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ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящият бизнес план на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Ямбол е
изработен на основание чл.10 от Закона за регулиране на водоснабдителните и
канализационните услуги.
Целта на бизнес плана е да представи бъдещите намерения за развитие на оператора и
програмата на ръководството за постигане на високите изисквания, които се предявяват към
един оператор от сектора на публичните услуги, работещ в условията на естествен монопол,
за подобряване на качеството на предоставяне на В и К услуги, устойчивото управление и
финансовата стабилност на дружеството за постигане на дългосрочните нива на показателите
за качество.
Бизнес планът е структуриран в следните части: обща, техническа, финансова,
търговска и част изпълнение на бизнес плана
При съставяне на бизнес плана са използвани:
✓ Закон за регулиране качеството на В и К услугите;
✓ Закон за водите;
✓ Наредба за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните целеви
нива на показателите за качество на В и К услугите, както и указанията към тази Наредба,
одобрени от КЕВР;
✓ Наредба за регулиране на цените на В и К услугите и указанията към нея;
✓ Указания на Комисията за енергийно и водно регулиране, за формата и съдържанието на
информацията, необходима за настоящия регулаторен период на бизнес плановете за
развитието на дейността на В и К операторите през периода 2017-2021 година;
✓ Наредба №1/05.05.2006 г. на МРРБ – “Методика за определяне на допустимите загуби на
вода във ВС”;
✓ Наличната финансова, техническа и управленска информация от дружеството на отчетните
резултати за 2015 год.;
✓ Наредба №4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за
ползване на водоснабдителните и канализационните системи;
✓ Наредба №9 от 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели ;
✓ Наредба № 10 от 2001 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни
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обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на
замърсяване;

✓ Други нормативни актове.

I.ОБЩАЧАСТ
1. ДАННИ ЗА ВИК ОПЕРАТОРА
1.1 ОБЩИ ДАННИ ЗА ДРУЖЕСТВОТО
Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Ямбол е регистрирано на 27.06.1991 г. с решение на
Ямболския окръжен съд по фирмено дело № 953/91 с еднолично управление с едноличен управител.
Дружеството е данъчно регистрирано в ГУ на Данъчната администрация на 17.09.1993 год., а по ДДС –
на 24.03.1994 год. От Националният статистически институт е издаден БУЛСТАТ на 04.02.2002 год.
№128000893.Регистрационният номер от КЗЛД е № 0025690/23.08.2006 г.
Адресът на управление на дружеството е: гр. Ямбол, ул. д-р “П. Брънеков”, № 20.
Дружеството е 100% държавна собственост като функциите на принципал на държавната
собственост се изпълняват от Министъра на регионалното развитие и благоустройството.Действието
на дружеството е за неопределен срок.
Капиталът на дружеството е 228 240 лв. държавно имущество, разпределен в 228 240 дяла по 1.00
лв.всеки един - деноминиран. Основният предмет на дейност на дружеството е водоснабдяване,
канализация, пречистване на питейни и отпадъчни води и инженерингови услуги в страната и
чужбина. Територията, която обслужва дружеството обхваща общините Ямбол, Тунджа, Елхово,
Стралджа и Болярово.
Дружеството се управлява и представлява от инж. Стоян Радев, в качеството му на управител.
На 18.03.2016 год. „В и К” – ЕООД подписа договор с Асоциация ВиК за поддръжка,
експлоатация и стопанисване на В и К системите на територията на Ямболска област. В момента се
извършва фактическо предаване на публичните активи на областта и на общините.

1.2 . ОПИСАНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ – ВОДОСНАБДЯВАНЕ
1.2.1. Водоизточници
Дружеството добива вода основно от подземни водоизточници, при сравнително малка дълбочина
на кладенците. Общият брой на вочерпните съоръжения е 225, от който на 154 бр. има издадени
действащи разрешителни за водоползване, а останалите 71 бр. ползваме без издадено разрешително.
Срокът на действие на общото разрешително, издадено през 2001 г. за всички водоизточници е изтекъл.
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Показатели

Шахтови кладенци /бр/
Не са в
В експлоа
експлоа
тация
тация

Тръбни кладенци /бр/
Не са в
В експлоа
експлоа
тация
тация

Каптиран извор /бр/
Не са в
В експлоа
експлоа
тация
тация

С разрешителни

17

7

67

4

51

6

Без
разрешителни

21

9

29

3

9

0

общо

40

16

96

7

60

6

1.2.2. Съоръжения за пречистване на водата
„ВиК” ЕООД - гр.Ямбол не експлоатира съоръжения за пречистване на питейната вода. На
територията, която обслужваме има изградени 24 пункта за дезинфекция на питейната вода чрез
дозаторни помпи и апарати за хлор-газ.
Всички водоизточници на Дружеството са подземни, не е необходимо механично пречистване на
водите. Извършва се само обеззаразяване на водите. От 6 пункта с апарати за хлор-газ и от 18 пункта с
дозаторни помпи за разтвор на натриев хипохлорит се осигурява обеззаразена вода за 51 селища с над
93 % от населението на областта.Водата за останалите 59 селища се обеззаразява ръчно.
1.2.3. Довеждащи съоръжения
Общата дължина на външните водопроводи е 686,852 км., изградени основно от етернитови
тръби 69 %, стоманени тръби 28 %, РVС – 2,5 % и поцинковани тръби – 0,5 %.
Водопроводите са изграждани в годините: До 1970 год.- 31 %; До 1980 год.- 27 %; До 1990 год.-26 %;
До 2000 год.- 16 % . След 2000 год. е реконструиран тласкателя, подаващ вода от ПС „Ормана” към
напорен водоем „Боровец” за водоснабдяването на град Ямбол, със средства на МРРБ.
Дружеството поддържа водоснабдителни системи с много дълги външни водопроводи като: ВС
„Воден-Елхово-Шарково” – 131 км; ВС „Бакаджик” – 80,7 км; ВС „Ямбол” – 66 км; ВС „Стралджа” –
32 км; ВС „Драма-Крумово-Миладиновци” – 27 км; ВС група”Скалица” – 28 км; ВС „БояновоСтройно” – 30 км; ВС „Безмер-Хаджи Димитрово-Болярско” – 20 км.
1.2.4. Разпределителна мрежа
Дължината на водопроводната мрежа на всички населени места без дължината на сградните
водопроводни отклонения към края на 2015 год е 1094.512 км, а със отклоненията – 1492.197 км.
Разпределителната мрежа е изграждана основно между 1970 и 1990 години на миналия век от
етернитови тръби, които заемат около 60 % от общата дължина на мрежата.Сградните отклонения за
изграждани основно от поцинковани тръби.
През последните 13 г. със заем от Световната банка в гр.Ямбол бяха подменени 9 км
водопроводна мрежа и СВО, а по линия на Социално инвестиционния фонд - 3.5 км водопроводна
мрежа и СВО в гр.Елхово. Със средства на дружеството през периода 2012-2015 г. е реконструирана
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част от водопроводната мрежа на град Ямбол, с обща дължина 21.0 км. След извършените
реконструкции в тези райони не е имало проблеми с водопроводите.
1.2.5. Съоръжения по мрежата – помпени станции, резервоари и други
Експлоатационен
район

НВ
Обем, м3

ЧВ
Обем, м3

брой

Ямбол

ВПС,
брой
35

2

18500

4

800

Тунджа изток

21

25

5350

7

900

Тунджа запад

34

26

4870

6

480

Елхово

31

25

11500

2

800

Стралджа

20

26

8722

5

458

Болярово

24

23

3491

14

643

Общо за „ВиК” ЕООД

165

116

24

38

4081

брой

1.2.6. Очаквано изграждане и предоставяне за стопанисване на публични активи през периода на
бизнес плана
Информация за изграждане на обекти, с характер водоснабдяване, ни е предоставена от община
Ямбол и община Болярово.
✓ В община Ямбол е реконструирана водопроводната мрежа на кв.”Каргона”, с обща дължина
12 217 метра, която е част от проект „Интегриран проект за водния цикъл на град Ямбол – изграждане
на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводната
мрежи на град Ямбол”.
✓ В община Болярово е реконструирана водопроводната мрежа на с.Воден и на гр.Болярово, с
обща дължина 18 760 метра, за която сме уведомени с писмо №26-00-17/1/21.06.2016 г.
1.3. ОПИСАНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ – КАНАЛИЗЦИЯ
1.3.1. Канализационна мрежа
„В и К” ЕООД – гр.Ямбол експлоатира 5 бр. канализационни системи - в гр.Ямбол, гр. Елхово,
гр.Болярово, с.Стефан Караджово и с.Кабиле. Общата дължина на канализационната мрежа без
дължината на сградните канализационни отклонения възлиза на 131 км, съсредоточена основно в
гр.Ямбол. Броят на сградните канализационни отклонения към края на 2015 год. е 11 564 бр., с обща
дължина 100 478 м. Канализационната мрежа е изградена основно от бетонови тръби, които след
дългата експлоатация са корозирали, много често се получават пропадания, вследствие на
саморазрушаване на тръбите и се наблюдава ексфилтрация и инфилтрация по канализацията. Повечето
от положените тръби са от обикновен цимент. Често поради недобросъвестност се заустват води със
серни и други завишени съединения, които въздействат върху химическия състав на тръбите, а оттам
до влошаване на качеството им и саморазрушаването им. Натоварванията и вибрациите от транспорта
също оказват негативно действие върху канализацията. След извършването на приватизацията и
разпродажбата на различни държавни и общински имоти, части от канализацията попадат в частни
6
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имоти, което затруднява, а по-някога пречи на нормалната експлоатация на канализацията. В найголемият град – Ямбол, обслужван от ВиК оператора има все още за доизграждане канализационна
мрежа.
1.3.2.Главни канализационни колектори

Колектори общо за "В и К" ЕООД гр.Ямбол
Материал
диаметър

1930

1940

1950

Ф 200
Ф 300
Ф 400
Ф 500
Ф 600
Ф 700
Ф 800
Ф 900
Ф 1000
Ф 1200
Ф 1250
Ф 1500
Я 70/105
Я 60/90
Я 80/120
Я 100/150
У 120/76
У 130/195
У 140/88
У 160/101
У 180/114
У 200/100
У 200/126
У 300/150

Общо:
%

Година на въвеждане до:
1960 1970 1980 1990 2000
Бетонови тръби - 28030 м
742
1172
264
688
1529

379
516
404

279

893

387

2406
380
312
94

82

477
1022
615
1501
590
400
1379
168
867
1007
75
1042

350

1219
2194
1258
2705
2523
400
3901
168
4733
1791
469
1136
392
439
375
99
30
197
135
301
1428
722
1065
350

3899
13,91

28030
100

1350
1073
404

392
439
375
99
30
197
135
301
1428
722
1065

0,00

0,00

0,00

9604 5384
0,00 34,26 19,21

9143
32,62

Общо

Към настоящата година все още създава проблеми главния канализационен колектор IX в
гр.Ямбол. Той е изграден от бетонови тръби, с диаметър по проект Ф1000, но при строителството му
има положен участък с дължина 150 м , в който рязко е сменен диаметъра на тръбите с по-малък
/Ф300/ и точно в този участък се включва канализация с по-голям диаметър /Ф600/, което е
предпоставка за подприщване и подпушване на колектора. Цялото понататъшно трасе на този колектор
е изградено с по-малки диаметри от проектните и това води до сериозни проблеми по време на
експлоатацията.
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През 2016 г. в гр.Ямбол започна II етап от „Водния цикъл”, през който ще бъдат реконструирани и
проблемните участъци от главния канализационен колектор IX. Това ще доведе до нормалното му
функциониране и спиране на проблемите по време на експлоатация.

1.3.3. Съоръжения по мрежата – помпени станции, резервоари и други
Към края на 2015 год. „В и К” – ЕООД експлоатира 3 броя канализационни помпени станции
изградени през: 1983 год ПС „Възраждане” гр.Ямбол; КПС № 3 през 1987 год. гр.Ямбол и ПС
„Парка” - 1991 год.също в град Ямбол. Към всяка помпена станция има черпателен резервоар с обем
съответно: 40 мз ; 180 мз и 10 мз.
През последните 2-3 години се очертава сериозен проблем със стоманените тласкатели 2 х Ф 800
мм на КПС № 3 – основна за град Ямбол.”В и К” ЕООД със собствени средства финансира
проектирането на инвестиционен проект за рехабилитация на тласкателите, заедно с канализационната
и водопроводната мрежа по улицата, по която са прокарани тласкателите, но основното финансиране
на проекта е непосилно за дружеството.
1.3.4. Очаквано изграждане и предоставяне за стопанисване на публични активи през периода на
бизнес плана
През 2016 година е предоставен обект „Разширение и реконструкция на канализационната и
водопроводната мрежа на град Ямбол - първи етап”, на обща стойност 27 117 920 лева от проект
„Интегриран проект за водния цикъл на град Ямбол – изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор,
разширение и реконструкция на канализационната и водопроводната мрежи на град Ямбол”. В момента
се водят предварителни преговори за предоставянето на обект „Канализационна система с ПСОВ
с.Тенево на обща стойност 14 203 562 лв.
➢ С писмо № 5300-491/30.05.2016 г. Община „Тунджа” уведомява „В и К” ЕООД за
предстоящото предоставяне на следните обекти:
1.Канализация с. Роза – втори етап, на стойност 370 057 лв, с мощност 1 317 м. Предстои да бъде
въведен в действие в края на 2016 год.
2. Канализация с. Веселиново и Модулна биологична пречиствателна станция – стойност 1 706 000 лв.
мощност на обекта 5 700 м. Предполагаем срок за въвеждане 2020 г.
3.Канализация с. Кукорево – стойност 274 000 лв. строителството на обекта е приключило, предстои
въвеждане в действие. Мощност на обекта 1 711 м.

Канализационната мрежа на с. Веселиново не е посочена в Справка № 11.2
„Новопридобити активи” по причина, че община „Тунджа” в писмо до „В и К” ЕООД
уведомява, че са отпуснати средства от МОСВ (ПУДООС), но не е сключен договор за
финансиране. В бизнес плана са планирани само обекти, които са в етап на изграждане и ще
бъдат въведени в експлоатация до края на периода му. В тази връзка към Справка 11.2, раздел
III, т.1.1 – нови активи предоставени за експлоатация е прибавена канализацията на с.
Кукорево, чийто строителство на стойност 274 хил.лв. е завършено, но няма Акт 15. След
разговора с община „Тунджа” се оказа, че обект „Канализация с.Кукорево” ще влезе в
експлоатация през 2017г. Като обосновка прилагаме писмо с изх.№ 53-00-491 от 30.05.2016 г.
на община „Тунджа”, което е изискано от дружеството при разработката на бизнес плана.
Приложение към т.6.
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➢ Община Ямбол - писмо № 2801-08894/27.05.2016г. – обектите :
1. ПСОВ гр.Ямбол с предполагаем срок за въвеждане - м.12.2017 г.
2. Довеждаща инфраструктура до ПСОВ с предполагаем срок за въвеждане - м.12.2017 г.
3. Реконструкция на главен колектор IX и попадащ в трасето водопровод с предполагаем срок за
въвеждане - м.12.2016 г. Мощности: канализация – 1 654.30 м; водопровод – 982.05 м.
Обща стойност на трите обекти 34 426 011 лв.
1.4.ОПИСАНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ – ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОПАДЪЧНИТЕ ВОДИ
„Водоснабдяване и канализация” ЕООД - град Ямбол не извършва услугата „Пречистване на
отпадъчните води”, поради неизградена към момента ПСОВ на територията на област Ямбол.
1.4.1. Точки на заустване без пречистване
➢ гр.Ямбол – 16 бр. зауствания в р.Тунджа
- Заустване преди КПС кв.“Христо Ботев“
- Заустване КПС кв.“Хр.Ботев“
- Заустване на отливен канал кв.“Хр.Ботев“
- Заустване на ул.“Марица“
- Заустване индустриален колектор срещу ТИЦ
- Заустване колектор при Балахурски мост
- Заустване колектор от ул.Клокотница
- Заустване от КПС кв.В.Левски
- Заустване“Белянката“ от ул.“Гр.Игнатиев“
- Заустване на Колектор 1
- Заустване на отливен канал от ул.“Срем“
- Заустване на авариен изпускател-дюкер на колектор 1
- Заустване от ул.“Марко Бехар“
- Заустване при“Биков мост“/изток/
- Заустване на КПС-3 „Биков мост/запад/
- Заустване от ул.“Стилияна Параскевова“до Енергоснабдяване
➢ с.Кабиле,общ.Тунджа – 1бр. заустване в селското дере
- Заустване до Трафопоста
➢ гр.Елхово - 6 бр. зауствания в р.Тунджа
- Заустване „Градски парк“
- Заустване“Градски парк“-въжен мост
- Заустване –Север
- Заустване“Моста“на пътя за с.Изгрев
- Заустване“Моста“ на пътя за с.Изгрев - с/у Родопа
- Заустване до стопански двор
➢ гр.Болярово -8 бр. зауствания в р.Поповска
- Заустване до старата кланница
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-

Заустване от ул.“Атанас Манчев“
Заустване от ул.“Атанас Манчев“
Заустване до моста на пътя за гр.Елхово
Заустване от ул.“Хр.Ботев“
Заустване от ул.“Георги Калчев“
Заустване от ул.“Никола Вапцаров“
Заустване от ул.“Стара планина“

➢ с.Стефан Караджово - 3бр. зауствания в селска река
- Заустване до парка
- Заустване на северозапад от пътя за с.Дъбово
- Заустване до моста на пътя за с.Дъбово
1.4.2. ПСОВ – механично пречистване
Към настоящия момент не експлоатираме ПСОВ.
1.4.3. ПСОВ – биологично пречистване
Към настоящия момент не експлоатираме ПСОВ.
1.4.4. ПСОВ – третично пречистване
Към настоящия момент не експлоатираме ПСОВ.
1.4.5. Очаквано изграждане и предоставяне за стопанисване на публични активи през периода на
бизнес плана
➢ В момента се водят предварителни преговори за предоставянето на обект „Канализационна
система с ПСОВ с.Тенево на обща стойност 14 203 562 лв.
➢ Община Ямбол - писмо № 2801-08894/27.05.2016г. – ПСОВ гр.Ямбол с предполагаем срок за
въвеждане - м.12.2017 г.
Същите са описани по- горе в предходния раздел, тъй като канализацията и пречиствателните станции
са в един общ обект.
1.5.ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО
1.5.1

Организационна структура – диаграма, описание

Към настоящият момент по списъчен състав във „В и К” – ЕООД гр. Ямбол работят 371 човека –
366 по щатно разписание и 5 заместника. Жените в предприятието са 103, от които две майки.
Работещите са разпределени в шест района както следва: Район Ямбол – 171 човека, район
Тунджа – Изток – 35 човека, район Тунджа – Запад – 34 човека, район Елхово – 57 човека, район
Стралджа - 39 човека и район Болярово – 30 човека. В регулираните дейности „Доставяне на вода на
потребителите” „Отвеждане на отпадъчни води” и „Пречистване на отпадъчни води” работят
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361човека, а в нерегулираната дейност към ВРР - 5 души. Персоналът в „Доставяне на вода на
потребителите” по списъчен състав е 340 човека, но тъй като имаме 46 човека, които работят на 4 часа,
средно списъчния състав възлиза на 317 човека.
В следствие на намаляване броя на абонатите по селата, работещите на 4 часа са в район Тунджа –
Изток, Тунджа – Запад, Стралджа, Елхово и Болярово. Средната възраст на персонала на „В и К” –
ЕООД е около 49 години. В дружеството работят 46 човека с висше образование и 10 с полувисше
образование. Преобладава броя на хората със средно образование – 253 човека. Не са малко и
работещите с основно образование – 57. Това са главно водопроводчици и помпиери по селата, където
отсъстват млади хора. През изминалия период са назначени двама човека с по – висока образователна
степен.
Разпределението на състава на предприятието по категории персонал е както следва:
- ръководители – 20
- аналитични специалисти – 14
- техници и други приложни специалисти – 21
- административен персонал – 22
- квалифицирани, производствени работници – 83
- оператори на машини, съоръжения и трансп. средства – 135 + 23
- професии, неизискващи квалификация - 48
Предприятието се ръководи от управител, а от м. август 2015 год. има назначен и контрольор.
Оптимизацията на персонала настъпва по естествен път, следствие по-голямото текучество и
намаление броя на абонатите по селата, което дава възможност окрупняване и оптимизиране на
длъжностните характеристики.
Основен проблем на дружеството е повишаването на квалификацията, която е незадоволителна за
по – голямата част от основния състав. Преминалите курсове за обучение, квалификация и
преквалификация през 2015 год. са 39 човека, но малка част от тези курсове са пряко свързани с
основната дейност. Само 5 човека са преминали курсове по основната дейност и са получили
сертификати. Водопроводчици и помпиери трябва да имат нужната подготовка и квалификация за
бърза реакция и отстраняване на аварии. За целта е необходимо създаване на учебна база и програми
за квалификация и преквалификация на състава. Ниското заплащане в предприятието е причина за
голямото текучество и не дава възможност за подбор на квалифициран персонал. Това се отразява
изключително много на качеството на работа и производителността на труда.

