, но периодът на събираемост се влошава спрямо 
предходната година. 

Събираемост 
 
Особено внимание следва да се обърне на събираемостта на приходите от 

„Стамболово“ ЕООД, с. Стамболово. За целите на анализа на финансовите показатели 
са приложени два подхода за изчисляване на събираемостта, а именно: 

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

(А) Нетен размер на приходите от продажби за 2012 г. /шифър 15100+15400-15410 
от ОПР/ 
(В) Вземания от клиенти и доставчици за 2012 г. /шифър 03210 от счетоводния 
баланс/ 
(С) Вземания от клиенти и доставчици за 2011 г.  /шифър 03210 от счетоводния 
баланс/ 

Данните за изчисляване на събираемостта са представени в Справка № 17. 
 
Извършеният от ДКЕВР сравнителен анализ на В и К сектора през 2014 г., въз 

основа на отчетни данни за 2012 г. на 42 В и К оператори, показва следните референтни 
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стойности на този показател: 
Референтна стойност Ниво на събираемост 

Минимални 0,678 

Средни 0,842 

Максимални 0,964 

 
Отчетните и прогнозни данни посочени в справка №17 на „Стамболово“ ЕООД, 

с. Стамболово са както следва: 
 

Година 

Нетен размер на 
приходите от 

продажби за текущата 
година 

(хил. лв.) 

Вземания от клиенти 
и доставчици за 

текущата година 
(хил. лв.) 

Вземания от клиенти 
и доставчици за 

предходната година 
(хил. лв.) 

Коефициент 

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

2009 г. 184 31 25 0,874 
2010 г. 175 38 31 0,842 
2011 г. 164 53 38 0,774 
2012 г. 186 41 53 0,852 
2013 г. 220 37 41 0,879 
2014 г. 232 35 37 0,889 
2015 г. 261 34 35 0,902 

 
По указание по т. 46 от решение № БП-12/23.07.2014 г. - В и К оператора е направил 
съответните корекции в справка № 17, като данните за вземанията от клиенти и 
доставчици съответстват на данните в годишните финансови отчети. 

4.6. Индикативни цени и приходи 
В преработеният бизнес план са посочени следните индикативни цени и 

количества за В и К услуги: 

В и К услуги 
Групи потребители 

Цени на В и К услуги, 
лв./куб.м. 
(без ДДС) 

Количества, хил. м3 

2013 г.  2014 
г.  

2015 
г.  2013 г.  2014 г. 2015 г. 

Влиза в сила от: 01.02.2013 г.       

Доставяне на вода на 
потребителите 

Битови и приравнени към тях общ., търг. 
и др., и промишлени и др. стопански 

потребители  

1,20 
1,46 1,61 

8 
147 155 

1,46 135 

Изменение (%)   0,00 10,27   2,80 5,44 

 
За услугата доставяне на вода на потребителите за битови и приравнените към 

тях общ., търговски и др., и промишлени и др. стопански потребители се прогнозира 
запазване на действащата цена през 2014 г., при повишаване на фактурираните водни 
количества с 2,80 %. През 2015 г.  се прогнозира увеличение на цената за услугата – с 
10,27%, с повишени  фактурирани водни количества спрямо 2014 г. с 5,44 %. 

 
 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 11, ал. 1 от Закона за регулиране на 
водоснабдителните и канализационните услуги  
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ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

Р Е Ш И: 
 
ОДОБРЯВА преработения бизнес план за развитие на дейността на „Стамболово” 
ЕООД, с. Стамболово като В и К оператор за периода 2014 г. – 2015 г., внесен със 
заявление вх. № В-17-60-5/20.08.2014 г., допълнен и коригиран със заявление вх. № 
В-17-60-5/15.12.2014 г. 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
 

СВЕТЛА ТОДОРОВА 
  
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 
 

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ 
 
 
 


