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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-05 

от 11.04.2011 г. 

 

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране на закрито заседание, 

проведено на 11.04.2011 г., след като разгледа предложения от “ПСОВ - ЛЕКО КО” 

ЕООД, гр. Радомир тригодишен бизнес план за периода 2011-2013 г. и доклад № В-ДК-36 

от 05.04.2011 г. от Главна дирекция “Водоснабдителни и канализационни услуги”, 

дирекции “Икономически анализи и работа с потребители” и “Правна”, установи 

следното:  
В съответствие с изискванията на § 2 от Преходните и заключителни разпоредби на 

Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги “ПСОВ - ЛЕКО КО” 

ЕООД, гр. Радомир е представило с вх. № В-17-56-2/03.02.2011 г. бизнес план за развитие на 

дружеството за периода 2011 – 2013 г. След преглед на съдържанието на бизнес плана е 

констатирано следното:  

“ПСОВ - ЛЕКО КО” ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, вписано 

в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, със седалище и адрес на управление: 

област Перник, община Радомир, гр. Радомир, Индустриално селище административна сграда 

на „Радомир леяро - ковашки комплекс” АД, с ЕИК 113504948.  

Основният предмет на дейност на дружеството е пречистване на отпадъчни води; 

консултации; проектиране; ремонт; научно - приложни изследвания; търговско 

представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни лица в страната, 

както и всички други дейности, незабранени със закон.  

Дружеството се управлява от Управители: Пламен Евлогиев Бонев и Людмил Исакиев 

Александров. Едноличен собственик на капитала е „Радомир метал индъстрийз” АД. 

 „ПСОВ - ЛЕКО КО” ЕООД, гр. Радомир е сключило споразумение с „В и К” ООД,  

гр. Перник на основание параграф 4, ал. 1 от ЗИД на ЗВ, съгласно който собствениците на 

приватизирани пречиствателни станции за отпадъчни води, до които има изградени 

съоръжения за довеждане на отпадъчните води и имат техническа и технологична възможност 

за пречистване и на битово-фекалните и промишлените отпадъчни води от населените места в 

общината, където се намират, са длъжни да осигуряват пречистването им, срещу заплащане на 

такса пречистване. Услугата пречистване на отпадъчните води се инкасира от „В и К” ООД, 

гр. Перник. „В и К” ООД, гр. Перник е лицето, експлоатиращо канализационната мрежа на  

гр. Радомир и като такова има задължения, регламентирани в параграф 4, ал. 3 от ЗИД на ЗВ, а 

именно е длъжно да отвежда отпадъчните води в пречиствателните станции, да включва 

таксата за пречистване на отпадъчните води от гр. Радомир като част от цената на 

предоставената от тях услуга и да предава ежемесечно събраните такси на собствениците на 

пречиствателните станции. Таксите са определени съгласно Тарифа за таксите за пречистване 

на отпадъчните води от градовете Ихтиман и Радомир (обн. ДВ. бр. 49 от 8 юни 2004 г.). 

Бизнес планът за развитие на дейността на „ПСОВ - ЛЕКО КО” ЕООД, гр. Радомир е 

разработен съгласно изискванията на Закона за регулиране на водоснабдителните и 

канализационните услуги, Наредбата за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на 

годишните целеви нива на показателите за качество на водоснабдителните и 

канализационните услуги и Указанията за формата и съдържанието на информацията, 

необходима за изготвяне на бизнес план за развитие на дейността на В и К оператора 

(Указанията).  

 „ПСОВ - ЛЕКО КО” ЕООД, гр. Радомир е представило данни от извършено проучване 

на потребителите. Същото има за цел да бъдат дефинирани групите потребители, обслужвани 

от дружеството. В бизнес плана В и К операторът посочва, че пречиства отпадъчните води, 
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формирани от три групи потребители: 1-ва група – население; 2-ра група – обществени 

потребители (приравнени на битовите) и 3-та група – промишлени и други стопански 

потребители, като не е посочен броя на обслужваното население, тъй като услугата 

пречистване на отпадъчните води се инкасира от „В и К” ООД, гр. Перник. Това е лицето, 

експлоатиращо канализационната мрежа на гр. Радомир и като такова има задължения, 

регламентирани в параграф 4, ал. 3 от ЗИД на ЗВ. „В и К” ООД, гр. Перник е длъжно да 

отвежда отпадъчните води в пречиствателните станции, да включва таксата за пречистване на 

отпадъчните води от гр. Радомир като част от цената на предоставената от тях услуга и да 

предава ежемесечно събраните такси на собствениците на пречиствателните станции. 