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНСКА СТРУКТУРА
УПРАВИТЕЛ
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Вътрешен одитор

Асистент кореспонденция

Главен инженер

Ръководител отдел
“БЗР и ПБ”

Юрисконсулт

Главен счетоводител

Звено ВРР
Направление “ПТ”
Химическа лаборатория
Звено АМРБ
ЕМ и АСУК
Звено диспечери
Експлоатационен район
Ямбол
Експлоатационен район
Тунджа изток
Експлоатационен район
Тунджа запад
Експлоатационен район
Елхово
Експлоатационен район
Стралджа
Експлоатационен район
Болярово

Счетоводство
Отдел “Човешки ресурси”
Отдел “Продажби и работа с
клиенти”
Звено “Компютърна
обработка”
Звено помощен персонал

1.5.2. Географска организация – експлоатационни райони
Работещите във „В и К” – ЕООД гр. Ямбол са разпределени в шест експлотационни района, които
включват цялата Ямболска област.

- Експлоатационен район Ямбол
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В този район работят 171 човека, които обслужват седемдесет хилядното население на град Ямбол.
Градът се намира в равнина област, разположен на двата бряга на река Тунджа. Водата се добива
изключително по помпажен път. В района няма работещи на половин работен ден.
- Експлоатационен район Тунджа – Изток
Обособен е от 23 села. В района работят 35 човека, от който шест души на половин работен ден /4
часа/. Това се налага поради намалелия брой на абонатите по селата. Водата се добива изключително
по помпажен път, с изключение на едно от селата – Робово, където подаването на вода става
гравитачно.
- Експлоатационен район Тунджа – Запад
Обособен е от 23 села. В района работят 34 човека, 8 от които на половин работен ден /4 часа/.
Районът е равнинен и само в едно от селата - Бояджик водата се добива по гравитачен път.
- Експлоатационен район Стралджа
Районът включва гр. Стралджа и 22 села. Релефът в него е леко хълмист, поради което тук се
увеличава делът на водата, добивана по гравитачен път. В района работят 39 човека, 7 от които на
половин работен ден /4 часа/.
- Експлоатационен район Елхово
Този район включва град Елхово и 21 села. Голяма част от селата се намират в подножието на
Странджа планина, затова тук преобладава гравитачното добиване на вода. В района работят 57
човека, 13 от които на половин работен ден /4 часа/.
- Експлоатационен район Болярово
Районът включва гр. Болярово и 20 села. Цялата община Болярово се намира в района на
Странджа планина и затова в по – голямата част от селата водата се добива по гравитачен път. В района
работят 30 човека, 12 от които на половин работен ден /4 часа/. Това се налага поради обезлюдяването
на селата и намалелия брой на абонатите.

1.6. ПЛАН ПРИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ
Дружеството има изготвен Авариен план, който е приложен към към Бизнес плана и е неразделна
част от него.
В планът, в отделни раздели са разработени мероприятията и действията на служителите при
земетресение, наводнение, терористичен акт, промишлена авария, пожар, радиационна авария,
снегонавяване и обледяване. При необходимост планът се актуализира. Веднъж годишно при
комплексна проверка планът се проверява от служител на РС ПБЗН.
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2. ЦЕЛ НА БИЗНЕС ПЛАНА
Бизнес планът се разработва от “В и К” ЕООД гр.Ямбол за период от пет години (2017-2021г.) на
основание чл.10 ал.1 от ЗРВКУ и стратегията на дружеството за развитие. Той се разработва на база
отчетни данни за последната година (2015г.), за която има съставен годишен финансов отчет.
Бизнес планът съдържа производствена, ремонтна, инвестиционна и социална програми.
Основната му цел е по отношение на показателите за качество на ВиК услугите, тяхното
изпълнение по отчетни данни, определянето на конкретни прогнозни, индивидуални цели и постигане
на дългосрочните нива при наличие на отклонение в намаление.
Приоритетната цел, която „В и К” – ЕООД гр.Ямбол си е поставило е свързана с основното право
на всеки да получава вода, тъй като тя е ценна и незаминима.
✓ Осигуряване непрекъснатост на водоснабдяването, сигурност в отвеждането на отпадните води
съгласно утвърдените стандарти на социално поносими цени, които осигуряват стабилност на
дружеството и икономическа сигурност.
✓ Предоставените услуги да са с високо качество, които да удовлетворяват висок стандарт на
потребители и оказват благоприятно въздействие върху жизнената среда на всеки човек.
✓ Опазване на околната среда, опазване качеството на питейната вода, стриктно спазване
стандартите и утвърдени норми на отпадъчните води.
✓ Като се отчитат интересите на потребителите, стриктно спазване на европейската, държавната и
регионалната политика за развитие на водния сектор.
✓ Повишаване квалификацията на персонала, създаване и утвърждане на високо квалифицирани
кадри на възловите звена, с висока съзнателна отговорност, принципност и последователност.
„В и К” – ЕООД гр.Ямбол счита, че за да бъдат изпълнини посочените приоритенти цели е
необходимо:
1. Да се подобри качеството на услугите „доставка на вода” и „отвеждане на отпадъчните води”.
2. Да се изгради цялостна автоматизирана система за за контрол, наблюдение и управление на В и
К системите.
3. Взаимоотношенията с клиентите да се усъвършенстват.
4. Да се подобри експлоатационната дейност на дружеството – чрез съкращаване времето за
отстраняване на аварии по водопроводната мрежа и да се разгърне разяснителна дейност по
добросъвестно ползване на канализацията.
5. Да се проучват добрите практики в дейността на всички нива и да се прилагат в дружеството.
6. Работа по мотивацията на персонала.
Дружеството се стреми да постига високо качество на предоставените услуги, като осигурява
баланс между интереса му, интереса на потребителите, поносимост на цените на услутите, баланс с
природата и устойчиво икономическо развитие.
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3. РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНСУЛТАЦИИТЕ С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ВИК ОПЕРАТОРА
Естеството на работата на експлоатационното дружество предполага ежедневни контакти с
потребителите на услугите водоснабдяване и канализация. Но предвид кратките срокове за
разработване и подготовка на бизнес плана за новия регулаторен период 2017-2021 г. не са правени
консултации с потребителите и не е представен на обсъждане от по-широка аудитория.

4. ОПИСАНИЕ НА ВРЪЗКАТА НА БИЗНЕС ПЛАНА С РЕГИОНАЛНИЯ ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН
НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВИК УСЛУГИ
Регионалният план е със стъпка на развитие 10 години. Инвестиционните програми, предложени
за краткосрочен, средносрочен и дългосрочен период на развитие, не са съобразени с мимималните
финансови срества, с които дружеството разполага. Предстои да бъдат разработени Регионални
прединвестиционни проучвания, на базата на които ще бъдат изготвени апликационни форми с
възможност за кандидатстване по европейски фондове за финансиране на проекти, свързани с В и К
дейността.

5. ОПИСАНИЕ НА ВРЪЗКАТА НА БИЗНЕС ПЛАНА С ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО,
КОИТО СА ПРЕДВИДЕНИ В ДОГОВОРА С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА ВИК УСЛУГИТЕ
„В и К” ЕООД - град Ямбол сключи дотовор с АВиК за предоставяне на публичните активи за
стопанисване, поддръжка и експлотация на 18.03.2016 год. В момента тече процедура по фактичестото
предаване на активите, но все още същите не са отписани от собствеността на дружеството.
Показателите за качество, съгласно договора са:
1. Неотчетени водни количества – намалението на загубата следва за бъде снижена на 65% в края
на петата година, а съгласно индивидулните показатели за качество, дружеството трябва да достигне
загуба на вода 69,00 %. Разлика 4,00 %.
2. Измерване на водните количества на ниво водоизточник – в края на третата година от договора
на всички водоизточници съгласно договора, следва добитата вода да се измерва с водомери.
3. Ефективност на търговското измерване - до края на четвъртата година следва всички сградни
водопроводни отклонения да са с монтирани измервателни уреди, а до края на осмата година – 80% от
монтираните водомери да са в срок на метрологична годност . Като показател е предвидено в края на
6-тата година от договора всички СВО със средна консумация на вода 100мз/мес да са с монтирани
водомери.
4. Ежегодно да се отговаря в 14-дневен срок на 95% от жалбите, съгласно договора с АВиК. „В и
К” ЕООД се стреми в края на всяка година да е постигнато индивидуално ниво 100%, при постигнато
за 2015 год.- 98 %.
5. Съгласно договора с АВиК в края на петата година да бъдат въведени регистър за активите,
регистър на критичните активи, да дъде извършена оценка на същите.
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Другите два показателя за качество по договор с възложителя са:
-

Показател за оперативна ефективност – експлоатационни разходи спрямо оперативни приходи.

-

Въвеждане на регистър на активите (неколичествен показател).

В и К – ЕООД град Ямбол има изградено добро водомерно стопанство. От 47 519 бр. СВО, 47009
бр. са с монтирани водомери в края на 2015 год. или 99 %. Изоставянето ни е по отношение
метрологичната годност на водомерите на СВО, т.е дружеството не успява да извърши последваща
проверка на плануваните за това водомери. Независимо от предварителната организация за това –
разговор с потребителя, връчване на предписание, последните трудно осигуряват достъп до
водомерните възли. От плануваните 9 446 бр. водомери за последваща проверка през 2015 година са
проверени 5592 бр. или 59,20 %.
През последните години, поради обезлюдяването на населените места в пограничните райони на
Ямболска област, се наблюдава увеличаване броя на заявленията за трайно преустановаване
водоподаването чрез демониране на водомера на СВО без потребилеря да заяви прекъсване на същото.
Така нанесените данни в Справка № 2 показват, че броя на СВО растат, а броят на монтираните
водомери намаляват, поради по-горе описаните причини.Стремежът ни да намалим броя на
отклоненията без водомери няма да покаже ефективност в работата ни.

II. ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ
1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА
ГОДИШНИТЕ
ИНДИВИДУАЛНИ
ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО НА ВИК УСЛУГИТЕ

ПК

ПК4а
ПК4б

Параметър
Общи загуби на вода
във одоснабдителните
системи
Общи загуби на вода
във водоснабдителните
системи

Ед.
мярка

м3/км/ден

%

ЦЕЛЕВИ

НИВА

ЗА

Индивид
уална
2021 г.
цел за
2021 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

20,24

16,09

20,07

19,63

18,73

18,23

17,74

71,48%

67,00%

71,00%

70,60%

69,80%

69,40%

69,00%

18,55

69,66%
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Аварии по
водопроводната мрежа
Аварии на
канализационната
ПК9
мрежа
Енергийна ефективност
за дейността по
ПК11а доставяне на вода на
потребителите
Рехабилитация на
ПК11г водопроводната мрежа
Активен контрол на
ПК11д
течовете

ПК5

ПК12г Събираемост

бр/100км
/год

141,63

139,87

136,22

129,20

121,90

114,04

108,14

бр/100км
/год

848,09

609,38

756,97

632,82

625,13

617,44

609,74

0,65

0,77

0,66

0,66

0,65

0,67

0,62

0,28%

0,67%

0,73%

0,79%

0,84%

0,90%

0,95%

1,91%

1,91%

2,02%

2,13%

2,30%

2,47%

2,64%

83,67%

84,00%

84,50%

85,00%

85,00%

86,00%

86,94%

49,62%

64,65%

71,57%

74,42%

77,29%

80,18%

83,08%

бр/1 000
СВО

6,64

6,84

6,84

6,72

6,72

6,71

6,39

бр/1 000
СКО

1,56

1,63

1,83

3,50

3,35

3,22

3,03

кВч/м3

%
%
%

Ефективност на

ПК12е изграждане на

водомерното стопанство
Ефективност на
персонала за услугата
ПК15а доставяне на вода на
потребителите
Ефективност на
персонала за услугите
ПК15б отвеждане и
пречистване

%

113,30
636,07

0,62

0,42%
1,91%
86,94%
81,60%

6,39

3,03

2. АНАЛИЗ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО ПО
ОТНОШЕНИЕ НА УСЛУГАТА „ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ”
2.1. АНАЛИЗ НА НИВОТО НА ПОКРИТИЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ УСЛУГИ
„В и К” ЕООД – гр. Ямбол доставя вода до цялото население на област Ямбол. Покритието на
водоснабдителните услуги е 100 %. Изграждането на нова мрежа става при обособяване на нови
квартали на населените места или при земеделски земи, на които се сменя предназначението за бизнес
дейности.
Всичките 110 населени места в Ямболска област са водоснабдени.
Обосновка за определяне броя на населението в област Ямбол за периода 2017-2021 год. по години.
Изходните точки като база за изчисляване на населението са взети от НСИ – раздел демографска и
социална статистика – прогнозиране на населението. Използвани са данните на първи вариант при
хипотеза на корвенгентност.
(брой)
I вариант (при хипотеза за конвергентност)
Област Ямбол

2015 г.

2020 г.

2025 г.
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Общо

124066

116708

109720

Мъже

60947

57493

54256

Жени

63119

59215

55464

На принципа на интерполирането, като се има предвид отрицателния прираст на населението през
периода 2015 год- 2025 год., са получени данни за населението за всяка година, т.е за прогнозните
2017, 2018, 2019, 2020 и 2021 години. /Справка №2/
Данните за населението в справка №2 за 2015 год. са отчетните данни на НСИ по тяхна справка, които
не се покриват с тези от хипотезата за конвергентност.

2.2. АНАЛИЗ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ГОЛЕМИ ЗОНИ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ
Големите зони на водоснабдяване на територията, която експлоатира „В и К” ЕООД – гр.Ямбол,
са три броя. Водите в големите зони отговарят по всички показатели на изискванията на Наредба №9
за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Големите зони обхващат над 78 % от
населението на областта.

2.3. АНАЛИЗ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В МАЛКИ ЗОНИ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ
Малките зони на водоснабдяване са 63 броя. От тях вода с отклонение в качеството по Наредба №
9 ползват 29 зони с население около 17 % от населението на областта. Отклоненията са предимно по
показател „нитрати” и единични случаи по показател „манган” и „хлориди”. За привеждане качеството
на водата в съответствие с Наредба №9 сме изготвили и изпратили до общините Проектопланпрограма, на база на която общините да предвидят необходимите средства. /Приложение А /.
Общините са запознати с Програмата и имат желание за осъществяване на мероприятията в нея.
Финансирането на мероприятията по преодоляване на отклоненията ще се извършва от общините,
но те за момента са затруднени в планирането на финансови средства при реалната икономическа
обстановка. Като цяло общото в позицията на Общините е неяснота по обема на финансовите средства,
източниците на финансиране и невъзможността за скорошно финансиране на мащабни мероприятия.
Става въпрос за многомилионни инвестиции в рамките на областта за продължителен период от време.
Отделно има заложени мероприятия в Регионалния план за развитие на сектора ВиК, но без намесата и
повишената отговорност на всички институции относно качествата на питейната вода сами трудно ще
преодолеем проблема, особено проблема с торенето на земеделските култури с азотсъдържащи торове.
2.4. МОНИТОРИНГ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА
Мониторингът на качеството на водите се извършва по изискванията на Наредба №9. Ежегодно
подписваме с РЗИ-Ямбол съвместна Програма за годишен контрол, която е приложена към Бизнес
плана. В Програмата са посочени селищата, броя проби и показателите, подлежащи на контрол.
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Селищата, броя проби и показателите за контрол се определят индивидуално за всяка година след
анализ на резултатите от предходната година и варират в широки граници. За всяка календарна година
се изготвя съвместна /с РЗИ/ обобщена таблица с резултати от мониторинга, която се изпраща на МЗ и
от там на Европейските органи по качество.

2.5. ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА
29 зони на водоснабдяване с население около 17 % ползват вода с отклонение в качеството по
Наредба № 9. Отклоненията са предимно по показател „нитрати” и единични случаи по показател
„манган” и „хлориди”. За привеждане качеството на водата в съответствие с Наредба №9 сме изготвили
и изпратили до общините Проектоплан-програма, на база на която да се предвидят необходимите
средства. Общините са запознати с Програмата и имат желание за осъществяване на мероприятията в
нея.
Финансирането на мероприятията по преодоляване на отклоненията ще се извършва от общините,
но те за момента са затруднени в планирането на финансови средства при реалната икономическа
обстановка. Като цяло общото в позицията на Общините е неяснота по обема на финансовите средства,
източниците на финансиране и невъзможността за скорошно финансиране на мащабни мероприятия.
Става въпрос за многомилионни инвестиции в рамките на областта за продължителен.

В нашия Договор с Водната асоциация са предвидени годишни финансови средства за
ограничен брой основни ремонти и реконструкции. Като оператор експлоатация и аварийни
ремонти извършваме само в съоръженията, които са ни предоставени с договора. Новото
строителство и свързаното с него финансиране изисква многомилионни инвестиции, които ще
се осигуряват на общините по низходящ ред, ние не можем да влияем на формирането на
републиканския бюджет. Предвиждаме изпълнение на заложените нива по качество на водите,
но има неизвестност от страна на общините по отношение на необходимите инвестиции и
осигуряване на финансовите средства и съответно по сроковете за реализиране на
мероприятия. И съответно не можем да представим детайлна програма със срокове и
стойности за изпълнение на проекти, което е приоритет на другата страна по договора. По
нашите възможности е да поддържаме качество на водите в направленията обеззаразяване,
саниране на съоръжения и профилактика на съоръжения по Санитарно-техническите норми и
правила.
Отделно има заложени мероприятия в Регионалния план за развитие на сектора ВиК, но
без намесата и повишената отговорност на всички институции относно качествата на
питейната вода сами трудно ще преодолеем проблема, особено проблема с торенето на
земеделските култури с азот съдържащи торове.Поради големия обем на инвестициите
Дружеството не може да финансира мероприятия от Програмата.
Като се има предвид сериозността на проблема с нитратите и инвестициите, които са
необходими за решаването му, считаме, че е необходимо отговорни представители на МЗ,
МРРБ, МЗХ МОСВ и засегнатите общини да проведат работна среща за уточняване на размера
на финансовите средства, разпределението по години и реда за финансиране от бюджета на
министерствата и общините на мероприятията от Програмата
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2.6. АНАЛИЗ НА НЕПРЕКЪСНАТОСТТА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ
Водоснабдяването на потребителите е непрекъснато. Прекъсване на водоснабдяването имаме в
случаи на аварии по мрежите и съоръженията на водоснабдителните и електроснабдителни системи до
тяхното отстраняване, както и при задължителни планови профилактики /дезинфекция на резервоари,
промиване на водопроводи, преглед на ел. съоръжения/ в определеното за целта времетраене.
Последните 3 години „В и К” ЕООД – гр. Ямбол съсредоточи усилията си за рехабилитация на
водопроводната мрежа на град Ямбол. Със собствени средства през 2015 година са подменени общо 2
789 м.
Има практика, при част от етническите групи потребители през особено горещите дни на лятото,
да ползват питейната вода за поливане на зеленчуци или за разхлаждане на настилки и покриви на
сгради. Оттук следва влошаване качеството на услугата „доставка на питейна вода”, която при
увеличаване на консумацията на максимално ползване, налягането в крайните точки намалява.
Предвид съществените проблеми, свързани с амортизираната водопроводна мрежа, честите аварии,
особено през летния период, влияят неблагоприятно върху непрекъснатостта на водоподаването.
През 2015 година на територията на град Ямбол започна реализирането на проект „Интегриран
проект за водния цикъл на град Ямбол”. Строителството на обекта ще продължи около 4 години. През
този период е възможно допълнително спиране на водоподаването към потребителите на града и
съответно нарушаване на непрекъснатостта на подаване на вода.
Режим на подаването на вода към потребителите през отчетния период на предхождащия бизнес
план няма регистриран.
2.7. АНАЛИЗ НА ОБЩИТЕ ЗАГУБИ НА ВОДА ВЪВ ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ
Прогнозираните водни количества за периода на действие на Бизнес плана са определени на база
т.45.2 от Указанията за прилагането на НРЦВКУ, като средногодишен резултат от отчетените водни
количества за периода 2011-2015 год. :
За 2011 г. фактирираните водни количиства - 5478123 мз
За 2012 г.
5481598 мз
За 2013 г.
5304178 мз
За 2014 г.
5134147 мз
За 2015 г.
5248700 мз
Средно количество фактрирана вода за посочения период 5329349,200 мз / прието 5329350 мз за
2017 год., като отправна точка за прогнозирането/
В основана на изчисляването стой броят на потребителите за всяка отделна година; средната
консумация вода за 1 месец; увеличаване водопотреблението л/ж/ден и други фактури, касаещи пряко
потреблението на вода. Предвид отрицателния прираст на населението фактурираните водни
количества намаляват. /Справка № 4/
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Увеличение на фактурираите водни количества на база новоприсъединени потребители не се
предвижда предвид следното:
Всички потребители в Ямболска област са присъединени към водопроводната мрежа на всяко населено
място.Новите потребители са резултат от създаване на нови имоти в населените места и изнасяне на
определена дейност в покрайнините на градовете от областта или като резултат от създаването на нови
имотни граници в някои квартали на населените места т.е едно домакинство от 4-5 човека образува 2
домакинства.
Броят на населението в Ямболска област трайно намалява. В 12 населени места броят на
жителите е под 50 човека, а в 15 населени места – между 51 и 100 човека..Увеличава се броят на
имотите, които са трайно необитавани. В тези случаи наследниците депозират в дружеството
заявление за прекъсване на водоснабдяването.
2.7.1. Анализ на търговските загуби (Q8)
На този етап не можем да определим размера на търговските загуби на вода по метод, който да
обвързва точността на този показател и измерими стойности. Количеството вода, определена като
търговски загуби, е на база съществуващи практики.
Приоритет за „В и К” ЕООД - гр. Ямбол е изграждането на пълно водомерно стопанство. Към
момента 99 % от потребителите са обхванати от водомери /47009 водомери : 47472 бр СВО/.
Проблемите са ни свързани с ромското население, което е с неустановена собственост или живее в
незаконни строежи. Стремим се по всякакъв начин да се осъществява мерене на водата, ползвана от
потребителите. Мероприятията, които непрекъснато провеждаме са свързани с:
Подмяна на неработещите водомери;
Обхващане и отчитане на главните водомери;
Незаконно ползване на вода – периодично провеждаме акции за откриване на кражби на вода;
Проверка на обществените чешми, ползването на питейна вода в паркове и градини и др.дейности.
През 2013 г. след реконструкция на водопроводната мрежа, включително и сградните
водопроводни отклонения, на една от водомерните зони в град Ямбол, „В и К“ – ЕООД се опита да
определи каква е полезната нощна консумация и връзката й с търговските загуби на вода, резултат от
неточност на главните водомери и делът им от общите загуби на вода.
1.
2.
3.
4.

Основни параметри на зоната:
➢ Обща дължина на мрежата – 1433 м
➢ Брой главни водомери - 47 бр, от тях 17 бр. т.е. 36% са извън 60 мес. период на периодична
проверка, а останалите са в рамките на стандарта.
➢ Брой на потребителите в зоната 1657 човека. Партиди
на битови потребители – 878 бр., на
обществени – 19 бр. Сградите са разнообразни.
➢ Времеви период на отчитане – 1 месец: м.май- м.юни. Едновременно бяха извършени отчети на
зоновия водомер и общите водомери.
➢ Обща консумация на вода в зоната – 5693 мз/мес
➢ Обща консумация на вода в зоната по общите и самостоятелни водомери – 5312 мз/мес
➢ Разлика между отчета по водомера на зоната и сбора от отчетите по общите и самостоятелните
водомери - 381 мз. Или общите загуби са равни на 6,69 %.
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➢ Средна консумация на вода по зоновия водомер – 2,13 л/с
➢ Средна консумация на вода по общите и самостоятелните водомери – 1,98 л/с
➢ Общо потребление на вода от битовите потребители – 5107 мз/мес
➢ Общо водопотребление на битовите потребители – 99,42 л/ж/ден или 3,08 мз/ж/мес
С помощта на SKADA бяха направени измервания на денонощната консумация в зоната, при което
се установи следното:
Минимална нощна консумаци за зоната /МНК/ - 0,56 л/сек – 2016 л/час (2,016 мз/час)
Допускаме че МНК 0,56 л/сек е само Полезна нощна консумация /ПНК/, при брой жители 1657 бр
се получава 1,22 л/ж/ч.
Извод:
Търговските загуби в размер на 6,69 % са равни на общите загуби на вода за конкретния случай практически установени.
За намаляването на общите загуби следва да се търсят средства, методи и начини за влияние върху
физическите загуби.
Установените търговски загуби в размер на 6,69 % са реализирани само от неточно отчетени
водомери. „В и К“ ЕООД гр.Ямбол не е обследвало търговските загуби по направление „неточно
оразмеряване на водомерите“; „прехвърляне на данни от инкасаторката в карнета и от карнета във
фактурата“; „незаконни сградни водопроводни отклонения“ или „манипулиране и байпасни
водомери“
Въз основа на изложеното по горе дружеството приема размера на търговските загуби 10 % от
общото количество вода измерено на вход водоснабдителна система. /Справка № 4/ ,

Жил.к-с „Гр.Игнатиев“ – зона на обследване на търговски загуби
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2.7.2. Анализ на реалните загуби на вода(Q7)
Проблемът с реалните загуби на вода е сериозен. С малки изключения към края на 2015 год. е
рехабилитирана водопроводната мрежа на някои населени места като град Болярово, с.Воден, част от
водопроводната мрежа на град Елхово и на малка част от водопроводната мрежа на град Ямбол. Все
още конкретни резултати в посочените населени места не са отчетени. За „В и К” ЕООД -гр.Ямбол
намаляването на реалните загуби е приоритетна задача.
Реалните загуби в областта са високи, цялата водопроводна инфраструктурна мрежа е остаряла,
силно амортизирана, инвестициите са недостатъчни, а техническата информация със случващото се с
инфраструктурата е недостатъчно ясна. Приблизително 80 % от водопроводната мрежа в населените
места е от етернитови тръби на гумени уплътнители; близо 27 % от външните /довеждащите/
водопроводи за изградени от стоманени тръби и 70% от етернитови тръби.
През последните няколко години дружеството вложи средства по изграждане на диспечерска
система за контрол, наблюдение и управление на по-големите водоснабдителни системи. На база
измерената нощна консумация, по обхванатите от системата водопроводи, дружеството може да
определи с точност, къде да бъдат насочени средствата за инвестиране.
Практически сме установили, че при висока концентрация на сградни водопроводни отклонения,
реалните загуби на вода растат. По тази причина през последните няколко години „В и К” ЕООД гр.Ямбол инвестира собствени средства / крайно недостатъчни/ в подмяна на водопроводната мрежа в
град Ямбол. Загубата на вода в града спрямо същата през 2010 година е спаднала с 5 пункта.

2.7.3. Анализ на подадената нефактурирана вода (Q3А)
Два са основните показатели, които наблюдаваме – за противопожарни нужди и за технологични
нужди.
В непрекъснат контакт сме с противопожарните служби на територията на областта, но
независимо от пряката връзка, субективният фактор играе важна роля за по-точното отчитане на този
показател.
Вода за технологични нужди ползваме за дезинфекция на водопроводите, промиване на водоемите
и дезинфекция на други съоръжения.
(Q3А) е определена на база съществуващите практики, изразена в процентно отношение спрямо
общите загуби.
2.7.4. Обосновка за изчисляване количествата загуби по категории
Изчисляването на категориите загуба на вода е в съответствие с Методиката за изчисляване на
допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи. Числовото изражение е резултат от
изграденото водомерно стопанство в дружеството като 98 % от водата на потребителите се измерва с
водомери, а измерената подадена вода на вход водоснабдителна система е: 82 % измерване при
водоизточниците, 10% - на хранителната тръба и 8% от общото количество подадена вода не се
измерва.
23

Бизнес план за развитие на дейността на „В и К” ЕООД - гр. Ямбол като ВиК оператор за периода 2017 – 2021 год.

Монтираните водомери на вход ВС са съобразени с действащите разрешителни и разговорите,
проведени с представители на Басейновите дирекции. Монтираните
водомери на вход
водоснабдителна система се отчитат ежедневно от помпиерите и отчетите се вписват в дневници. При
повреда на водомера се съставя констативен протокол и известява поддържащата фирма. Водомерите
на потребителите се отчитат един път в месеца.
Компонентите на неносещата приходи вода са описани в по-горе посочените анализи.

2.8. АНАЛИЗ

НА

АВАРИИТЕ

ПО

ВОДОПРОВОДНАТА

МРЕЖА

ПО

СИСТЕМИ
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Брой аварии във водоснабдителната и канализационната системи за 2015 г.
Брой аварии във ВС

№

1

2

3

4

Населено
място/район

гр. Ямбол
с. Кукорево
с. Стара река
с. Чарган
с. Веселиново
Общо
с. Воден
с. М. Шарково
гр. Болярово
с. Златиница
с. Добрич
с. Кирилово
гр. Елхово
гр. Иглика
с. Славейково
с. Лалково
с. Ситово
с. Маломирово
с. Мамарчево
Общо
гр. Стралджа
с. Атолово
с. Лозенец
С.Воденичане
Общо
Окоп

Аварии по
довеждащи
водопровод
и, бр.

Дължина
на
довеждащ
ите
водопров
оди, км.

35
2
4
4
2
47
3
5
9
0
0
3
36
0
0
0
0
1
0
57
2
0
2
2
6
3

37,446
11,100
2,800
7,700
7,200
66,246
0,510
2,200
8,900
0,700
0,400
4,900
106,000
1,200
0,800
0,500
0,600
1,800
2,500
131,010
12,400
10,142
2,700
6,700
31,942
2,000

бр. аварии
по дов.
водопр./
дължина
на дов.
водопр.,
бр./км.
0,935
0,180
1,429
0,519
0,278
0,709
5,882
2,273
1,011
0,000
0,000
0,612
0,340
0,000
0,000
0,000
0,000
0,556
0,000
0,435
0,161
0,000
0,741
0,299
0,188
1,500

Аварии
във
ВПС,
бр.

ВПС,
бр.

бр.
аварии
във
ВПС/бр.
ВПС,
бр./бр.

46
0
0
0
0
46
1
2
3
0
0
0
0
2
0
0
1
0
0
9
0
0
0
0
0
7

35
0
0
1
0
36
1
1
3
0
0
1
13
1
0
0
1
0
2
23
7
0
0
0
7
5

1,314
0,000
0,000
0,000
0,000
1,278
1,000
2,000
1,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2,000
0,000
0,000
1,000
0,000
0,000
0,391
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1,400

Аварии по
разпредели
телна
мрежа, бр.
328
43
23
16
39
449
3
3
4
3
13
6
99
0
3
0
1
6
11
152
28
4
8
15
37

Дължина
на
разпреде
лителнат
а мрежа,
км.

бр. аварии
по разпр.
мрежа/
дължина
на разпр.
мрежа

168,232
8,080
3,600
11,300
10,400
201,612
9,790
3,815
12,300
3,900
5,400
9,200
47,882
2,000
3,000
7,400
2,200
10,500
8,900
126,287
39,800
10,353
13,000
5,559
68,712
5,100

1,950
5,322
6,389
1,416
3,750
2,227
0,306
0,786
0,325
0,769
2,407
0,652
2,068
0,000
1,000
0,000
0,455
0,571
1,236
1,204
0,704
0,386
0,615
2,698
0,000
7,255

Авари
и на
СВО,
бр.
257
13
4
4
8
286
4
1
7
6
7
74
0
0
1
0
3
2
105
38
1
7
3
49
14

СВО,
бр.

бр.
аварии
на СВО/
бр. СВО

10284
746
289
385
462
12166
363
120
604
87
121
352
3325
20
41
145
40
303
342
5863
1695
172
353
298
2518
514

0,025
0,017
0,014
0,010
0,017
0,024
0,011
0,008
0,012
0,000
0,050
0,020
0,022
0,000
0,000
0,007
0,000
0,010
0,006
0,018
0,022
0,006
0,020
0,010
0,019
0,027
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5

6

7

8

9

10

11

Вр.Бакаджик
Козарево
Калчево
Победа
Челник
Сламино
Тамарино
Саранско
Каравелово
Каменец
Войника
Робово
Общо
Безмер
Х.Димитрово
Болярско
Общо
Кабиле
Завой
Дражево
Общо
Роза
Ген.Инзово
Общо
Крумово
Драма
Миладиновци
Общо
Могила
Чарда
Общо
Недялско
Люлин
Общо
Асеново
Симеоново

0
11
28
5
1
3
1
0
2
0
0
4
58
7
8
14
29
0
7
1
8
1
7
8
15
23
18
56
1
0
1
4
9
13
1
13

0,000
9,000
6,700
13,800
12,000
13,800
1,300
1,800
11,000
0,600
5,200
3,500
80,700
9,000
8,500
2,800
20,300
2,900
3,800
2,900
9,600
17,300
10,900
28,200
6,900
5,900
13,900
26,700
4,900
3,900
8,800
9,900
6,900
16,800
5,078
6,900

0,000
1,222
4,179
0,362
0,083
0,217
0,769
0,000
0,182
0,000
0,000
1,143
0,719
0,778
0,941
5,000
1,429
0,000
1,842
0,345
0,833
0,058
0,642
0,284
2,174
3,898
1,295
2,097
0,204
0,000
0,114
0,404
1,304
0,774
0,197
1,884

6
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
0
11
0
11
5
0
0
5
7
12
19
0
9
0
9
7
0
7
0
0
0
0
0

1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
2
0
2
3
0
0
3
0
2
6
0
2
0
2
2
0
2
1
0
1
0
0

6,000
5,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2,571
0,000
5,500
0,000
5,500
1,667
0,000
0,000
1,667
0,000
6,000
3,167
0,000
4,500
0,000
4,500
3,500
0,000
3,500
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

3
24
46
22
26
5
20
0
7
25
27
8
250
42
19
51
112
1
12
9
22
59
21
80
28
8
28
64
12
8
20
16
28
44
4
12

0,000
1,400
12,450
5,400
7,700
4,200
10,200
2,100
3,500
4,885
5,300
1,500
63,735
17,400
3,560
11,411
32,371
10,920
4,500
3,683
19,103
15,900
14,700
30,600
7,000
5,272
5,200
17,472
16,700
4,300
21,000
16,100
7,300
23,400
3,900
6,500

17,143
3,695
4,074
3,377
1,190
1,961
0,000
2,000
5,118
5,094
5,333
3,922
2,414
5,337
4,469
3,460
0,092
2,667
2,444
1,152
3,711
1,429
2,614
4,000
1,517
5,385
3,663
0,719
1,860
0,952
0,994
3,836
1,880
1,026
1,846

0
3
2
2
3
3
2
0
8
1
1
1
40
5
2
14
21
2
5
5
12
9
3
12
4
0
1
5
2
1
3
2
4
6
1
6

17
230
392
521
304
212
133
161
367
341
385
130
3707
784
298
326
1408
512
373
363
1248
679
745
1424
384
164
316
864
321
227
548
398
248
646
139
324

0,000
0,013
0,005
0,004
0,010
0,014
0,015
0,000
0,022
0,003
0,003
0,008
0,011
0,006
0,007
0,043
0,015
0,004
0,013
0,014
0,010
0,013
0,004
0,008
0,010
0,000
0,003
0,006
0,006
0,004
0,005
0,005
0,016
0,009
0,007
0,019
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Тенево
Общо
12

Богорово
Първенец

13

Жребино
Борисово

14

Бояново
Стройно

Общо

Общо

15

16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Общо
М.Кирилово
Гранитово
Общо
с.Търнава
с.Маломир
с.Дряново
с.Коневец
с.Видинци
с.Скалица
с.Мед. кладенец
с.Ботево
с.Овчи кладенец
с.Гълъбинци
с.Златари
с.Савино
с.Межда
с.Ханово
с.Г. манастир
с.Ген.Тошево
с.Бояджик
с.Маленово
с.Иречеково
с.Зимница
с.Джинот
с.Палаузово

8
22
0
9
9
5
0
5
7
1
8
8
1
9
8
16
3
2
5
2
4
4
0
7
6
1
9
6
4
6
5
0
0
5
0
0

8,300
20,278
4,000
5,400
9,400
6,000
2,900
8,900
28,000
2,400
30,400
1,700
15,800
17,500
3,700
9,376
0,800
4,000
0,500
1,900
0,900
7,800
1,900
5,000
4,600
2,000
6,700
0,900
5,200
0,900
5,000
3,500
1,000
11,800
3,700
3,900

0,964
1,085
0,000
1,667
0,957
0,833
0,000
0,562
0,250
0,417
0,263
4,706
0,063
0,514
2,162
1,706
3,750
0,500
10,000
1,053
4,444
0,513
0,000
1,400
1,304
0,500
1,343
6,667
0,769
6,667
1,000
0,000
0,000
0,424
0,000
0,000