Таксите, които се събират са определени с Тарифа за таксите за пречистване на отпадъчните 

води от градовете Ихтиман и Радомир (обн. ДВ. бр. 49 от 8 юни 2004 г.).  

„ПСОВ - ЛЕКО КО” ЕООД, гр. Радомир извършва собствен мониторинг на 

постъпващите и пречистените отпадъчни води, информацията от който се предоставя 

ежемесечно на РИОСВ - Перник и Басейнова дирекция - Благоевград. 

В лабораторията на ПСОВ се извършват всички изследвания, необходими за анализ и 

управление на технологичния процес, както и за контрол върху качеството на заустваните в 

р.Струма пречистени води. Външният мониторинг се извършва от РИОСВ-София, като 

пробите от изход ПСОВ се изследват в лабораторията на Изпълнителна агенция по околна 

среда /ИАОС/. В и К операторът е приложил към бизнес плана копие от 2 бр. протоколи от 

ИАОС за 2010 г. Приложил е и копие от 2 бр. протоколи от собствения мониторинг на 

лабораторията на „ПСОВ - ЛЕКО КО” ЕООД, гр. Радомир, за м. декември 2010 г. и м. януари 

2011 г.  

Резултатите от изследванията показват, че пречистените води отговарят на нормите, 

посочени в разрешителното за заустване, като само по показателя „общ фосфор (като РО4)” 

има незначителни отклонения. Според приложените протоколи на ИАОС (№ 74 от 09.02.   

2010 г. и № 1082 от 29.10.2010 г.) за извършен анализ на проби от пречистена отпадъчна вода, 

за показателя „общ фосфор (като РО4)”, при допустимо максимално съдържание 2 мг/л са 

отчетени стойности от 2,27 (±0,32) мг/л и 2,06 (±0,29) мг/л), а според резултатите на 

дружеството от провеждания собствен мониторинг, средното съдържание на същия показател 

на изход станция за 2009 г. е 0,39 мг/л , а за м. декември 2010 г. и м. януари 2011 г. е 0,47 мг/л.  

В бизнес плана е представена програма за управление на отпадъците, в която е 

направена обща характеристика на дружеството. Описани са обхвата, целите и принципите на 

програмата. Направени са анализ и оценка на съществуващото положение. Основната цел на 

програмата е обхващане управлението на дейностите по събиране, транспортиране, временно 

съхранение и извозване на отпадъците, формирани от дейността на „ПСОВ - ЛЕКО КО” 

ЕООД. 

Към бизнес плана е приложено копие от Решение № 16-ДО-65-00 от 19.12.2009 г. на 

МОСВ, с което се разрешава на „ПСОВ - ЛЕКО КО” ЕООД, гр. Радомир за срок от 19.12.2009 

г. до 19.12.2014 г. да извършва дейности по събиране, временно съхраняване, транспортиране 

и оползотворяване на отпадъци. Подробно е описана Площадка № 1, където дружеството да 

извършва посочените дейности, условията при които да ги извършва, както и вида на 

отпадъците, които дружеството има право да събира, временно съхранява, транспортира и 

оползотворява. 

I.  ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО 

ПОЛОЖЕНИЕ. 

I.1. Анализ на качеството и количеството на заустваните отпадъчни води.  
По отношение на качеството на заустваните отпадъчни води е постигнато пълно 

съответствие със стандартите (съгласно информация в Справка № 1 на Приложение № 2). 

Годишно се вземат 250 бр. проби и всички съответстват на условията, включени в 

разрешителното за заустване. Постигнатото целево ниво за 2009 г. е единица (1,0). Направена е 

прогноза за запазване на достигнатото ниво за целия период на бизнес плана. Проектният 

капацитет на станцията е 3 626 640 м
3 

/ г. 

В и К операторът не предвижда довършване на ПСОВ и достигане на проектния 

капацитет, поради промяната на социално-икономическите и демографски условия в региона. 
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На „ПСОВ - ЛЕКО КО” ЕООД, гр. Радомир е издадено Разрешително за заустване на 

отпадъчни води в повърхностни водни обекти № 400090-2/14.12.2006 г., приложено към 

бизнес плана. Срокът на действие на разрешителното е 05.02.2013 г.  