16
16
0
0
0
0
0
0
9
0
9
0
0
0
3
4
0
1
4
16
14
9
9
10
17
3
3
7
10
12
0
0
0
9
5
0

3
3
0
2
2
0
1
1
4
0
4
1
0
1
2
2
1
1
1
3
1
2
2
3
1
2
1
1
3
2
0
2
5
1
0

5,333
5,333
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2,250
0,000
2,250
0,000
0,000
0,000
1,500
2,000
0,000
1,000
4,000
5,333
14,000
4,500
4,500
3,333
17,000
1,500
3,000
7,000
3,333
6,000
0,000
0,000
0,000
1,800
5,000
0,000

33
49
27
9
36
28
2
30
6
3
9
2
3
5
10
43
4
15
9
23
10
34
70
21
4
4
2
39
11
3
26
10
38
39
14
32

21,347
31,747
2,400
9,000
11,400
8,600
4,100
12,700
13,700
2,000
15,700
0,800
23,700
24,500
7,100
21,200
5,500
8,300
2,500
17,400
4,900
13,400
21,792
22,700
9,270
9,100
3,400
11,185
5,400
4,800
16,000
3,800
9,500
22,975
7,000
4,500

1,546
1,543
11,250
1,000
3,158
3,256
0,488
2,362
0,438
1,500
0,573
2,500
0,127
0,204
1,408
2,028
0,727
1,807
3,600
1,322
2,041
2,537
3,212
0,925
0,431
0,440
0,588
3,487
2,037
0,625
1,625
2,632
4,000
1,697
2,000
7,111

18
25
2
0
0
1
1
5
1
6
2
0
2
0
10
3
9
1
3
1
6
7
4
0
0
1
13
1
2
5
1
3
6
1
2

982
1445
121
295
416
215
160
375
541
73
614
29
502
531
279
813
172
207
83
450
229
566
544
412
219
201
166
624
293
342
743
280
469
812
257
161

0,018
0,017
0,017
0,000
0,000
0,000
0,006
0,003
0,009
0,014
0,010
0,069
0,000
0,004
0,000
0,012
0,017
0,043
0,012
0,007
0,004
0,011
0,013
0,010
0,000
0,000
0,006
0,021
0,003
0,006
0,007
0,004
0,006
0,007
0,004
0,012
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39 с.Правдино
40 с.Поляна
41 с.Леярово
42 с.Александрово
42 с.Голям Дервент
43 с.Пчела
44 с.Мелница
45 с.Трънково
46 с.Изгрев
47 с.Лесово
48 с.Чернозем
49 с.Вълча поляна
50 с.Раздел
51 с.М.Манастир
52 с.Оман
53 с.Вълчи извор
54 с.Г.крушево
55 с.Попово
56 с.Странджа
57 с.Денница
58 с.Ружица
59 с.Камен връх
60 с.Ст.Караджово
61 с.Шарково
62 с.Крайново
63 с.Дъбово
64 с.Горска поляна
ОБЩО ЗА В И К
ЕООД ЯМБОЛ

1
1
0
0
6
4
23
7
3
7
0
6
1
9
0
7
1
0
0
1
0
1
4
0
0
3
0

3,600
3,000
2,000
6,000
3,700
2,000
10,400
3,700
0,600
8,500
0,400
4,000
5,900
4,000
2,000
2,100
2,400
4,800
1,200
1,500
4,900
1,300
6,700
1,200
0,900
4,700
3,500

0,278
0,333
0,000
0,000
1,622
2,000
2,212
1,892
5,000
0,824
0,000
1,500
0,169
2,250
0,000
3,333
0,417
0,000
0,000
0,667
0,000
0,769
0,597
0,000
0,000
0,638
0,000

0
3
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
3
2
4
1
0
1
4
6
2
0
1

0
1
0
1
1
1
0
1
1
3
1
1
3
2
1
0
2
1
1
1
0
1
3
1
2
0
2

0,000
3,000
0,000
0,000
2,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1,500
0,000
0,000
1,500
2,000
4,000
1,000
0,000
1,000
1,333
6,000
1,000
0,000
0,500

22
6
10
5
0
13
18
29
25
13
16
7
9
10
4
0
8
5
1
0
0
2
5
1
0
11
4

9,000
5,100
1,300
5,800
3,300
9,300
15,100
6,400
11,000
13,400
4,100
4,500
7,200
5,200
2,500
1,800
11,300
11,500
1,300
4,800
2,100
2,400
16,000
1,300
1,300
2,400
1,700

2,444
1,176
7,692
0,862
0,000
1,398
1,192
4,531
2,273
0,970
3,902
1,556
1,250
1,923
1,600
0,000
0,708
0,435
0,769
0,000
0,000
0,833
0,313
0,769
0,000
4,583
2,353

0
0
0
3
0
2
2
5
8
3
3
0
4
4
1
1
1
0
0
12
1
2
1
0
0
0

223
277
99
230
95
243
297
169
355
559
109
111
267
348
114
43
380
288
64
96
133
60
390
135
51
97
191

0,000
0,000
0,000
0,013
0,000
0,008
0,007
0,030
0,023
0,005
0,028
0,000
0,015
0,011
0,009
0,023
0,003
0,000
0,000
0,125
0,008
0,033
0,000
0,007
0,000
0,000
0,000

514

686,852

0,748

317

165

1,921

2007

1093,161

1,836

705

47519

0,015
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✓
Специфични загуби на вода в куб.м/час х км - като отношение на реалните загуби на вода и
дължината на водопроводната мрежа без дължината на водопроводните отклонения, за 2015 год. е:

Q7
12 048 945
qspec = -------------------- = -------------------- = 0,773 м3/час х км
8 760 х Lвод.мр.
8 760 х 1 780
✓
Фактор - брой водопроводни отклонения за 2015 год.:
Определя се по формулата:

Q7
12 048 945
qоткл = -------------------- = -------------------- = 0,695 мз/бр.откл. за година
N х 365
47 519 х 365
Q7 – реални загуби в хил. мз
N – брой на водопроводните отклонения
Съгласно чл.39 от Методиката за определяне допустимите загуби на вода във водоснабдителните
системи “В и К” ЕООД - гр.Ямбол се класифицира като система с много големи стойности.

Водопроводната мрежа на обособената територия, с която дружеството оперира е
изграждана основно през 70 - 90-те години на миналия век от етернитови тръби на връзки
„Симплекс“. Реконструираната мрежа към края на 2016 г, представлява едва 5 % от общото
количество мрежа, която „В и К“- ЕООД експлоатира /без дължината на сградните
водопроводни отклонения/. За възникването на аварии от съществено значение е и засушаването
през топлите месеци на годината. В резултат на дълбоките пукнатини и тежките черноземни
почви в Ямболска област по водопроводите се получава т.нар.“срязване на тръбите“ и броят на
авариите чувствително се увеличава. Друга причина за авариите са износените гумени
уплътнители при връзките „Симплекс“. Корозията по тръбите, по спирателните кранове,
вентили, стомани фланци и др. също е причина за възникване на аварии. Корозията е особено
изразена по дължината на сградните водопроводни отклонения. Основната причина за авариите
е физически остарялата водопроводна мрежа. Обикновено отстраняването на същите се свежда
до монтирането на аварийни скоби или до заварки по стоманените тръби / дупки от корозия/.
При гравитачните водопроводи, в резултат на дълбоката коренова система на дърветата в някои
населени места се получава т.нар. “лисича опашка“, която намалява проводимостта на
водопроводите, а от там и осигуряването на достатъчно количество вода за потребителите.
Водоснабдителна система „Драма-Крумово-Миладиновци“ е с най-много аварии по външните
водопроводи. По този въпрос не еднократно сме водили разговори с община Тунджа. Въпросът
се свежда до осигуряване на средства за цялостна подмяна на приблизително 27 км мрежа с
диаметър ф 200 и ф 160 мм. Подобно е положението с група „Хаджи Димитрово“ – външните
водопроводи са изградени от стоманени тръби 85-87 г. на м.в., физически износени,
корозиралии е необходима реконструкция на същите – 20 км, с диаметър от ф 350 до ф 160 мм.
Тревожно е положението с външните водопроводи на с.Зимница – 12 км, с.Калчево – 7 км, с.
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Маломир 9 км, с. Мелница – 10 км, с.Малък манастир – 4,0 км и др.населени места. На този етап
най-голяма тревожност имаме с тласкателния водопровод /стоманен Ф 426 Ст/ между
пом.ст.“Ормана“ и пом.ст.“Кабиле“- основен водопровод за водоснабдяването на потребителите
на гр.Ямбол. При отстраняването на авариите заварчиците проявят изключителна
изобретателност за възстановяване целостта на водопровода. Реконструирането на тези
водопроводи със средства на дружеството е непосилно за нас. Непрекъснато сме в контакт с
общините за адекватни решения и външни финансирания.
По водопроводната мрежа – според честотата на авариите по населените места с коефициент над
5 бр. аварии/год. са населените места гр. Ямбол – 328 бр.; с.Кукорево – 43 бр.; с.Стара река – 23
бр., с. Чарган – 16 бр.; с. Веселиново – 39 бр.; с. Добрич – 13 бр; с. Кирилово – 6 бр.; гр. Елхово
– 99 бр.; с Маломирово – 6 бр.; с Мамарчево – 11 бр.; гр. Стралджа – 28 бр.; с. Лозенец – 8 бр.;
с.Воденичане – 15 бр.; с. Окоп – 37 бр., с.Козарево – 24 бр., с.Калчево – 46 бр.; с. Победа – 22
бр.; с. Челник – 26 бр.; с.Тамарино – 20 бр.; с. Каравелово – 7бр.; с.Каменец – 25 бр.; с.Войника
– 27 бр., с.Робово – 8 бр. , с.Безмер – 42 бр.; с. Х.Димитрово – 19 бр.; с.Болярско – 51 бр.; с.Завой
– 12 бр.; с. Дражево – 9 бр.; с. Роза - 59 бр.; с. Ген.Инзово – 21 бр., с.Крумово – 28 бр.; с. Драма –
8 бр.; с.Миладиновци – 28 бр.; с.Могила – 12 бр.; с.Чарда – 8 бр.; с.Недялско - 16 бр.; с.Люлин –
28 бр.; с. Симеоново – 12 бр.; с.Тенево – 33 бр.; с.Богорово – 27 бр.; с. Първенец – 9 бр.;
с.Жребино – 28 бр.; с.Търнава – 10 бр.; с.Маломир – 43 бр.; с.Коневец – 15 бр.; с.Видинци – 9
бр.; с.Скалица – 23 бр.; с.Меден кладенец – 10 бр.; с. Ботево – 34 бр.; с.Овчи кладенец – 70 бр.;
с..Гълъбинци – 21 бр.;с. Ханово – 39 бр.; с. Голям манастир - 11 бр.; с.Бояджик – 26 бр.;
с.Маленово - 10 бр.; с .Иречеково – 38 бр.; с.Зимница – 39 бр.; с.Джинот – 14 бр.;, с.Палаузово –
32 бр., с. Правдино – 22 бр.; с.Леярово – 10 бр.; с Пчела – 13 бр.; с.Мелница – 18 бр.; с.Трънково
– 29 бр.; с.Изгрев – 25 бр.; с.Лесово – 13 бр.; с.Чернозем – 16 бр.; с.Раздел – 9 бр.; с.Малък
манастир – 10 бр.; с.Дъбово – 11 бр. Процент на населените места с 5 бр. аварии на год.спрямо
общия брой /110 бр./ населени места – 64,5%. Населените места с брой аварии по
водопроводната мрежа с 3 – 4 бр. год. /без авариите по СВО/ - 21,8 %. В 15 бр. населени места
от 110 бр. авариите по водопроводната мрежа са клонящи към 0.
В сравнение с 2014 год. през 2015 год. броят на авариите са с незначителни отклонения:

№
1
2
3
4

Място на аварията
Дов.водопр.
Водопр.мр
СВО
ПС

2014г /бр/
483
2038
1415
437

2015г
/бр/
514
2007
1455
317

+ спрямо
2014 г
31

спрям
о 2014
г
31

40
120

% спрямо
2014
6,42
1,02
2,7
27,46

Причините за авариите по водопроводната мрежа са еднакви с тези по външните водопроводи.
Върху честотата на авариите по мрежата и сградните отклонения влияе и дълбочината, на която
са положени водопроводите и СВО, както и натоварването на пътните платна. Често се е
случвало по път с по-нисък клас на натоварване да се движат моторни превозни средства с
голяма товароносимост. Тази тежест също води до възникването на аварии по дължина на
мрежата.
Според нас са необходими финансови средства за реконструирането на водопроводите след
предварителна оценка и затова ще работим в тази посока съвместно с общините. По тази
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причина сме предвидили за периода на Бизнес плана намаление на броя на авариите в сектор
водоснабдяване с 24,0 % спрямо 2015 год.

2.9.

АНАЛИЗ НА НАЛЯГАНЕТО ВЪВ ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА ПО СИСТЕМИ

Ямболска област обхваща 3333 кв.км, изключително равнинен район с много ниски възвишения.
При избора на схемата на водоснабдяването на населените места няма големи възможности за зониране
на водоснабдяването. 90% от населените места са с преходни водоеми, изградени на такава височина,
която да покрива всички точки, без да се отчита високо налягане във водопроводната мрежа на
селището. По-големи отклонения на налягането има в град Ямбол. След редица практически действия
обособихме и монтирахме четири регулатора на налягане – т.н. зона ж.к.”Васил Левски” –
ж.к.“Възраждане”; зона кв.”Каргона”; РШ„Хале“ и в РШ“Търговска“ в гр.Ямбол. В първата зона
входното налягане е 6,5 атм – на изход 4,4 атм. Зона кв.”Каргона” гр.Ямбол – на вход налягането е 5,0
атм. на изход - 4,2 атм; зона „Хале“ – входно налягане 5,1 атм - на изход 4,7 атм; РШ ул.“Търговска“ –
на вход на регулатора – 5,6 атм, на изход – 4,0 атм.
През 2015 г. броят на авариите в обособените зони с редуцирано налягане спадна, но не
чувствително. По преценка на дружеството върху броя на авариите силно въздействие оказва и
амортизираната водопроводна мрежа, морално остарелия материал, от който е изградена; вида на
почвата; дали има засушаване през годината или не; годината на строителство – особено при
етернитовите водопроводи с каучукови уплътнители, както и други фактори.

2.10.

ПРОГРАМА ЗА ЗОНИРАНЕ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА

От края на 2011 год. започна процедура по внедряване на система “Skada” за централизирано
следене и управление на съоръженията и част от арматурите по водопроводната мрежа. От сигнала,
който се изпраща се натрупват данни за анализ. След прецизирането им се определя в кои точки следва
да бъдат монтирани регулатори на налягане, обособяват се зони на водоползването – т.е. правят се
насрещни засичания между водомера на обособената зона и сбора от отчетите по водомерите на
потребителите в същата зона. Броят на обособените водомерни зони е определен на база броя на
населените места.
В област Ямбол населените места с над 10 000 жители са две – гр.Ямбол и гр.Елхово.
През отчетния период на настоящия Бизнес план продължава изграждането на водомерните зони
за гр.Ямбол. Към момента са обособени шест основни зони, в началото на които са монтирани
измервателни уреди, както следва:
✓ от НВ „Боровец” на четирите хранителни тръби, всяка от които обособява водомерна зона са
монтирани 4 броя разходомери;
✓ от НВ „Кайнашки баир” на двете хранителни тръби, всяка от които обособява водомерна зона
са монтирани 2 броя водомери.
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Две от основните зони от НВ „Боровец” са разделени на подзони, на които също има монтирани
още 10 бр. измервателни уреди.
Бъдещите намерения на дружеството са да се монтират водомери в основните водомерни зони в
гр.Ямбол, с цел да се сведат до минимум общите загуби по водопроводната мрежа в града.
За град Елхово сме предвидили изграждането на две водомерни зони до края на бизнес плана.За град
Стралджа – 2 зони .Ще бъде изградена всяка година по една шахта за водомерните зони- общо 5 броя
шахти вкл в град Ямбол 1 шахта на вече обособена зона.
В резултат наблюдение и денонощните записи от монтираните водомери на обособените зони в
град Ямбол, както и от водомерите монтирани по външните водопроводи, като част от внедрената
диспечерска система “Skada”, добитата вода от приблизително 23 000 хил.м3 . през годините 2009 –
2012 е спаднала на 18 402 хил.м3 за 2015 год.
Като първи стъпки през 2015 г. бяха направени опити за реални насрещни засичания на
водомерите на водомерите на обособените водомерни зони в гр.Ямбол и сбора от измерената по
водомерите вода за потребителите, но все още данните са недостатъчни за генерални изводи.
Дружеството се придържа към Указанията за прилагане на НРКВКУ за определяне на водомерните
зони според населените места: над 10 000 чов. На територията, обслужвана от В и К – ЕООД гр.Ямбол
има едно населено място, което според възможностите сме разделели на под зони.
Броят на населените места с брой жители между 2000 и 10000 чов. са 2 нас. места - всяко с по две
зони за наблюдение, които ще оборудваме да края на действието на настоящия БП.

За постигане на индивидуалтото ниво на показателя „налягане във водопроводната мрежа сме
предвидили към края на регулаторния период да бъдат обособени общо 102 водомерни зони.
На обособената територия, на която „В и К” ЕООД гр.Ямбол оперира със В и К системите
има 110 населени места. От тях само 1 населено място е с жители над 10 хил.души;2 нас.места
са бр.жители между 2 хил..жители и 10 хил.жители, а останалите населени места са с
бр.жители под 2 хил.човека. Водомерните зони, които сме определили са 128 бр. Броя на
логерите предвидени за монтиране до края на регулаторния период са: за 2017 – 1 бр.; за 2018 –
19 бр.; за 2019 – 20 бр.; за 2020 – 18 бр. и за 2021 – 30 бр.. Плануваните финансови средства са
в съответствие с така предложения размер на плануваните инвестиции. Монтирането на
логерите ще бъде в сега съществуващи водомерни шахти – пред населените места или вход
водоснабдителна система.За монтирането на логерите не е необходимо да бъдат изградени
нови шахти, тъй като сега съществуващите могат да бъдат използвани за конкретната
дейност.За ел.захранването на логерите ще се използват акумулатори /батерии/. Цялата ни
инвестиционна програма е разработена и съобразена с амортизационните отчисления.
Финансовите ни средства за обезпечаване на всички направления и дейности по програмата ни,
са крайно оскъдни и недостатъчни. По тази причина, след обсъждане, коментари и съпоставяне
на алтернативи, дружеството взема принципно решение за монтажа на логерите, с цел
постигане индивидуалното ниво – налягане във водоснабдителната система, както и
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изискванията за обособяване на водомерна зона с измерване на дебит и налягане на вход/изход.
Считаме, че по този начин сме намерили баланс между необходимите средства и реалната
възможност за изграждане на водомерните зони.По отношение броя на зоните в гр.Ямбол с
измерване на дебит и налягане: Във ВС Ямбол има изградени 14 бр. зони, според изискванията
на чл.8 от НРКВКУ. В 4 от зоните има монтирани логери, а в останалите - датчици за
налягане с архивиране на информацията 30 сек. /Приложен е графичен модел за гр.Ямбол/

2.11.

ПРОГРАМА ЗА АКТИВЕН КОНТРОЛ НА ТЕЧОВЕТЕ:

Това е показател, по който „В и К” ЕООД през 2011 година постави начало с внедряване на
диспечерска система от ново поколение, а през 2014 г. внедряване на програма по създаване,
съхранение и анализ на пространствено определени елементи от водоснабдиттелните системи.
Дългосрочната цел, която сме си поставили за в бъдеще е свързана с хидравлично моделиране и
вземане на решения за инвестиции за подобряване ефективността на водоснабдяването на територията,
която „В и К” ЕООД - гр.Ямбол обслужва.
Процесът е изключително бавен, свързан с намирането и създаването на високо квалифицирани,
обучени кадри, чрез които да се осъществят намеренията ни за изграждане на ГИС в нашата област.
Познаването на водопроводната мрежа на всяко населено място, наличието на точен подземен
кадастър, управлението на водопроводите пряко влияят върху ефективността при откриване на
течовете.
Понякога за откриването на малки течове, особено при сградните водопроводни отклонения и при
стоманените водопроводи, специалисти на дружеството прослушват за авария в нощните часове, тъй
като през деня от непрекъснатия шум, особенно в градовете трудно се локализира мястото на аварията.
В дружеството има корелатори за откриване на течове и феролукс, по техническите райони.
Дейността се извършва от специалистите по диспечеризацията и ел.техниците, които периодично
посещават курсове за квалификация. Все още в дружеството няма изградено звено, което непрекъснато
да обследва водопроводите.
Други методи за откриване на течовете са:
- записите от диспечерската система за наблюдение и контрол;
- разлика в отчетите по водомер на създадените водомерни зони и водомерите на потребителите;
- отчетите по водомерите пред населеното място, най- вече при малките населени места;
- наблюдения върху нощната консумация на вода – основно за град Ямбол;
- използването на преносим разходомер;
- наблюдения върху канализационните клонове;
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Всички течове се регистрират в дневници и архивират, като информация за съответния период.

3. АНАЛИЗ И ПРОГРАМА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО ПО
ОТНОШЕНИЕ НА УСЛУГАТА „ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ”
3.1. АНАЛИЗ НА НИВОТО НА ПОКРИТИЕ С УСЛУГА ПО ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ
ВОДИ
Канализационни системи, експлоатирани и поддържани от “ВиК” ЕООД - гр. Ямбол на
територията на Ямболска област има в три града и две села, от общо 110 бр. населени места.
Нивото на покритие с канализационни услуги общо за живеещите в областта е 67 %.
За населените места, в които има изградени канализационни системи нивото на покритие с
услугага „отвеждане на отпъдачните води” е:
✓
✓
✓
✓
✓

за гр.Ямбол – 99 %
за гр.Елхово – 99 %
за гр.Болярово – 69 %
за с.Кабиле – 9,2 %
за с.Стефан Караджово – 7,6 %

Частично изградени канализационни мрежи от общините има и в други населени места, но “ВиК”
ЕООД - гр. Ямбол няма информация за тяхното техническо и експлоатационно състояние. В накои от
тези населени места има изградени пречиствателни станции за отпадъчните води /модулни биологичтни
пречиствателни станции/. На този етап “ВиК” ЕООД - гр.Ямбол не експлоатира пречиствателни
станции за отпадъчни води.
През периода на действие на настоящия Бизнес план броят на потребителите ползващи услугата
„отвеждане на отпадните води“ ще се увеличи приблизително с 4%. Увеличението ще дойде от
включване в действие
доизградената канализационна мрежа на кв.“Каргона“ гр.Ямбол и
новоизградената мрежа в с.Тенево община Тунджа. Включването на нови потребители към
новоизградената канализация става много бавно, същите не са заинтерисовани да бъдат присъединени,
няма механизъм да бъдат принудени да ползват новоизградената канализационна мрежа.

Количествата отпадъчни води са определени като са отчетени факторите: използвана вода
за питейно битови нужди от потребителите, фактурираните водни количества от собствени
водоизточници и новоизградената канализационна мрежа в град Ямбол /реализирането на
проекта по Водния цикъл/ и новоизградената канализационна мрежа в с.Тенево. И в двете
населени места към новоизградената мрежа няма да бъдат присъединени нови промишлени
потребители, а само битови и приравнени към битовите. Затова отпадната вода в частта за
битовите потребители нараства през 2021 год спрямо 2017 с 5% както нараства и очакваното
присъединяване на потребители – отразено в Приложение 1 – Справка за прогнозите за
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фактурираните водни количества. Като цяло количеството на отпадните води общо за
дружеството намалява, както намалява и количеството на фактурираната питейна вода.
Чрез мероприятията заложени в предложения за одобряване Бизнес план считаме,че
показателите характеризиращи отпадните води като л/ж/ден или като средно месечен разход на
вода за 1 потребител плавно ще се увеличават.
Относно въвеждането на 5 броя канализационни помпени станции в град Ямбол - посочените
брой станции няма да окажат определен ефект върху броя на новите потребители или на
количеството отпадъчни водни количества, тъй като ролята им е да прехвърлят водите от ниска
кота /зона/ към по висока, където ще бъде изградена ПСОВ. Кв „Каргона“ гр.Ямбол е найниската част на град Ямбол, затова при строителството на канализационната мрежа на
квартала, отпадъчните води са насочени към определени точки, в които са изградени
помпените станции. Количествата отпадъчни води са отразени в Приложение 2: Справка обосновка за бъдещи обекти по ВиК мрежата за периода на бизнес плана, и техния ефект върху
фактурираните количества в частта – фактурирани количества.

3.2.АНАЛИЗ НА АВАРИИТЕ ПО КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА

Данните се за 2015 год.
Брой аварии в КС

Населено
№
място/район

1
2
3
4
5

гр.Ямбол
гр.Елхово
гр.Болярово
с.Кабиле
с.Стефан
Караджово

ОБЩО ЗА В И К
ЕООД ЯМБОЛ

Аварии
по
канализа
ционни
мрежи,
бр.

Дължина
на
канализац
ионната
мрежа,
км.

226
44
8
0

91
32
4
2

бр.
аварии по
канал.
мрежи/
дължина
канал.
мрежа,
бр./км.
2,484
1,375
2,000
0,000

0

2

278

131

Аварии
в КПС,
бр.

КПС
бр.

бр.
аварии
във
КПС/бр.
КПС,
бр./бр.

Аварии
на
СКО,
бр.

СКО,
бр.

бр.
аварии
на
СКО/
бр.
СКО

0
0
0
0

3
0
0
0

0,000
0,000
0,000
0,000

681
84
26
0

8212
2921
368
43

0,083
0,029
0,071
0,000

0,000

0

0

0,000

0

20

0,000

2,122

0

3

0,000

791

11564

0,068

Авариите по канализационната мрежа и по сградните канализационни отклонения са основно от
запушване. Същите по мрежата, предизвикани от друг характер – обрушване на тръби, пропадане на
земни маси са приблизително 15% , но за сметка на това са аварии от изключително труден характер –
високо трудоемки, необходимо е специална механизация за случаите с големи дълбочини, скъпо
струващо мероприятие, което понякога продължава 2-3 дни. В някои случаи се наблюдава пропадане на
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изкопи, плаващи пясъци, което води до сложни експлоатационно-поддържащи ситуации. Тревожно е

положението в град Ямбол. Съществуват участъци, където тръбите изцяло са разрушени.
Проблемите през последните години чувствително се влошават от все по-масовото
използване на текстилни мокри кърпички и изхвърлянето им в канализацията. От съществено
значение е и културата на потребителите към ползването на инфраструктурата.
За периода на Бизнес плана предвиждаме да постигнем индивидуално ниво 609,74 при
норма 636,07 бр. Дължината на канализационната мрежа се увеличава с приблизително 60 км, а
тенденцията - брой на аварии за година се запазва.
3.2. АНАЛИЗ НАНАВОДНЕНИЯТА В ИМОТИ НА ТРЕТИ ЛИЦА, ПРЕЧИНЕНИ ОТ КАНАЛИЗАЦИЯТА
През 2015 год. в дружеството са постъпили 5 броя жалби от потребители, на които имотите им са
наводнени. Направени са проверки в присъствието на живеещите в имотите. Трите от жалбите са от
потребители, собственици на апартаменти, на които се наводняват мазетата. Причината не е от
канализацията, а от дъждовни води. Заснет е и снимков материал.
При един от жалбоподателите, причината за наводнението е, че самият собственик си е построил
тоалетната върху ревизионната шахта, а заустването на СКО в канализационния клон е глухо.
Последната жалба е от потребители, живеещи в жилищен блок, в близост до ромския квартал.
Върху канализационния клон, отвеждащ отпадъчните води от потребителите, собственици на
апартаменти има изградени незаконни къщи, като част от санитарно-битовите им помещения са
направо върху ревизионните шахти.
Културата ни да ползваме канализацията все още не е на такова ниво, че да бъде предотвратено
„изкуственото” подпушване на канализационните клонове.
Много сериозен и трудно решим стои проблема с наводняването на имотите в близост до коритото
на река Тунджа в град Елхово. Сериозността идва от това, че заустването на главния канализационен
клон, отвеждащ отпадните води към реката, е на кота / в момента/ най-ниско водно ниво на реката. При
всяко повишаване на водата в коритото на реката се създава опастност от наводняване. В първите
месеци на 2015 год. наводняването на имотите продължи 4-5 дни и излезе извън рамките на местен
проблем. Въпросът със заустването на главния канализационен клон се свежда до факта, че при
проектирането и строителството на линейната инфраструктура, коритото на реката е било с дълбочина
неносеща риск за подприщване на канализацията. С времето дъното на реката се е запълнило с наноси.
От потребителите на град Елхово в дружеството не е постъпила жалба, но наводнените имоти не са
малко и зависят от високите води в река Тунджа, в частта й в гр.Елхово.

4. АНАЛИЗ И ПРОГРАМА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО ПО
ОТНОШЕНИЕ НА УСЛУГАТА „ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕВОДИ”
На територията, която „В и К“ ЕООД – гр.Ямбол обслужва, към момента няма изградени ПСОВ.
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4.4.2

Използвани методи за третиране на утайките

През периода на 2010-2015 година община Ямбол разработи Програза за управление на
утайките от ГПСОВ - Ямбол с период на действие 2010-2015 год. Същата е разработена във връзка с
изпълението на обектите от Водния цикъл, финансирани по ОПОС. Програмата не е приета на
заседание на ОбС Ямбол и няма сила на документ, гарантиращ изпълнението й.
В момента изграждането на ГПСОВ е спряно с акт обр.10 и никой не се ангажира със реален
срок на въвеждането й в действие. Проектните срокове са приложени към БП, чийто действие вече е
изтекло.
Към БП прилагаме копие от програмата към инвестиционния проект на ГПСОВ Ямбол. За
ПСОВ с. Тенево община Тунджа не може да ни предастави програма за третиране на утайките нито има
такава разработена с ПСД.
4.4.3

Описание на метода за оползотворяване,депониране

Във връзка с постигането на индивидуалната цел на ПК11в –Оползотворяване на утайките от
ПСОВ за 2021г. от 90%, прогнозните данни са коригирани така, че е предвидено оползотворяване на
същите.
По проект капацитета на пречиствателната станция за отпадни води е за 110417 екв.ж при
средно денонощно пречистено водно количество 26312 м3/ден. или 9603880 м3/год. За 2015 год.
отчетеното количество отпадъчни води за град Ямбол е 3842937 м3. общо за целия град.
Въпросът с депонирането и оползотворяването на утайките стои отворен и все още не е решен
6на общинско ниво нито дружеството може да покаже реални действия и договори. Без да бъде
въведена в действие ПСОВ и получени мониторинговите резултати, конкретни договори няма как да
бъдат сключени сега.

4.4.4

Икономическа оценка, лев/тон сухо вешество за оползотворяване/депониране

утайка
ПСОВ с.Тенево и ПСОВ гр.Ямбол ще влязат в действие от 2018г., при което в началото на
годината няма налични утайки произведени от предишни периоди, които да се оползотворяват.
По причина, че дружеството няма опит в пречистването на отпадъчни води , оползотворяването
на утайки , не може да представи ценови предложения от фирми и не е сключвало договори за
оползотворяване, то при прогнозирането на разхода ще ползва разход лв./тон извозени утайки за
оползотворяване за групата на средни ВиК от доклад №В-ДК-165/30.11.2016г. За 2018, 2019, 2020 и
2021г. се приема цена 19,77лв./тон за оползотворяване,която е най голямата цена определена за среден
разход за периода 2017-2021г. за средни В и К с доклада на комисията.

Дружеството не може да представи обосновка включително и документ, показващ
определена от общината такса за депониране на утайки, защото няма такива. При тези
обстоятелства за първите години (2018,2019 и 2020г.) при прогнозирането на разходи за
депониране на утайки ще се ползва по-нисък от средния разход лв./тон депонирана утайка за
групата на средни ВиК от доклад № В-ДК-165/30.11.2016г. Приема се 15,00лв./тон за
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депониране на утайки, която е по-ниска от средната за периода 2017-2021г. за средни В и К,
съгласно доклада на комисията.
4.4.5
Програма за оползотворяване на натрупана преди и генерираната през
регулаторния период утайка
Дружеството няма опит в експлоатацията на Пречиствателни станции за отпадни води. В
процеса на разработването на настоящия Бизнес план проведохме редица разговори и
обменихме опит с колеги, предоставящи услугата „пречистване на отпадните води“. Освен
това като основа за изчисляване на утайките се основахме и на инвестиционния проект за
новите пречиствателни станции, които предстой да бъдат въведени в експлоатация през
регулаторния период.
Предполагаемите количества отпадъци, които ще се генерират от ПСОВ гр.Ямбол, съгласно
заложените в инвестиционния проект показатели при 110417 ек.ж. са:
-

Отпадъци от решетки и сита /шифър 190801/ - са 2,03 мз/ден при количество отпадни
води 26312 мз/ден
Отпадъци от пясъкозадържителя /шиф-190802/ - 1,6 мз/ден
Отпадъци – утайки от третирани води /шиф. 190805/ - 31,3 мз/ден

Предвид посочените проектни показатели, отнесени към реалните мз отпадни води, сме
изчислили данните по Приложение 6 – Справка – обосновка за съществуващите и бъдещите
ПСОВ в експлоатация.
Дружеството не е собственик на депо. В цената не са включени отчисления по чл.60 и чл.64
от Закона за управление на отпадъци.
В плана за управление на утайките, част от инвестиционния проект за ПСОВ гр.Ямбол, има
предвидени дейности за оползотворяване на утайките като рекултивация на почви,
производство на тор за земеделието и цветарството, възстановяване на земи, с цел увеличаване
размера на плодородните площи и т.н., но към момента нито има разговори с общинската
администрация по тези въпроси, нито има утвърдена от Общинския съвет програма за
оползотворяване на утайките, която да е основа за договаряне и сключване на договори за
оползотворяване на утайките.

5. АНАЛИЗ И ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО
5.1. АНАЛИЗ ЗА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА ДЕЙНОСТТА ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
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През 2015г. „ВиК“ Ямбол за доставка на вода на потребителите е изразходвана 12049665 квтч
електроенергия. Отчетеният разходен коефициент е 0,655 квтч/м3 на вход ВС. Изразходваната
ел.енергия „Ниско напрежение е 6303990квтч, а „Средно напрежение „ - 5745675 квтч. Средно
напрежение се използва от ВПС Ормана / подаваща вода на ВС Ямбол/ и от два подема от „Група
Бакаджик“/ подаваща вода на 13 селища/.
Индивидуалнта цел ПК11а – енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на
потребителите e постигната на 0,62квтч/м3 с което е изпълнена за 2021г.
„ВиК“ Ямбол имаше сключен договор за доставяне на електроенергия средно напрежение на
свободния пазар до 31.10.2015г.на цена 77,37 лв./ квтч с Чез Трейд българия .

От 01.11.2015г. до 31.10.2016г. има сключен договор с „Мост Енерджи“ АД за
доставка на електрическа енергия на свободен пазар Средно напрежение –/ ПС Ормана и І-ви
и ІІ-подем на Група Бакаджик/ и ниско напрежение за 18 ВПС и 2 броя КПС/ на цена
72,23лв/квтч.
5.2. АНАЛИЗ ЗА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ОТВЕЖДАНЕ НА
ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
До 2015г. „ВиК“ Ямбол експлоатираше само три броя помпени станции за отпадъчни води – в
град Ямбол с изграден АСУК.
Изразходваната ел.енергия за отвеждане на отпадъчни води през 2015г. е 344286квтч. Тя е с 5138 квтч в
повече в сравнение с 2014г.
Подмяната на канализационната мрежа допринeсе за увеличението на изразходваната ел.енергия за
отвеждане на отпадъчни води.
През декември 2016г. се предадоха за експлоатация 4 броя ПС за отпадъчни води в град Ямбол.
Работната мощност на четирите канализационни помпени станции е 268квт., а инсталираната мощност
373квт.
През 2017г. ще се въведе още една канална помпена станция като за всичките предвиждаме
увеличение на ел.енергията за отвеждане на отпадъчни води с 350 714 квтч спрямо 2015г.
5.3. АНАЛИЗ ЗА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ПРЕЧИСТВАНЕ НА
ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Във „В и К“ ЕООД Ямбол няма изградени ПСОВ.
През 2018г . се очаква да бъде предадена за експлоатация ПСОВ – с.Тенево и ПСОВ –гр.Ямбол.
Предвидените количества електроенергия са изчислени по проектни данни.
5.4 АНАЛИЗ ЗА ЕФЕКТИВНОСТТА НА РАЗХОДИТЕ ЗА УСЛУГАТА ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Поставената цел от КЕВР за постигане на ефективност на разходите 1.1 за услугата „доставяне
вода на потребител”през 2021г. е планирана на 1.05
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Прогнозираните инвестиции са до размера на амортизационните отчисления.
През базовата 2015г.начислените амортизации за услугата „доставяне на вода на
потребители“ е 516 хил.лв., извършените инвестиции са за 324 хил.лв. От тях 296 хил.лв.са за
извършени реконструкции по водопроводите и 28 хил. лв.са за закупено специализирано
оборудване и товарен автомовил за водоснабдяване.При прогнозирането на инвестициите за
периода 2017-2021г.дружеството изцяло се обосновава на извършените инвестиции през
базовата 2015г. в рамките на прогнозираните амортизации по години за периода 2017-2021г.
По години са прогнозирани извършване на следните инвестиции в хил.лв.:
- 2017 г. – 527 хил.лв.
- 2018 г. - 453 хил.лв.
- 2019 г. – 476 хил.лв.
- 2020 г. – 328 хил.лв.
- 2021 г. – 381 хил.лв.
Инвестициите са прогнозирани да се извършат със собствени средства.
5.5 АНАЛИЗ ЗА ЕФЕКТИВНОСТТА НА РАЗХОДИТЕ
ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

ЗА УСЛУГАТА ОТВЕЖДАНЕ

НА

Показателят ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води
(ПК12б) е постигнат на 1,18 вместо на 1,10.
5,6 АНАЛИЗ ЗА ЕФЕКТИВНОСТТА НА РАЗХОДИТЕ ЗА УСЛУГАТА ПРЕЧИСТВАНЕ НА
ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Ефективността на разходите за услугата „пречистване” е 1,02. Пречистването на
отпадъчни води е нова дейност за дружеството и е трудно за прогнозиране.
5.4. АНАЛИЗ ЗА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПЕРСОНАЛА ЗА УСЛУГАТА ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
В услугата доставяне вода на потребители дружеството през 2021 г. ще работи с персонал от
305 бр. и ще подържа и експлоатира 47747 СВО. Изчисления коефициент на 1000 СВО
( 305:(47747:1000)) е 6,39 бр. Ще се постигне ефект при който с по-малко от необходимия персонал ще
се обслужват по- голям брой СВО. Постига се индивидуалната цел за 2021г. от 6,39бр./1000СВО
поставена от КЕВР.
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5.5. АНАЛИЗ ЗА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПЕРСОНАЛА ЗА
ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

УСЛУГИТЕ

ОТВЕЖДАНЕ

И

През 2021 г. персонала в услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води се планира да
бъде 43 бр., а СКО 14207 бр. На 1000 СКО (43 бр.: (14207 бр. : 1000 бр.СКО) ) се пада 3,03 бр. персонал
при индивидуална цел за 2021 г. 3,03 бр. Индивидуалната цел за 2021г. поставена от КЕВР е
постигната.
5.6. АНАЛИЗ НА СЪБИРАЕМОСТТА
Дейността по събиране на приходите от потреблението на ВиК услуги в дружеството е
организирана и подчинена както на законови и подзаконови нормативни разпоредби, така и на
вътрешно разписани процедури и инструкции за работа. Влиянието на следните обективни
обстоятелства: отношение на обществото към монополите, увеличаващата се безработица в малките
населени места, обезлюдяването на цели такива в региона, увеличаване на концентрацията на
малцинствени групи без доходи и навици за плащане в обезлюдените села, медийният дискомфорт и
некоректно тълкуване на правото на потребителя, оказва влияние в негативна посока и това налага
предприемането на бързи, адекватни и гъвкави действия. Дружеството отчита и фактурира потребление
ежемесечно. На потребителите са предоставени различни възможности за заплащане. След изтичане на
законовия период за плащане върху дължимата сума се начислява законова лихва.