Количеството на пречистените отпадъчни води, което В и К операторът може да 

зауства в р. Струма, съгласно разрешителното за заустване е 1 576 800 м
3
 / г.  

„ПСОВ - ЛЕКО КО” ЕООД, гр. Радомир през 2009 г. е пречистило 802 002 м
3
 

отпадъчни вода, като е направена прогноза за запазване на това количество за периода на 

бизнес плана. Това количество отговаря на фактурираните пречистени отпадъчни води, а не 

на реално пречистените.  

В и К операторът заплаща такса за заустване на пречистените отпадъчни води, на база 

на разрешените водни количества. Основанието е, че на вход ПСОВ няма измервателно 

устройство. 

В Приложение № 1 следва да бъде включен целия обем на постъпващите за 

пречистване отпадъчни води, а не само фактурираните. Канализационната система на           

гр. Радомир е от смесен тип, поради което в него се включват освен битовите и промишлени 

отпадъчни води, и дъждовните, и инфилтрационните води. Те следва да бъдат отчитани на 

вход ПСОВ от измервателно устройство. В и К операторът предвижда да монтира такова 

устройство през 2012 г.  

I.2. Анализ на специфичните външни фактори, които оказват въздействие върху 

дейността на В и К оператора. 

Като основен фактор, влияещ върху дейността на дружеството е посоченa промяната на 

социално-икономическите и демографски условия (рязък спад в развитието на 

промишлеността, отрицателен прираст на населението, намалелите приходи на населението и 

др.), както в региона, така и в гр. Радомир.  

I.3. Обобщение на активите, собствеността, неописани активи, стратегия за 

събиране на данни, системи, капацитет и експлоатационни параметри/състояние на 

активите. 

При осъществяване на дейността си „ПСОВ - ЛЕКО КО” ЕООД, гр. Радомир не 

експлоатира собствени активи. В и К операторът е сключил договор № 08-РМ-015 / 01.08.2008 

г. с „Радомир - Метали” АД за възмездно ползване на машини, съоръжения, инструменти и 

други и договор № 08-НМ-010 / 01.08.2008 г. с „Радомир Метал Индъстрийз” АД за възмездно 

ползване на недвижими имоти. Всеки от договорите е със срок една година, като е предвидено 

удължаване на срока им с още една година при непредприемане на действия за прекратяването 

им. 

I.3.1. Описание на ПСОВ, месторазположение, предназначение, техническа 

характеристика. 

ПСОВ е разположена върху площ от 48 000 м
2
 в югозападна посока, извън 

териториалните граници на гр. Радомир. Тя пречиства отпадъчните води от битов и 

промишлен характер, формирани от населението на гр. Радомир и прилежащите на града 

промишлени предприятия. Пречистените отпадъчни води се заустват в река Струма, която е 

приемник ІІ
ра

 категория. Предварителните проучвания и комплексното проектиране на ПСОВ 

е извършено от КНИПИБКС - “Водоканалпроект”, като е предвидено въвеждането в 

експлоатация да стане на два етапа: І
ви

 етап – до 1989 г.; ІІ
ри

 етап - до 2000 г. След 1984 г. 

започва етапното въвеждане на ПСОВ в експлоатация. През 1989 г. частично са включени 

някои от съоръженията на незавършения втори етап.  

I.3.2. Характеристики на ПСОВ. 

Проектни водни количества на ПСОВ: 

 Qср.ден. – –  9 936 м 
3
/ден.; 

 Qмакс.час. –     190 л /сек.; 

 Qмин.час. –       84 л /сек. 

Технологична схема по пътя на водата: 

 шнекова помпена станция;  

 груби решетки – 2 бр.; 

 фини решетки – 2 бр.; 
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 пясъкозадържател двукоридорен – 1 бр.; 

 първични хоризонтални утаители – 2 бр.; 

 контактни резервоари – 4 бр.; 

 биобасейни двукоридорни – 2 бр.; 

 вторични радиални утаители – 2 бр.; 

Технологична схема по пътя на утайките: 

 открити изгниватели - 2 бр. 

 изсушителни полета – 24 бр. 

Обеми на съоръженията: 

 пясъкоуловител – работен обем на един коридор 26 м
3
; 

 първичен утаител – работен обем на един коридор - 450 м
3
; 

 биобасейн - работен обем на един коридор – 1 450 м
3
; 

 вторичен радиален утаител – работен обем на един коридор 1 400 м
3
; 

 открит изгнивател – 4 000 м
3
; 

 контактни резервоари - работен обем на един коридор 432 м
3
; 

 изсушителни полета – работна площ на едно поле 360 м
2
. 

I.3.3. Описание на технологичния процес на ПСОВ. 

Отпадъчните води постъпват на вход ПСОВ от гр. Радомир по довеждащ колектор с 

диаметър 1200 мм. Технологичната схема за пречистване на водите включва механично и 

биологично стъпало. 

1. Механично стъпало: 

 Груби решетки - една работна и една резервна. Отстраняват се едри примеси с 

големина над 0,06 м. /камъни, строителни материали, пластмасови бутилки и др./ 

 Фини решетки - една работна и една резервна. Отстраняват се примеси с 

големина от 0,02 до 0,06 м. 

 Пясъкоуловител /двукоридорен/ – един брой. Служи за утаяване на пясъка и 

минералните частици. Пясъка се изважда с помощта на хидроелеватор и се отвежда 

на изсушително поле. Отделената дренажна вода се включва в канала преди 

пясъкоуловителя. 

 Първичен хоризонтален утаител /двукоридорен/ – един работещ и един резервен. 

В него се извършва утаяване на неразтворените органични вещества, съдържащи се 

в отпадъчните води, под формата на сурова утайка. 

 Контактни резервоари – четири броя. Използват се за дезинфекция на 

пречистената вода с помощта на белина. 

2. Биологично стъпало: 

 Биобасейн - един работещ и един резервен. Извършва се биологично 

пречистване на отпадъчните води в среда на аеробни микроорганизми. За процеса е 

необходим кислород, който се доставя чрез аерационна система /повърхностно 

аериране/. Концентрацията на кислорода в биобасейна се измерва с кислородомер 

на изхода на съоръжението. 

 Вторичен радиален утаител – един работещ и един резервен. Извършва се 

разделяне на пречистената вода от активната биомаса. Биомасата се връща обратно 

на входа на биобасейна. 

Суровата утайка и излишната активна утайка, които се формират в хода на 

технологичния процес, постъпват за изгниване в открит изгнивател, /един работещ и един 

резервен/, след което се изпускат към изсушителни полета за постигане на необходимите 

параметри. Изсушената утайка се изгребва и се транспортира на депо за временно съхранение 

на отпадъка. 

ІІ. ТЕХНИЧЕСКА  ЧАСТ 

II.1. Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за 

качество на предоставяната услуга по пречистване на отпадъчните води. 

В Справка № 1 от Приложение № 2 на бизнес плана са представени данни за 

регулираната дейност на „ПСОВ - ЛЕКО КО” ЕООД, гр. Радомир - за годишните постигнати 
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нива през 2009 г. и годишните целеви нива за периода на бизнес плана.  

II.2. Производствена програма. 
Производствената програма е систематизирана в Справка № 2. В нея са посочени само 

фактурираните количества пречистени отпадъчни води, което произтича от предмета на 

дейност на дружеството. За 2009 г. те са 802 002 м
3 

 и остават постоянна величина до края на 

регулаторния период. 

Фактурираните количества пречистени отпадъчни води за 2009 г., по групи 

потребители са както следва:  

 

Група потребители 

Фактурирани количества 

пречистени отпадъчни вода, 

хил. м
3
 

% от общото количество 

фактурирани пречистени 

отпадъчни води 

Население (битови 

потребители) 

507 63,22 

Обществени потребители 

(приравнени на битовите) 

78 9,73 

Промишлени и други 

стопански потребители 

217 27,05 

Общо 802 100 

II.3. Ремонтна програма. 

Ремонтната програма на В и К оператора e разработена в Справка № 3, съгласно 

Указанията. Посочени са прогнозни разходи за регулаторния период по години, както следва: 

 
Показател 2009 2011 2012 2013 

Пречистване на отпадъчни води, хил. лв. 1 25 27 29 

Общата стойност на ремонтната програма за периода на бизнес плана е 81 хил. лв. 

II.4. Мерки за подобряване ефективността на съществуващите мрежи и 

съоръжения. 