Възможности за плащане
Каса за обслужване на клиенти в централно управление и по райони
Каси на пощенски станции
On-line касипо малките населени места с по-голяма концентрация на население
Банки
Интернет
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Изипей
Съответно, към некоректните потребители се подхожда съобразно разпоредбите на
нормативните ни документи, уреждащи събиране на просрочени вземания. Отчетените данни в
събирането на вземанията за периода 2009 г.-2016 г., както и тенденцията за прогнозния период 2017
г.-2021 г., са увеличаване на коефициента на събираемост, като по-голям скок се е наблюдавал за
2010г., когато от коефициент 74% има завишаване с 3%. В този период бяха предприети активни
мероприятия по събиране на натрупани стари вземания с период на просрочие над 5 години. В периода
2010 г.-2011 г. отново нарастването е с 3%, но се дължи и на промяна в цената на услугите и съответно
нарастването на нетния размер на приходите. За периода 2011 г.-2014 г. тенденцията в нарастването на
коефициента на събираемост е по-плавна, като през 2015г. достига 84%. Достигнатото ниво през 2015г.
се дължи изключително на самостоятелната вътрешно-фирмена организация по събиране на
вземанията. Дружеството не ползва външни колекторски фирми, а използва изцяло своя наличен
ресурс: централно звено – отдел „Продажби“, под чието ръководство действат и местни структурирани
звена по експлоатационни райони.
За периода 2009 г.-2015 г. са разнесени и връчени 91714 бр. покани за доброволно плащане на
частни потребетили и 5652 бр. за юридически лица. Дейността по разнасяне и връчване на поканите е
поверена на отчетниците на измервателни уреди, които минимум 4 пъти в годината при поредното
ежемесечно отчитане в района си, изпълняват и този ангажимент. По този начин дружеството разчита
на доброто отношение и доверие с потребителите си.
Дружеството дава възможност на потребителите за разсрочване на дълга, като в зависимост от
размера на сумата се допуска максимален срок за разсрочване 12 месеца. Сключените протоколи за
разсрочено плащане се обработват програмно и след анализ при неспазване на сроковете по тях се
предприемат и други действия. Сумата по сключените протоколи за посочения период е 653 367 лв.,
към днешна дата дължимото по тях е в размер на 293 457 лв.
В табличен вид са представени данните по действията ни в тази насока.
година
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Частно Обществено Протоколи за разсрочено
покани
покани
плащане
9956
945
219
6431
747
507
8938
241
507
11739
1006
460
14052
1170
223
17672
516
173
22926
1027
180

Инкасирането на вземанията за получаваната от населението и бизнеса услуга е
предизвикателство за екипа на дружеството. Приоритет за подобряване на събираемостта беше
представяне на несъбраните вземания от цифровото им изражение към изготвянето на профил на
потреблението, а именно източника на дълг. Така целенасочено се използват предоставените от
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нормативната уредба възможности, но в правилната посока. Дружеството използва възможността за
събиране на просрочени вземания по съдебен път след предварителна вътрешна процедура. С оглед
избягване на допълнителни разходи за дружеството свързани със съдебната процедура, както и
натоварване на длъжника с такива, се предприе инициатива по изпращане на предсъдебни уведомления,
които дават допълнителен шанс на длъжника. От началото на мероприятието - м.ноември 2012г. до края
на 2015г. са изпратени 1 018 броя писма за обща сума 1 411 200,43 лв., като това е дълг от фактури с
кратък период на натрупване. От тях, поради липса на всякакво плащане към съдебно събиране на
дължимото, сме пристъпили за 350 длъжника. Този подход има ефект за изчистване на малки суми, но с
проявяваща се тенденция за натрупване в бъдещ период, като се спестяват съдебните разходи и време.
За периода 2009 г.-2015 г. дружеството е завело 1552 броя дела срещу длъжници частни лица за
дълг от 1 289 587 лв. и 250 броя дела срещу длъжници юридически лица за сумата от 190 355 лв.
Събираемостта, която сме достигнали към 31.12.2015 г. е 62,28 %.
Прекъсване на водоснабдяването е крайна мярка, която дружеството се стреми да избягва
предвид допълнителните разходи. Към нея се пристъпва, когато са изчерпани всички останали
възможности за изплащане на дълга или плащанията са прекъснали след предприетите други мерки.
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Прогнозните нива за събираемостта на дружеството са заложени на база използване на
досегашните методи с проявяване на по-голяма настойчивост и засилен поетапен контрол в
последователността на действията. Предвидени са за периода 2017 г.-2021 г. увеличаване на
събираемостта с по 1 % годишно, като в края на 2017г. следва да се достигне събираемост от 86,94%.
Тенденцията към покачване на коефициента на събираемост се основава на нарастващия нетен
размер на приходите от продажби за периода 2017 г.-2021 г. Въпреки заложеното в стратегически план
намаление на потреблението на вода в прогнозирания период, дружеството ще разчита да конпенсира
тенденциите в потреблението с нарастваща плавно цена на услугите.
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5.7.

АНАЛИЗ НА СРОКА ЗА ОТГОВОР НА ПИСМЕННИТЕ ЖАЛБИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Естеството на работа на експлоатационното дружество е свързано с ежедневен контакт с
потребителите, който е подсигурен посредством създадена организация за приемане на сигналите на
потребителите, регистриране на възникнали проблеми и при необходимост от по-дълъг период за
решаването им и за подаване на писмени заявления. Дружеството работи с одобрена система за
регистриране на писмени заявления от потребителите , т.нар „Регистър на жалбите“ с наименование
„ibDelo“.Системата предлага разделянето на подадените писмени заявления в следните посоки:
✓ висок разход „общо потребление“
✓ лошо качество на питейната вода
✓ наводнения от канализационната мрежа
✓ нарушено водоснабдяване
✓ неправомерно инкасиране на услуга,която оператора не предоставя
✓ несъгласие с начислени водни количества
✓ отказ от присъединяване
✓ други
Операторът стриктно спазва нормативно определения срок за отговор на всяко писмено заявление,
а именно по чл.58 ал.2 и ал.3 от Общите условия. След направен анализ за периода 2013 г.-2015 г. са
постъпили съответно по години общ брой писмени заявления: 143 за 2013 г., 107 за 2014 г. и 102 за
2015 г. За 2013 г. и 2015 г. има неспазване на срока от 14 дни по 2 завления за всяка година поради
невъзможност от страна на жалбоподателите да осигурят в рамките на 14 дни достъп за извършване на
проверка. Тенденцията е към намаляване броя на писмените заявления като се вземат своевременно
мерки за превантивно избягване на създаване на ситуация или своевременното и решаване.
През периода 01.01.2015 г. до 31.01.2015 г. в дружеството са постъпили общо 102 бр. жалби. От
тях в определения срок съгласно Наредба №4/2004_2012 год. за условията и реда да присъединяване на
потребителите и за ползване на В и К системите, на 100 жалби е отговорено в срок ; на 2 бр. – не е
отговорено в 14- дневния срок, а една жалба е депозирана в КЕВР.
По-голямата част от възраженията се отнасят до несъгласие с начислените количества вода и
високия разход - общи нужди, съответно 25 бр. по първия показател и 14 бр. жалби по втория. При
решаване на проблема се постъпва индивидуално за всяка жалба, но принципно действията се свеждат
до проверка на място на всеки отделен потребител и на общите части в присъствието на упълномощен
представител на жаблоподателите, собственици на етажната собственост на съответния адрес.
Проверката цели да установи дали са обхванати всички водочерпни прибори в общите и
индивидуалните части; има ли повредени водомери; водомери с изтекъл срок за периодична проверка;
точност на отчетите; наличие на изискващите се пломби; правилен монтаж на водомерите и т.н. При
необходимост се извършва и експертиза на общия водомер, а по желание на потребителите и на
индивидуалните водомери. Много често възникват проблеми, свързани с неединомислието на всички
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потребители от етажната собственост, особено когато е наложително да се заплатят проверките на
индивидуалните водомери. Не на последно място е проблема с осигуряване 100% достъп до всички
измервателни уреди и водочерпни прибори. Често в жилищните блокове трайно отсъстват
собствениците на някое жилище, а трудно се намира лице, което е упълномощено да осигури достъп до
измервателния уред. Ако по време на проверката бъдат констатирани нередности като скъсана пломба,
водомер с дълго тяло, непроверен водомер в определения по закона срок, необхванати водочерпни
прибори в общите части на сградата и др., се връчват предписания съгласно Наребда №4/2004г. за
условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на В и К системите или по Общите
условия, като им се определя срок за отстраняване на нередностите.
Преди започване на техническата проверка на място се извършва и документална проверка – брой
жилища, брой потребители, неплатени задължения, проверка на водомерите и т.н
От посочените по горе 39 бр. жалби, на 25 бр. е отговорено в срок; на 2 бр. е пресрочен отговора, а
именно:
➢ Във връзка с подадена жалба с вх.№873/01.09.2015г. от Димитър Костадинов с изявено
несъгласие с фактурираните по партидата му допълнителни количества от разликата на общия водомер,
не е изпратен отговор по това заявление предвид окомплектована и изпратена преписка в КЕВР по
молба на потребителя в предходните му заявления със същото съдържание на възраженията.
➢ Във връзка с подадена жалба с вх.№1142/11.11.2015г. от Димитрина Христова Кабранска за
несъгласие с фактурирани водни количества по партидата и за водомер на самостоятелно водопроводно
отклонение в с.Калчево, е извършена проверка в имота и е отговорено на жалбоподателя след
нормативно определения за това срок, поради невъзможност да бъде осигурен своевременно достъп от
потребителя в имота. Потребителят беше възпрепятстван, поради присъствието му в лечебно заведение.
През 2015 г. са заявени 24 бр. искания за преустановяване водоподаването на определени
потребители, чрез закриване на партида. Причините за това са обезлюдяване на имотите, необитаването
им.
Показател „нарушено водоподаване”. Постъпили – 6 бр.жалби. На всички е отговорено в
нормативния срок . Причините, довели до влошаване качеството на услугата ”доставка на вода” са
свързани с необходимостта от рехабилитационни мероприятия по сградните водопроводни
отклонениея. В процеса на дълга експлоатация повече от 40-50 години по стените на поцинкованите
тръби са се натрупали отложения, които са довели до намаляване проводимостта на тръбите и
намаляване сечението на тръбите, а и оттам потока вода, необходим за задоволяване нуждите на
потребителите. След замерване на дебита и налягането на вход и изход на отклонението, при
необходимост и доказани показатели се престъпва към реконструирането му за сметка на дружеството.
Искания от друг характер:
–

Възстановяване водоподаването – 5 бр.

–

Качество на питейната вода – 1 бр.

–

Проверка на водомери – 9 бр.
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–

Наводнение от канализация – 5 бр.

–

Необитавано жилище от определена дата – 4 бр.

–

Други – 10бр.

От всичките 102 жалби, 7 броя са подадени от юридически лица или 7,84%, а 92,16% от
физически лица. За прекъсване на водоснабдяването ЮЛ са депозирали 2 бр. искане; 5 бр. за несъгласие
с отчета по общия водомер; 1 бр. разпределение на разликата. Относно последно упомената жалба при
рутинна проверката в имота на ЮЛ беше установено наличието на монтиран пожарен хидрант, без да е
пломбиран от наша страна. След пломбирането на ПХ показанията по водомера чувствително се
промениха и последва жалба.
През изминалата година чрез „В и К” ЕООД - гр.Ямбол с вх.№ 873/01.09.2015г. в Комисия за
енергийно и водно регулиране са депозирана 2 бр. жалби, изпратени от лицето – Димитър Атанасов
Костадинов, касаеща едни и същи въпроси, засегнати и в двете жалби подадени в Комисията през
изминалата 2015г., отнасящи се до:
- разликата между отчета по общия водомер на жилищния блок и сбора от отчетите по индивидуалните
водомери;
- качеството на доставената питейна вода до потребителите.
На двете жалби е отговорено на г-н Костадинов по надлежния ред и срок.
През 2015 година не сме получили указания, предписания от КЕВР за действия по повод
определена жалба.
Взаимоотношенията с потребителите ни са от стратегическо значение за позицията и
функционирането на оператора. За целта се стремим да създадем условия на пълна прозрачност до
информацията и достъпност до звената, от които потребителят желае да получи услуга или справка.
Действащата структура на организацията позволява точно дефиниране на отговорностите,
ангажиментите и изпълнението на специфичните за потребителя нужди. Вътрешни процедури и
инструкции регулират взаимоотношенията в отделите, с оглед коректно насочване на потребителя към
звеното, в чийто приоритет е проблема. Създаденият обособен клиентски център е организиран да
събира и предава информация за обработка, да предвижва документи от и към потребителя, както и
възможност за заплащане на услуги и задължения от потребление на вода. С оглед добрата
информираност на потребителя освен центъра е разработен и сайт, на който се публикува актуална
информация за спешни ремонтни дейности, аварии и предстоящи спирания на водата, компетентни
отговори на питания от потребители, нормативната база, по която работи дружеството и др. За
потребителя са създадени различни възможности за заплащане на задълженията: плащане в брой, по
банков път, електронно плащане и др. Разглеждането, решаването на проблема и отговора по жалби е
стриктно съобразен с разпоредбите на действащите нормативни изисквания. Всяко звено,получава и
действа по разпределена към него жалба, съгласно поддържан входящ регистър, по който в последствие
се отразява статуса на постъпилата жалба, питане и друга кореспонденция с потребителя.
В дружеството няма жалби, на които да не отговорено. Главният администратор на оператора
получава жалбата и я завежда в специален дневник за жалбите със съответния входящ номер. След като
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бъде запознат управителя, на база длъжностната характеристика и позицията на всеки служител
искането на потребителя бива насочена към служителя, който е длъжен да предприеме, съобразно
действащите нормативни дакументи, действия за решаването на проблема. Сроковете се следят от
администратора, а връзката с потребителя се осъществява от служителя, който работи по жалбата. Има
регистър на жалбите, в който се съхранява целия документооборот, свързан с решаването на казусите.
Спъпките, които следваме при внесена жалба са:
1. В дружеството има обособено деловодство, в централното управление.
2. Постъпващите в дружеството документи се регистрират в дневник за жалбите, исканията,
заявленията.
3. При постъпване на сигналите, деловодителят приема документа, като същият се регистрира с
входящ номер в Централното деловодство.
4. В срок, не по-късно от следващия работен ден, всички заведени в деловодството документи се
представят на управителя за преглед и резолюция.
5. Деловодителят връчва документа на посоченият от Управителя изпълнител – срещу подпис и дата на
връчване.
6. След като се запознае с поставените в документа проблеми, изпълнителят запознава управителя със
ситуацията и констатациите, установени по време на проверката. Води се разговор с жалбоподателя.
При необходимост се изготвя отговор до подателя. Процедурата по проверка, доклад и отговор се
изпълнява в срок, не по-дълъг от 14 календарни дни.
7. Всички отговори се регистрират (извеждат) от деловодство.
8. След окончателното оформяне на отговора от изпълнителя, подписването му от Управител и
извеждането от Деловодителя, същият се изпраща на подателя по начин, определен при подаването на
сигнала. Отговорът се съставя в три екзепляра – за подателя на жалбата, за деловодството и за
изпълнителя. Отговорът се изготвя на бланка на дружеството.
9. Превантивно администаратора /деловодителя/ през 14 – дневния срок за решаване на проблема
извършва контроли на изпълнителя като:
- уточняване има ли проблеми по изпълнението на задачата;
- обсъждане на проблема с по-широк кръг от сътрудници;
- разпореждания за допълнителни дейности по изпълнение на задачата и други.
10. Срокът по приключване на процедурата за отговор е 14 дни. В случаите, в които технологично е
необходим по-дълъг срок за отговор или се налага действието за реалното приключване на проблема
извън 14 дневния срок подателя на сигнала се уведомява писменно за бъдещите действия на оператора,
като администратора следи за спазване на поетите ангажименти и срокове за приключване на жалбата.

11. Изпълнителите, неспазили определения им срок, подлежат на дисциплинарно наказание.
12. Следприключване на поставените в жалбата проблеми администраторът /деловодителят/
окомплектова входящия документ заедно с отговора и създадените в процеса на проверката документи.
Така оформеният комплект документи се архивира и се съхранява в Архива на дружеството.
Тези правила не обхващат документи с характер на класифицирана информация, финансовосчетоводни документи и техническа документация. Документите с класифицирана информация се
регистрират в Регистратура за класифицирана информация по различни регистри от определения
специалист и се предоставят на Служителя по сигурност на информацията.
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Финансово-счетоводната документация се обработва съгласно действащата нормативна уредба в
страната във “Финансово-счетоводен отдел”.
Техническата документация се обработва от направление “Производствено-технически”.
Цялата дейност на дружеството е организирана и се подчинява на правилата нанормативните
документи; Правилника за вътрешния трудов ред и КТД.
5.8. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ВОДОМЕРНОТО СТОПАНСТВО, ВКЛЮЧИТЕЛНО
ПРОГРАМА ЗА ПОСЛЕДВАЩА ПРОВЕРКА НА СРЕДСТВАТА ЗА ТЪРГОВСКО ИЗМЕРВАНЕ
/ВОДОМЕРИ НА ВОДОИЗТОЧНИЦИТЕ И ВОДОМЕРИ НА СВО/
„ВиК” ЕООД - гр. Ямбол има изградени общо 47 472 сградни водопроводни отклонения към
31.12.2015 г. От тях без водомери са 510 броя, основно в ромските квартали.
В началото на всяка година „ВиК” ЕООД - гр.Ямбол изготвя план-график по отделните населени
места с броя на водомерите на СВО, които подлежат на последваща проверка съгласно Закона за
измерванията. Съответно при изпълнението на заложения процент периодични проверки в този план
Дружеството среща следните проблеми:
- масово в по-отдалечените населени места имотите се обезлюдяват и трудно се осъществява
контакт с наследниците за осигуряване на достъп до водомерния възел за извършване на периодична
проверка на водомера;
- в ромските квартали не се осигурява достъп до водомерния възел и при поставянето на нови
водомери или проверени такива, масово същите се демонтират от обитателите и се продават на
вторични суровини;
- част от СВО са силно корозирали, което също създава затруднения при демонтажа на
водомерите за осъществяване на периодичната проверка.
Съответно за срока на настоящия бизнес план, „ВиК” ЕООД гр.Ямбол ще положи всички усилия
да се постигнат количествено и качествено показателите, засягащи ефективността на изграждане и
поддържане на водомерното стопанство на Дружеството.

Според статистическите данни съгласно НСИ броят на населението в Ямболска област
непрекъснато намалява. Демографския срив непрекъснато расте и в близките години няма да
бъде отчетен положителен резултат. По тази причина пограничните райони чувствително
обезлюдяват.Намалява и броя на населението във вътрешността на обособената територия.
Наследниците на имотите, предвид на това,че не ползват сградите и наследения имот не е
основно жилище за тях, подават заявления за временно закриване на партидата чрез
демонтиране на измервателния имот и пломбиране на тапата, с която е затапено отклонението.
Сградното водопроводно отклонение не е прекъснато по определения ред / от водовземната
скоба/ и може да бъде приведено в действие по всяко време при поискване на собственика т.е
наследниците. Броят на сградните отклонения не намалява. Ние поддържаме тези отклонения.
За дружеството това не са отклонения без водомери, тъй като временно последните са
демонтирани, но не са и водомери, които следва да участват в изчисляване индивидуалното
ниво за проверка на водомерите /ПК12д/ - Ефективност на привеждане на водомерите в
годност. Това явление не важи са всички имоти останали без обитаване.За временно закритите
партиди се води отчетност и по всяко време може да се извлече информация за тях. Според
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дружеството няма правопропорционална зависимост между нарастването на сградните
водопроводни отклонения и броя на монтираните водомери на отклоненията. Целта ни е да
следим дали на новоприсъединените имоти разхода на вода се отчита по новомонтиран
измервателен уред и дали при временно закриване на партидата /съгл.41 от ОУ/ има
нарушаване на правилата. Според анализите, които правим за зависимостта между новите
отклонения и тези,кайто се закриват става ясно, че последните изпреварват новите отклонения
т.е ръста на закрите вомери е по-голям от новооткритите.

5.9. ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО
Подобряването на ефективността в дружеството обхваща работата по всички направления на
дейността.
Основен дял е на работата по намаляването на загубите на вода. За да се ограничат течовете по
водопроводите се планират инвестиции от собствени средства до размера на амортизациите.
Ще продължава да се разширява диспечерската система, която е внедрена на по-големите
помпени станции и водоеми. Чрез нея ще се регулира работата на помпите по помпените станции, с
което ще се намали разходния коефициент на ел. енергия.
По отношение на качеството на доставената вода на потребители, ще продължават да се заделят
средства за закупуване на съвременни, модерни дозаторни устройства за обезаразяване на водата.
Във връзка с подобряване ефективността на разходите за услугите „Доставяне вода на
потребителите”, „Отвеждане на отпадъчни води” и „Пречистване на отпадъчни води” през годините на
регулаторния период (2017г.-2021г.) ще продължава тенденцията на пестеливо изразходване на
материалите и резервните части необходими за оперативните ремонти. Във връзка с това в дружеството
ще се въведе точна и стриктна отчетност на необходимите средства и имущество за бързото
отстраняване на всяка една възникнала авария. Предстои разработване на аварийни планове.
5.10. СТРАТЕТИЯ ЗА РАБОТА С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, КОЯТО ВКЛЮЧВА ПЛАН ЗА ПОДОБРЯВАНЕ
НА ОБСЛУЖВАНЕТО, ПЛАН ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОТГОВОР НА ЖАЛБИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ,
КАКТО И ПЛАН ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА НЕСЪБРАНИТЕ ВЗЕМАНИЯ
Естеството на работа на експлоатационното дружество, а именно предоставяне на услуги на
потребителите с изискване за определено качество срещу съответната цена, изисква наличието на добра
организиция на всички налични ресурси-човешки и материални. С оглед на това дружеството има
ориентация към добре организирана и поддържана база данни за своите потребители, която да
позволява да разполага с изграден профил на своите потребители. Стратегията на дружеството в
отношенията с потребителите и предоставяне на услугите водоснабдяване и канализация стъпва на
следните ключови моменти:
1. Събираните в годините статистически данни относно подадените водни количества,
фактурираната консумация, потреблението на населението, разхода на ел.енергия и други са
систематизирани по населени места, експлоатационни райони,водоснабдителни системи и обобщени за
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дружеството . Тази структурираност на данните позволява анализирането им и вземане на управленски
решения за коригиращи действия.
2. Същата схема на систематизиране на данните бе приложена и спрямо несъбраните вземания на
дружеството от битови и фирмени потребители. Детайлизирането на информацията подпомогна да се
изгради профил на задълженията на потребителите, като се диференцираха следните категории: битови
потребители, фирмени потребители, задължения по индивидуални водомери към общ за етажната
собственост водомер, задължения от самостоятелни водопроводни отклонения, задължения от
населението в обособените в населените места по експлоатационни райони ромски махали.
Изграденият профил бе подкрепен с конкретни данни, което съответно наложи някои изводи и
определи по-нататъшните ни действия за събиране на тези вземания.
3. Дружеството прилага стриктно нормативните разпоредби, които пряко определят
задълженията, отговорностите и правата ни като оператор на ВиК услуги във взаимоотношенията ни с
потребителите, а именно:
✓ Закон за водите;
✓ Закон за устройство на територията;
✓ Закон за регулиране на ВиК услуги;
✓ Закон за измерванията;
✓ Наредба за средствата за измерване,които подлежат на метрологичен контрол;
✓ НАРЕДБА № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за
ползване на водоснабдителните и канализационните системи;
✓ НАРЕДБА за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива
на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги;
✓ НАРЕДБА за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги;
✓ Общи условия за предоставяне на вик услуги на потребителите от ВиК оператор „В и К”
ЕООД –гр. Ямбол.
4. Същевременно с това мениджърския екип взе решение и разработи допълнително вътрешни
процедури и инструкции за работа, като приложи идеята на международните стандарти по разработване
и внедряване на система за управлениие на качеството в организацията. Системата обхваща вътрешноорганизационната документация, която има отношение към качеството на управление на самата
организация. Процедурите, инструкциите и документооборота към тях имаха за цел да включат в
системата за управление на качеството в организацията ни всички онези дейности и взаимоотношения ,
които гаратират дейността ни и отношението на потребителите ни. Това ни осигури също така
единомислие по отношение на поставените цели, спомогна за усъвършенстване на процесите, подобри
мотивацията на колектива и задълбочи познанията ни за поведението на нашите потребители.
Разработени са и се прилагат следните вътрешни процедури:
1. Процедура за присъединяване на потребители към водопроводната и/или канализационната
мрежа на населено място/основание чл.12, чл.13 от Наредба №4/14.09.2004г.; чл.143 т.3 от ЗУТ/
2. Процедура за отчитане на водомери и разработената към нея „Инструкция за планиране,
обхождане и отчитане на водомери и действия при неизправни такива”
3. Извършване на проверка съвместно с потребителите на ВиК услуги в сгради етажна
собственост при КПР>20%
4. Управление и контрол на средствата за измерване
5. Процедура по събиране на просрочени вземания.
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Заложените в процедурите ни правила за работа осигуряват адекватни действия и решение в
систематизираните ключови моменти в предоставянето на услугите водоснабдяване и канализация.
Това гарантира бързо решаване на възникналите проблеми и добра удовлетвореност на потребителите.
Към всяка от процедурите има организиран ход на документацията , която се обработва и съхранява по
надлежния ред и позволява последващи проверки и справки. Във всяка от процедурите са разписани
отговорните длъжностни лица и съответните им задължения в процеса.
Взаимоотношенията с потребителите на ВиК услугите предлагани от дружеството са от
стратегическо значение за позицията ни в така наречената външна среда. Въпреки монополното ни
положение на пазара на предлаганата услуга ние се стремим да поддържаме коректни и професионални
отношения с тях. С оглед на променящите се икономически и социални условия, които водят до
свиване на потреблението на вода както за битовите , така и при фирмените потребители,ние се
стремим да осигуряваме пълна прозрачност на нашите действия,предоставяме необходимата
информация при запитване от страна на потребителите и даваме възможност за заплащането на
предоставената услуга, така че те да са максимално улеснени от направения избор.
Разработен и внедрен бе проект за обособяване на малък клиентски център,разположен в
централното управление на дружеството,който има за цел да спести времето на потребителя като
гарантира изпълнение на поставен проблем в кратки срокове и без прехвърляне от отдел на отдел. Така
стана възможно подаването на заявка и получаването на готов документ да се изпълнява на едно
място,плащането на сметки и получаването на справки също се реализира в клиентския център.
Услугите Водоснабдяване и Канализация са натоварена с голяма социална значимост и много често
небезвъзмездното им извършване се явява огромен проблем за Дружеството. Инкасирането на
вземанията за получаваната от населението и бизнеса услуга е предизвикателство за екипа на „ВиК”
ЕООД гр.Ямбол. Приоритет в разработената стратегия за подобряване събираемостта на задълженията
от потребителите ни бе представянето на несъбраните за Дружеството суми от цифровото им
изражение към изготвянето на профили на некоректните потребители,които стоят зад тези несъбрани
вземания.
Разработената процедура за събиране на просрочени задължения има за цел да регламентира
процеса на събиране на просрочените задължения от потребителите, основаваща се на разпоредбите на
Наредбата и Общите условия,но ориентирана към използването на онези от тях,които да гарантират
успех за конкретен потребител или група потребители. Ние използвахме възможността да дефинираме
вземанията си и тогава да насочим усилията съм към онези от тях, които са реално събираеми,но
поради една или друга причина са изостанали.
ВиК услугите са стока, която следва да бъде предоставяне възмездно, въпреки социалната и
значимост за обществото. За собственика и продавача на стоката тя следва да носи приход, който да
гарантира процеса на възвращаемост на вложените средства, материали и др. Поради това
събираемостта на вземанията за предоставяне на услугата като измерим резултат за дружеството е
онова, което показва затварянето на цикъла в дейността на всяко експлоатационно предприятие в
нашия сектор.Това определя и мащаба на ангажираност в дейността по събиране на просрочените суми
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на всички нива в структурата на дружеството. В този смисъл процедурата определя следните ключови
моменти:
➢ Да подпомогне чрез задълбочен анализ въз основа на събрани и подредени данни насочването
на усилията по събиране на вземанията в правилна посока,а именно както към текущите задължения на
потребителите,така и към просрочените във времето вземания,включително и тези с изтекъл давностен
срок,но с реални възможности за събирането им.
➢ Да гарантира ежемесечното генериране на актуална и достоверна информация чрез
предоставянето на справки,данни,доклади с оглед последваща проверка на резултатите от постигнатото
и при необходимост предприемане на коригиращи действия. Дружеството се стреми да спазва
нормативните разпоредби свързани с прекъсването на водоснабдяването и завеждането на дела към
нередовните си потребители. Въпреки опитите за поддържане на актуална база данни за реалните
титуляри по партидите ни се сблъскваме с проблема за некоректни данни. Това възпрепятства много
често правомерните ни действия,тъй като те се оказват насочени към погрешен адресат. Това както и
предприеманата в краен случай на мярката прекъсване на водоподаването на потребители също водят
до неоправдани разходи,които в последствие трудно могат да се съберат. Относно заведените съдебни
дела, дори и дружеството да разполага с издаден изпълнителен лист срещу длъжника, се сблъскваме
недостиг на съдебни изпълнители, които да приведат в действие решението на съда и така давността на
издадения изпълнителен лист при липса на действия по него,което отново е разход,също изтича.
Дружеството действа в посока превантивни действия, а именно чрез покани за доброволно плащане,
предлагане на вариант за разсрочване на задължението, уведомление със срок за последващи съдебни
действия и др. с оглед избягване на допълнителни неоправдани разходи.

6. АНАЛИЗ И ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ
6.1. АНАЛИЗ НА ТЕКУЩОТО СЪСТОЯНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ
Дължината на довеждащите водопроводи общо за Дружеството към края на 2015 г. възлиза на 686
км, а на разпределителната водопроводна мрежа е 1 094 км. Общата дължина на СВО възлиза на 398
км. Цялата водопроводна мрежа е изграждана през периода от 1928 г. до 1990 г. основно от
азбестоциментови и стоманени тръби, а СВО от поцинковани тръби, което води до големи загуби на
вода. Политиката на фирмата през последните години е да се използват тръби от ПЕВП или
полипропилен при реконструкции на водопроводите и СВО.
Като резултат на експлоатацията и натрупания опит може да се направят следните изводи за ВС:
1. На територията на областта има изтрадени водоснабдителни системи с довеждащи водопроводи
с дължина : ВС Ямбол – 66 км обслужва 5 населени места; ВС Воден Елхово – 131 км обслужва 13
населени места; ВС Стралджа – 32 км - 4 населени места; ВС Бакаджик – 80 км – 12 села; ВС Драма
Крумово – 27 км 3 села; ВС Бояново Стройно – 32 км – 2 села. Общото за тях че трасетата са дълги,
преминават през трудно достъпни терени и откриването на авариите надвишава времето за
локализирането на същите. Освен това водопроводите на ВС Драма пресичат варникови площи, силно
агресивни. Довеждащите водопроводи на ВС Бакаджик са стоманени, изградени в края на 80-те години
на миналия век и отстраняването на авария е занятие с много неизвестни.
2. Помпените агрегати са стари и енергоемки – често аварират. Тръбните системи на водовземните
съоръжения са в лошо състояние, поради корозия.
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3. Сградите на БПС и ЦПС са в лошо състояние.
4. Арматурите в резервоарите са корозирали и създават проблеми при поддръжката.
5. На места оградите на санитарно охранителните зони са ограбени, а често там където
възстановим оградите е за кратко време.
6. Голям процент от водопроводите са изградени от етернитови тръби и са положени преди 40 –
50 години. Те са вече морално и физически остарели, с изтекъл амортизационен срок. Същото се отнася
и за повечето сградни водопроводни отклонения, които са изградени от поцинковани тръби .
7. Регистрирани са много аварии по външните водопроводи и водопроводната мрежа на
населените места, включително й сградните водопроводни отклонение. Много от авариите по външните
водопроводи са в трудно достъпни места.
8. Огромна е необходимостта от инвестиции в сектор „водоснабдяване”. Основната причина за
недоброто състояние на инфраструктурата е липсата на инвестиции и достатъчни средства за
поддръжка, модернизация, обновяване и диспечеризация, за контрол и наблюдение.
От цялото количество вода 90 % се добива помпажно и само 10 % - гравитачно. За някои обекти
/например за град Ямбол / подаването на вода става на четири подема. Това определя сравнително
високия разход на ел. енергия.
Средната височина, на която се изтласква подаваното водно количество е около 100 м. Помпените
станции са оборудвани с хоризонтални центробежни помпени агрегати, които са амортизирани с нисък
КПД, енергоемки и е необходимо да бъдат подменени с нови, по-високо ефективни. В настоящия
бизнес план е предвидена инвестиция за такава подмяна със собствени средства, но тя е недостатъчна и
с нея няма да бъде решен проблема с намаляване на енергоемкостта.
В демографско отношение Ямболска област непрекъснато намалява. Това е отбелязано и в
Регионалния план за развитие. Стъпката, с която населението реално намалява е -1,5 %. На територията
на областта 7 села са с жители до 35 човека; 6 населени места с жители от 36 до 70 човека и 7 села с
жители от 71 до 100 човека от общо 109 населени места и 1 селищно образувание.
Водоснабдителните системи, експлоатирани от „В и К” ЕООД – гр.Ямбол е 64 броя. От тях 15
броя са обособени в по-големи групи и водоснабдяват две или повече населени места. Останалите
системи са за водоснабдяване на едно селище.

➢ ВС група Ямбол
Водоснабдява 5 населени места – гр.Ямбол, с.Кукорево, с.Веселиново, с.Стара река и с.Чарган.
Населението, което обслужва тази система е 75 840 жители.
Основни характеристики:
ПС"Ормана": тръбни кладенци – 29 бр., средна дълбочина 25 м, общ дебит 230 л/сек; експлоатационна
колона - 10 бр. с Ф250 мм; 6 бр. с Ф200 мм; 5 бр. с Ф300 мм; 3 бр. с Ф350 мм; 5 бр. с Ф400 мм;
последните три години поради наличието на манган над нормата от РИОКОЗ - Ямбол са изключени от
експлоатация 5 бр. тр.кл., а 2 бр. са колматирали; ЧВ 3 бр - 1 бр. с V= 100 мз и 2 бр. с V= 200 мз , подава
вода в НВ"Боровец" с V=12 000 мз. Външен водопровод -чугун Ф530 мм с дължина 2х3136 м, работещи
паралелно; помпи 3+2 тип 200Д90 с двигатели 2х250 кВт и 3х200 кВт; инсталирана мощност 1305.5
кВт; работна мощност - 855 кВт;
ПС”Кабиле-град": тр.кл. - 16 бр. с общ дебит - 360 л/сек.; дълбочина от 22.0 м до 37.7 м;
експлоатационна колона - 6 бр. с Ф400 мм и 8 бр. с Ф200 мм и Ф400 мм; ЧВ с V=190 мз; тласкател Ф400
мм - стомана и етернит с обща дължина 6682 м; НВ с V= 6500 мз, който е изключен от експлоатация;
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помпи - 2 бр. - 200Д90 с 2 бр. двигатели х 250 кВт; инсталирана мощност 674 кВт; работна мощност 424
кВт. Водопроводната връзка между ПС"Ормана" и ПС"Кабиле" е Ф426 Ст с дължина 6245 м. Обща
дължина на външните водопроводи за гр.Ямбол е 40 км /с тласкателите/. Водопроводната мрежа е 180
км, СВО 10256 бр с обща дълж. 87 км; с.Кукорево - външна мрежа -11 км, вътрешна – 8 км, СВО - 742
бр с дълж. – 6 км; с.Стара река - външна мрежа - 2.8 км, вътрешна - 3.6 км, СВО - 287 бр.- 2.4 км;
с.Чарган - водохващане: каптирани извори - 2 бр със средно денонощен дебит - 2.9 л/сек.; външна
мрежа - 7.7 км, вътрешна - 11.3 км, СВО - 385 бр. с дълж. 3.2 км; с.Веселиново - външна мрежа 7.2 км,
вътрешна - 10.4 км, СВО – 461 бр. с дълж. 3.9 км

➢ ВС група Бакаджик
Водоснабдява 12 населени места – с.Окоп, с.Козарево, с.Калчево, с.Победа, с.Челник, с.Сламино,
с.Тамарино, с.Саранско, с.Каравелово, с.Каменец, с.Войника, с.Робово и вр.Бакаджик. Населението,
което обслужва тази система е 4 044 жители.
Основни характеристики:
ПС"Окоп" I-ви подем - Водоизточник – ТК 5, 6, 9, 10 с 31 л/сек., ЧВ с V=400 м³, помпи 2бр. 70М32х5,
инстал.мощност 445,5 кВт, раб.мощност 244,5 кВт.
ПС"Козарево" II-ри подем – ЧВ с V= 250 м³, помпи 2 бр. 70М32х5, инсталирана мощност 500 кВт,
работна мощност 250 кВт.
ПСвр.Бакаджик III-ти подем - ЧВ с V=25 м³, помпи 1 бр. 7МС32х4, инсталирана мощност 18,5 кВт,
работна мощност 18,5 кВт; НВ1 с V=160 м³, НВ2 с V=700 м³.
За с.Окоп НВ с V=180 м³, външни водопр. – 2 км, мрежа - 5,1 км, СВО – 507 бр. с дълж. 4.3 км. За
вр.Бакаджик-външ. вод.-2 км, мрежа-3 км, СВО-17 бр. с дълж. 142 м. За с.Козарево - НВ с V= 120
м³,външна вод.-9 км, мрежа-1,4 км,СВО-230 бр. с дълж. 2 км. За с.Калчево- НВ1 с V=120 м³, НВ2 с
V=100 м3, външен вод.- 6,7 км, мрежа - 12,3 км, СВО-391 бр.-3.3 км. За с.Победа - НВ1 с V=240 м3,
външен вод.-13,8 км, мрежа - 5,4 км, СВО-521 бр.-4.4 км. За с.Челник - водохв.: каптиран извор -3бр. /не
работят/ със средноден дебит - 0.4 л/сек, НВ с V=140 м3, външен вод.-12 км, мрежа-7,7 км, СВО-305
бр.-2.5 км. За с.Сламино - НВ с V=140 м3, външен вод.-13,8 км, мрежа-4,2 км, СВО-212 бр -1.8 км. За
с.Тамарино - НВ с V=200 м3, външен вод.-1,3 км, мрежа-10,2 км, СВО-133 бр.-1.1 км. За с.Саранско НВ с V==100 м3, външен вод.-1,8 км, мрежа-2,1 км, СВО-161бр.-1.3 км. За с.Каравелово - НВ1 с V=200
м3 и НВ2 с V=50 м3, външен вод.-11 км, мрежа-3,5 км, СВО-365 бр.-3 км. За с.Каменец - водохв.
каптиран извор със средноден дебит - 1.3 л/сек; НВ1 с V=180 м3, външен вод.-0,6 км, мрежа-4,7 км,
СВО-340 бр.-2.8 км. За с.Войника - водоизточник: каптаж-1бр./не работи/; ТК-1бр./не работи/, НВ с
V=300 м3, външен вод.-5,2 км, мрежа-5,3 км, СВО-385 бр.-3.2 км; За с.Робово водоизточник - каптиран
извор със средноден. дебит 0.4 л/сек; НВ с V=100 мз; външен водопр.-3.5 км; водопр.мр. - 1.5 км, СВО 130 бр. - 1.1 км.