Мерките за подобряване на ефективността са посочени в Справка № 5.  

Посочено е, че през 2012 г. ще бъдат подменени 5 бр. помпи, с цел намаляване разхода 

на електрическа енергия. 

II.5. Разходен коефициент – кВтч/м
3
 фактурирани пречистени отпадъчни води. 

 
Показател 2009 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

   Потребена ел. енергия, (хил. кВч) 488 700 700 700 

   Фактурирани пречистени отпадъчни 

води, (хил. м
3
) 

802 802 802 802 

   Годишно постигнато ниво 

(кВч/куб.м) 
0,609 0,873 0,873 0,873 

 

Разходният коефициент, показващ потребеното количество електрическа енергия за 

1м
3
 фактурирани пречистени отпадъчни води, през 2009 г. е 0,609 кВч/куб.м, като нараства 

до 0,873 кВч/куб.м, през 2011 г. или с 43,4 %. Това ниво се запазва до края на периода на 

бизнес плана, без да се променят и фактурираните количества пречистени отпадъчни води. 

Разходният коефициент следва да се определи на база реално пречистени отпадъчни води, а 

не на фактурираните, поради което отчетените стойности са завишени. 

От таблицата е видно, че потребеното количество електрическа енергия през 2009 г. е 

значително по-малко, в сравнение с посоченото в бизнес плана, при еднакви количества 

пречистени отпадъчни води. В и К операторът е посочил, че през 2009 г. е било необходимо 

да се намали разхода на електрическа енергия, поради икономически причини. Това е 

наложило промяна в режима на работа на съоръженията. Промените са се отразили 

неблагоприятно на процеса на пречистване на отпадъчните води, но въпреки всичко 

показателите на изход ПСОВ, остават в рамките на допустимите норми, посочени в 

разрешителното за заустване. 
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III. ИКОНОМИЧЕСКА ЧАСТ: 

III.1. Инвестиционна програма.  

Инвестиционната програма на „ПСОВ - ЛЕКО КО” ЕООД, гр. Радомир в размер на 29 

хил. лв. е изготвена за услугата пречистване на отпадъчните води. 

За периода на бизнес плана (2011 – 2013 г.) В и К операторът е предвидил инвестиции 

за реконструкция на обекти в ПСОВ, гр. Радомир, която пречиства битово замърсените води 

от населението на гр. Радомир и промишлените предприятия.  

Предвидените инвестиции са предназначени за: 

- реконструкция на отводнителната система, в размер на 7 хил.лв.; 

- монтаж на разходомер на входа на пречиствателната станция, в размер на 5 хил.лв.;.  

- пет броя помпи „Бибо” и разходомер, в размер на 7 хил.лв.;. 

  -изграждане на инсталация за хлориране на водата на изход на ПСОВ, в размер на 10 

хил. лв. 

 Прогнозираните инвестиции по години за периода на бизнес плана са показани в 

следната таблица: 
                    (хил. лв.) 

В и К услуги 

БП 2011 - 2013 г. 

планирани инвестиции 

2011 г. 2012 г. 2013 г. Общо 

Пречистване на отпадъчните води 5 24 0 29 

ОБЩО: 5 24 0 29 

 
Планираните инвестиции от дружеството за периода на бизнес плана са необходими за 

подобряване на сигурността и качеството на предоставяне на услугата пречистване на 

отпадъчните води. Не са предвидени средства за изграждане на нови обекти през периода на 

бизнес плана. 

 III.2. Източници и условия за финансиране на инвестиционната програма. 
Съгласно приложените прогнозни годишни финансови отчети изготвени на базата на 

прогнозните цени и количества за услугата пречистване на отпадъчните води за всяка една 

година от бизнес плана, В и К операторът предвижда генериране на собствени финансови 

ресурси, формирани от текущата печалба. 
          (хил.лв.) 

Наименование 2009 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. Общо 

Текуща печалба 0 5 5 5 15 

Разходи за амортизации 0 0 0 1 1 

Общо: 0 5 5 5 16 

Размерът на паричния поток, формиран от нетната печалба и амортизациите не 

осигурява изцяло финансиране на инвестиционната програма със собствени средства. 

Разликата до стойността на инвестиционната програма дружеството е посочило, че  ще се 

финансира със средства от собственика на дълготрайните активи до размера на наема по 

сключения договор за наем за ползване на дълготрайните активи на ПСОВ.  
III.3.  Амортизационен план. 

В представения амортизационен план са включени дълготрайни активи, които 

предстоят да влязат в употреба след изпълнение на инвестиционната програма и са 

инвестирани от дружеството. 

Експлоатираните дълготрайни активи от  „ПСОВ - ЛЕКО КО” ЕООД, гр. Радомир, 

посочени в приложения към договорите № 08-РМ-015/01.08.2008 г. и № 08-НМ-010 / 

01.08.2008 г. са собственост на „Радомир - Метали” АД и „Радомир Метал Индъстрийз” АД, 

поради което не се предвидени амортизации. 

III.4. Анализ на отчетените и прогнозните разходи. 

Отчетните разходи, посочени в Справка № 10 на бизнес плана съответстват на 

годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.  

Изменението на прогнозните разходи за услугата пречистване на отпадъчните води 
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по икономически елементи за периода на бизнес плана са представени в следната таблица:  

 

            (хил. лв.) 

№ 
Разходи по икономически 

елементи 

Отчет 

2009 г. 

(базова) 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Ръст,% 

(2011 

спрямо 

2009 г.) 

Ръст,% 

(2012 

спрямо 

2011 г.) 

Ръст,% 

(2013 

спрямо 

2012 г.) 

1 Разходи за материали в т.ч. 54 87 90 93 61,11% 3,45% 3,33% 

  

електроенергия за 

технологични нужди 48 81 84 87 68,75% 3,70% 3,57% 

2 

Разходи за външни услуги,     

в т.ч.  100 100 100 100 0,00% 0,00% 0,00% 

 наеми  60 60 60 60 0,00% 0,00% 0,00% 

3 Разходи за амортизации 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 

4 Разходи за възнаграждения 81 81 81 81 0,00% 0,00% 0,00% 

5 Разходи за осигуровки в т.ч. 13 24 24 24 84,62% 0,00% 0,00% 

  социални разходи 0 11 11 11 100,00% 0,00% 0,00% 

6 Други разходи 6 6 6 6 0,00% 0,00% 0,00% 

7 

Разходи за текущ и авариен 

ремонт 1 1 1 1 0,00% 0,00% 0,00% 

  Общо признати разходи 255 299 302 305 17,25% 1,00% 0,99% 

Общите прогнозни разходи за 2011 г. са увеличени спрямо базовата 2009 г. с 17,25 %. 

Това се дължи на увеличените разходи за електроенергия и за социални разходи. През 

следващите години до края на периода на бизнес плана общите разходи са завишени с 

приблизително по 1,00 %.  

 Обобщение на анализа на разходите: 

Разходите за материали се състоят от разходи за електроенергия за технологични 

нужди, химикали, резервни части и други материали. Разходите за електроенергия за 

технологични нужди представляват основният дял от разходите за материали. През 2009 г. по 

икономически причини „ПСОВ - ЛЕКО КО” ЕООД, гр. Радомир намалява разходите за 

електрическа енергия, което променя режима на работа на съоръженията – намален e броя на 

аераторите, които разбъркват утайката в биобасейна, използваните помпи за рециркулация на 

активната утайка са с по-малка от предвидената в технологичния проект мощност. 

 С цел подобряване работата на станцията и постигане на нормативните изисквания за 

качеството на пречистените води, В и К операторът предвижда през 2011 г. да бъдат 

натоварени изградените мощности, което ще доведе до значително увеличение на разходите 

за електрическа енергия.  

През 2009 г. разходите за електрическа енергия са около 88,89 % от разходите за 

материали. Разходите за електрическа енергия в количествено и стойностно изражение са 

допълнително представени в справки за 2009 г. и 2010 г.  

Основен елемент от разходите за външни услуги са разходите за наеми, които през 

2009 г. са около 60%. В разходите за външни услуги са включени и средства за инкасиране, 

застраховки, такса регулиране и такса заустване, за въоръжена и противопожарна охрана, 

както и съобщителни, транспортни и други услуги.  

Разходи за амортизации не са начислени, тъй като „ПСОВ - ЛЕКО КО” ЕООД, гр. 

Радомир няма собствени дълготрайни активи. За новопридобитите дълготрайни активи от  

В и К оператора през периода на бизнес плана са начислени амортизации, съгласно 

приетата от ДКЕВР продължителност на полезният им живот, от месеца следващ 

въвеждането им в експлоатация. 

Разходите за възнаграждения са 31,76 % от общите разходите за 2009 г.  

Разходите за осигуровки са 5,10 % от общите разходите за 2009 г. През базовата 

година поради липса на средства не са извършвани социални разходи. За периода на бизнес 
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плана са предвидени средства, които представляват около 15% от предвидените средства за 

работна заплата. 

Други  разходи са 2,35 % от общите разходите за 2009 г.  

Разходите за текущ и авариен ремонт за 2009 г. са 1000 лева.  

Подробна информация за видовете разходи по икономически елементи за услугата 

пречистване на отпадъчните води за базовата 2009 г. и тяхното прогнозно изменение за 

годините на бизнес плана (2011 – 2013 г.) е показано в Справки № 10 към бизнес плана.  

 

III. 5. Цени и приходи от В и К услуги. 

Действащите цени, по които  „ПСОВ - ЛЕКО КО” ЕООД, гр. Радомир извършва 

услугата пречистване на отпадъчните води, са съгласно Тарифа за таксите за пречистване на 

отпадъчните води от градовете Ихтиман и Радомир (обн. ДВ. бр. 49 от 8 юни 2004 г.), са 

както следва:  

- за пречистване на отпадъчните води от населението и обществените 

потребители – 0,20 лева / куб.м. 

- за пречистване на отпадъчните води от промишлените предприятия - в 

зависимост от показателя за биологична потребност от кислород ( БПК5): 

При БПК 5 до 200 мгО2/л  –  0,50 лева / куб.м. 

(Цените са без включен ДДС) 

Прогнозните цени за услугата пречистване на отпадъчните води са следните: 

  
                            (лв./куб.м)  

  Групи потребители 2011 г. 

1. 
Битови и приравнените към тях обществени, 

търговски и други потребители 
0,30 

2. Промишлени и други стопански потребители 0,59 

 (Цените са без включен ДДС) 
        

Прогнозните цени и приходи за 2012 г. и 2013 г. ще бъдат утвърдени, в отделно 

административно производство, след внесено заявление от В и К оператора.  

Прогнозните цени са образувани по метода норма на възвръщаемост на капитала, тъй 

като представеният за одобряване бизнес план е за тригодишен период и е първи за „ПСОВ - 

ЛЕКО КО” ЕООД, гр. Радомир.   

Прогнозни приходи от услугата пречистване на отпадъчните води.  

Планираните прогнозни приходи са образувани с предвидените в производствената 

програма количества за пречистване на отпадъчните води, разпределени по видове 

потребители и съответните цени. 
                     (хил. лв.) 

Групи потребители 

Необходими приходи за 

пречистване на отпадъчните води 

 2009 г.  

отчет 
2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Битови и приравнените към тях обществени, 

търговски и други 

        

население 103 152 152 152 

обществени потребители 16 23 23 23 

Промишлени и други стопански потребители         

степен на замърсяване 1 109 128 130 132 

Общо приходи 228 303 306 308 

 

IV. Социална програма 

„ПСОВ - ЛЕКО КО” ЕООД, гр. Радомир е заложил в бизнес плана разходи за социални 
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дейности, както следва: 

 
                        (хил. лв.) 

Разходи  
 2009 г. 

отчет 
2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Работно облекло 1 1 1 1 

Безплатна храна, съгласно нормативен документ 4 4 4 4 

 

При изпълнение на поставените цели в тригодишният бизнес план „ПСОВ - ЛЕКО 

КО” ЕООД, гр. Радомир ще постигне по-ефективно управление на пречиствателната станция. 

Планираните инвестиции имат значителен икономически и екологичен ефект, който 

допринася за по-високото качество на предоставената услуга на потребителите в дългосрочен 

план. 

 

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

водоснабдителните и канализационните услуги  

 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

Одобрява на „ПСОВ - ЛЕКО КО” ЕООД,  

със седалище гр. Радомир и адрес на управление: Индустриално селище административна 

сграда на „Радомир леяро – ковашки комплекс” АД, с ЕИК 113504948                       

бизнес план за периода 2011 – 2013 г., приложение към това решение. 

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 

(четиринадесет) дневен срок. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                                                      (Ангел Семерджиев) 

                                                  

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

                                                                                            (Емилия Савева)  

 

 

 