➢ ВС Воден - Шарково – Елхово
Водоснабдява 13 населени места – гр.Елхово, гр.Болярово, с.Воден, с.Малко шарково, с.Златиница,
с.Добрич, с.Кирилово, с.Иглика, с.Славейково, с.Лалково, с.Ситово, с.Маломирово и с.Мамарчево.
Населението, което обслужва тази система е 13 184 жители.
Основни характеристики:
Водоизточник-карстов каптаж със среден дебит 41.8 л/сек, магистрален гравитачен водопр. Воден Елхово с дълж. 35.5 км с Ф426/6 Ст, 530/6 Ст, 377/6 Ст, 325/Ст и 400 РVС, НВ гр.Елхово - 3 бр. с обем
– 2 бр. х 3000 мз и 1 бр с V= 1250 мз, ТК 10 бр. в района на река Поповска - колматирани. За с.Воден 55
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водохв-каптаж - среден дебит 0.41 л/сек., ЧВ с V= 50 мз; НВ с V= 150 мз ; ЦПС- помпи 4МТ 25х3 - 13
кВт, инстал. мощност 13,0 кВт, работна - 13,0 кВт, водопр. мр.-10,3 км, СВО - 363 бр с дълж.3 км. За
с.Малко Шарково - каптиран извор със среден дебит 0.95 л/сек и водовземане от магистр. водопр. с
БПС - помпи 4МТ 25х4 - 13 кВт – 2 бр. /раб. и рез./; инст. мощност - 13,0 кВт и работна -13,0 кВт, НВ с
V=140 м3. Външни водопр.-2,2 км; мрежа - 3,8 км; СВО - 120 бр.- 1 км. За гр.Болярово - магистр.
водопр + 2 бр.ШК с общ дебит 4.70 л/сек, ЧВ с V= 25 мз; НВ - 2 бр с V=250мз и с V=500мз, помпи в
ЦПС - 12Е50М - 17,5 кВт; инстал.мощност - 47,0 кВт, работна мощност - 17.0 кВт. Външни водопр. 8,9 км, мрежа -12,3 км; СВО - 602 бр.-5 км. За с.Златиница - водовз. от магистр. водопр., НВ с V=100 мз,
външни -0,7 км, мрежа - 3,9 км; СВО - 87 бр.-729 м. За с.Добрич - водовз.от магистр. водопр.; НВ с
V=100 мз /не работи/ - директна връзка. Външни водопр-0,4 км; мрежа - 5,4 км; СВО – 121 бр. - 1 км. За
с.Кирилово - водовз. от магистр. водопр. с помпена станция /1964 год/ - помпи тип 7МТ 25х4 - 13,0 кВт;
инстал. мощност - 10 кВт,работна - 10 кВт, ЧВ с V= 25 мз; НВ с V=140 мз. Външни водопр.- 4,9 км,
мрежа - 9,2 км; СВО - 352 бр. - 3 км.
Магистрален гравитачен водопр. Шарково - Елхово с дълж. 28,0 км с Ф 350 Е и водохв.-каптаж 1бр.среден дебит 23.5 л/сек. За с.Иглика - водовз. от магистр. водопр. с ПС - помпи 4МТ 25х4 - 13 кВт; ЧВ
с V= 6 мз; НВ с V= 30 мз; Външни водопр. - 1,2 км; мрежа - 2,0 км ; СВО - 20 бр. - 168 м. За
с.Славейково - от Шарковския водопр. - чрез облекчителна шахта, външни водопр.- 0,8 км, вътр.
водопр. мрежа - 3 км; СВО - 40 бр.- 335 м. За с.Лалково - от Шарковския водопр, НВ с V=10 мз ,
външни вопр.- 0,5 км - Ф80 Ст и Ф 100 Е ; мрежа - 7,4 км; СВО -145 бр – 1.2 км. За с.Ситово - от
Шарковския водопр. /в процес на доизграждане/ + 1 бр.дренаж с дебит 0,150 л/сек ; ЧВ с V= 50 мз; ПСпомпи 6Е50-5,5 кВт, инстал. мощност -11,0 кВт; работна - 5,5 кВт, НВ с V= 100 м3, външ. вод. - 0,6 км с
Ф 100 Е ; мрежа - 2,2 км; СВО - 40 бр.-335м. За с.Маломирово - от Шарк. водопр. или от ШК - 1 бр. с
дебит 1,8 л/сек + 1 бр. ШК с дебит 3,0 л/сек / във вододайна зона Маломирово за водоснаб. на
гр.Елхово/. НВ с V=120 мз, външен водопр.-1,8 км; водопр. мрежа -10,5 км; СВО-303 бр.-2.5 км. За
с.Мамарчево - от Воденския водопр. чрез БПС - помпи 4Е 25М в ЧВ с V= 50мз. ЦПС - помпи 7МТ
32х4-18,5 кВт /работна/ и 11МТ 32х3-18кВт /резервна/. Тласкател - Ф100 и Ф150 стомана.
Инстал.мощност - 48,5 кВт; работна - 22,5 кВт. Външни водопр.-2,5 км; мрежа - 8,9 км; СВО - 342 бр.2.8 км. За гр.Елхово - ТК - 2 бр"Фазанарията".в процес на преоформяне на разрешителното. ЦПС
Елхово -помпи - 50Е80-75 кВт и 25Е80 -37 кВт /не работи постоянно, ако от гравитачните
водохващания дебита е достатъчен/. ЧВ с V= 750 мз; Инстал.мощност-92,0 кВт, работна мощност75кВт; ЦПС Поповска - помпи 50Е 80-55кВт и 25Е80 - 37 кВт, ЧВ с V=50мз. Инстал.мощност-121,0 квт;
работна-84,0 кВт. Външни водопр.-34 км, Водопр.мрежа - 46,3 км. СВО - 3321 бр -2.8 км.

➢ ВС група Стралджа
Водоснабдява 4 населени места – гр.Стралджа, с.Атолово, с.Воденичане и с.Лозенец. Населението,
което обслужва тази система е 6 908 жители.
Основни характеристики:
Водоизточник - 3 бр.ТК+ 4 бр ШК в района на "Петолъчката" с общ дебит 52 л/сек, ЧВ с обем 200 мз;
НВ 2 бр. – с V= 3000 мз и с V=1500 мз; Помпи - 2 бр 50Е50 с инстал. мощност - 111 кВт; работна
мощност-37 кВт за водоснабдаване на групата, водопроводна мрежа на гр.Стралджа 39.8 км, външни
водопр.- 12.4 км; СВО - 1686 бр. с дълж. 14 км; с.Атолово - външен -10 км; мрежа – 10.4 км; СВО - 172
бр. с дълж. 1.4 км; с.Лозенец - външна - 2.7 км; мрежа – 13 км; СВО - 354 бр - 3 км; с.Воденичане външна -6.7 км; вътрешна -5 км, СВО - 293 бр -с дълж. 2.4 км
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➢ ВС Драма - Крумово – Миладиновци
Водоснабдява 3 населени места – с.Драма, с.Крумово и с.Миладиновци. Населението, което обслужва
тази система е 914 жители.
Основни характеристики:
Водоизточник - 2 бр. ШК с дебит 18,0 л/сек, ЧВ с V= 25 мз, ЦПС-помпи-18МТ 32х5-55 кВт-2бр /р+р/.
Инст. мощност-122,50 кВт. Работна-67,5 кВт. Разпределителен НВ с V=-300 мз. За с.Драма НВ с V= 200
мз. Външни водопр.-5,9 км, вод. мрежа-4,8 км, СВО - 164 бр.- 1.4 км. За с.Крумоно - НВ 40 мз , външни
вод.-6,9 км; водопр. мр.-7,0 км; СВО-384 бр.- 3.3 км. За с.Миладиновци – НВ 2 бр. - с V=80 мз и с V=200
мз, външни водпр.-13,9 км; мрежа-5,2 км, СВО – 315 бр. с дълж. 2.7 км

➢ ВС Кабиле - Дражево – Завой
Водоснабдява 3 населени места – с.Кабиле, с.Дражево и с.Завой. Населението, което обслужва тази
система е 1 180 жители.
Основни характеристики:
Водоизточници - ТК - 1 бр с общ дебит- 37 л/сек, дълб.на ТК - 27.0 м, експл.колона Ф400 мм, ШК дълб. 9.50 м, барбакани - 180 бр. Ф80 етерн.тръби. Помпи: pleuger 8ELM-5+M6-400-2 50 m - 18,5 кВт;
25M50M - 2бр - 22 кВт подава вода към ЧВ ПС"Кабиле-град" за водоснабдяването на гр.Ямбол ;
25E80M - 37 кВт - за селата. Инсталирана мощност 96.0 кВт, раб.мощност - 59.0 кВт. Водопроводивъншни: Тласкателят и част от довеждащите водопроводи са подменени с полиетиленови тръби със
средства на община Тунджа; с.Кабиле - водпр.мр. - 10,6 км, СВО - 508 бр с дълж. 4.3 км; с.Дражевоводпр.мр. - 3,2 км, СВО- 362 бр. с дълж. 3.1 км; с.Завой- водпр.мр. - 4,5 км, СВО- 372 бр. с дълж.3.2 км.

➢ ВС Асеново - Симеоново – Тенево
Водоснабдява 3 населени места – с.Асеново, с.Симеоново и с.Тенево. Населението, което обслужва тази
система е 1 782 жители.
Основни характеристики:
Водоизточници - ШТК - 2 бр. /за Симеоново и Асеново/, ШК - 2 бр. за с.Тенево с общ дебит 22 л/сек.,
НВ с V=350 мЗ общ за с.Симеоново и с.Асеново; НВ с.Тенево- 2 бр. с V= 180 мз и с V=280мз , помпи18МТ 32х3-37 кВт, 18МТ 32х3 – 45 кВт /не раб./, 11МТ 32х2 - 17 кВт, 18МТ 32х2 – 22кВт. Инстал.
мощност - 123,20 кВт, раб.мощност - 61,2 кВт. Водопр. външни - с.Тенево -8,3 км, с.Асеново - 1,6 км и
с.Симеоново -6,9 км; Водопр. мрежа - с.Тенево - 21.0 км, с.Асеново - 3,9 км и с.Симеоново - 6,5 км;
СВО - с.Тенево - 981 бр. с дълж. 8.3 км, с.Асеново - 139 бр. с дълж. 1.2 км и с.Симеоново - 325 бр. с
дълж. 2.8 км

➢ ВС Безмер - Х.Димитрово – Болярско
Водоснабдява 3 населени места – с.Безмер, с.Хаджидимитрово и с.Болярско. Населението, което
обслужва тази система е 2 069 жители.
Основни характеристики:
Водоизточници - ШК 1 бр., макс. експл. количество-30 л/сек; дълб.на водното ниво при Qмах-4.60 м;
ЧВ с V=50 мз; помп.агрегат 28 МТ45х3 мощност на дв.75 кВт - 1 бр+18 МТ 32х4 мощност на дв. 37 кВт1 бр.; инст.мощност 219.5 кВт; работна мощност- 82.5 кВт; НВ Х.Димитрово с V=200 мз; НВ с.Безмер 2 бр. с V= 180 мз; НВ с.Болярско - кула водоем с обем 150 мз /не работи/. Външни водопроводи тласкател Ф377/7 стомана с дължина 4730 м; с.Х.Димитрово - външни водопр.- 3.5 км, вътрешна мрежа
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- 3.2 км, СВО - 297 бр с дълж.2.5 км; с.Безмер - външни водопр.- 9.0 км; мрежа - 17.4 км; СВО-783 бр. с
дължина -6.7 км. с.Болярско - външни водопр. - 2.8 км; мрежа- 11.3 км; СВО - 327 бр- с дълж.-2.8 км.

➢ ВС група Скалица
Водоснабдява 2 населени места – с.Роза и с.Генерал Инзово. Населението, което обслужва тази система
е 1 480 жители.
Основни характеристики:
Водоизточници -3 бр ШК с общ дебит 14.0 л/с .Всеки кладенец е с БПС, изтласкват водата по общ
тласкател с диаметър Ф150 мм стомана с дълж. 7,0 км до преходен водоем с обем 100мз. Помпи в БПС
4 МС25хЗ - 4 бр, всяка с двигател 10 кВт. Инстал.мощност 40 кВт, раб.мощност 40 кВт. Външни
водопр.: с.Роза -10.3 км; с.Ген. Инзово - 10,9 км. Водопр. мр. - с.Роза - 15,9 км /физически остаряла с
изключително много аварии/; с.Ген.Инзово- 14,7 км. СВО- с.Роза - 678 бр. с дълж. 5.8 км; с.Г.Инзово 743 бр – 6.3 км. НВ с.Роза - кула водоем с обем 100 мз /не работи/, с.Ген. Инзово -2 бр. с V=350 мз и с
V=250 мз. Допълнително към с.Ген.Инзово се подава вода от дренаж - 1 бр.и ШК -1 бр., който
изпълнява и функцията на ЧВ+ ШК - 1 бр. /не раб/ и ТК - 2 бр. /не раб/, помпи в ЦПС тип 18МТ 32х222 кВт - работна и 4МТ 25х2 резервна; инстал.мощност - 42,9 кВт, работна мощност - 29,4 кВт.

➢ ВС Могила – Чарда
Водоснабдява 2 населени места – с.Могила и с.Чарда. Населението, което обслужва тази система е 732
жители.
Основни характеристики:
Водоизточник - шахт.кладенци - 2 бр с дебит 14,0 л/сек., ЧВ с V=150 мз; ЦПС - помпи -7 МТ 32х3- 38
кВт за с.Могила - 2 бр. За с.Чарда - 11МТ 32х3-22 кВт. Инстал. мощност - 65,5 кВт. Работна - 47,5 кВт.
За с.Могила - НВ с V= 240 мз, външни водопроводи - 4,9 км, водопр.мрежа- 16,7 км, СВО - 320 бр. с
дълж. 2.7 км. За с Чарда - НВ с V= 75 мз, външни водопроводи -3,9 км, водопр.мрежа - 4,3 км, СВО-227
бр. с дълж. 1.9 км

➢ ВС Недялско – Люлин
Водоснабдява 2 населени места – с.Недялско и с.Люлин. Населението, което обслужва тази система е
431 жители.
Основни характеристики:
За с.Недялско - Водоизточник: дренаж-2бр.; ШК-1 бр., ЦПС – помпи 4МТ25х4 – 13 квт. - 2бр.;
Инсталирана мощност-26 кВт., работна мощност-13 квт, НВ1 с V=200м3; НВ2 с V=72м3-не работи; НВ3
с V=75м3-не работи. Външен водопр.-9,9 км, вътр. мрежа-16,1 км, СВО-398 бр.-3.4 км. За с.Люлин Водоизточник: ШК-1бр., НВ V=220м3, външен водопр.-6,9 км, вътр. мрежа-7,3 км, СВО-248 бр.-2.1 км.

➢ ВС Първенец – Богорово
Водоснабдява 2 населени места – с.Първенец и с.Богорово. Населението, което обслужва тази система е
341 жители.
Основни характеристики:
Водоизточник - ТК-2бр. със средноден.дебит - 1.82 л/сек. За Първенец и Богорово - каптиран извор - 2
бр. с общ експл.дебит - 1.98 л/сек, ЦПС-помпа-TWU 4-0817 – 4 кВт, инстал. мощност - 4 кВт, работна
мощност - 4кВт, НВ с V=180 м3, НВ с V=100 мз. Външни водопроводи с.Богорово - 4.0 км, с.Първенец -
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5.4 км; Водопроводна мрежа с.Богорово - 2.4 км, с. Първенец - 9.0 км; СВО с. Богорово - 121 бр. с
дълж. 1 км; с.Първенец - 295 бр с дълж. 2.5 км.

➢ ВС Бояново – Стройно
Водоснабдява 2 населени места – с.Бояново и с.Стройно. Населението, което обслужва тази система е
710 жители.
Основни характеристики:
Водоизточник - шахт.кл.2 бр + 1 бр.ТК и 1 бр.каптиран извор с общ дебит 8,0 л/сек, ЧВ с V=- 25 мз;
ЦПС-помпи -18МТ32х4-45 кВт - 1 бр и 18МТ 32х3 - 40,0 кВт-1 бр., инстал. мощност - 97,0 кВт,
работна-52,0 кВт. За с.Бояново НВ с V=700 мз, външни водопр.-28,0 км, мрежа - 13,7 км, СВО - 541 бр.4.5 км. За с Стройно - НВ с V=70 мз, външни водопр.-2,4 км, мрежа - 2,0 км. СВО-73 бр.-620 м

➢ ВС Малко Кирилово – Гранитово
Водоснабдява 2 населени места – с.Малко Кирилово и с.Гранитово. Населението, което обслужва тази
система е 590 жители.
Основни характеристики:
Водоизточник - каптиран извор с общ дебит - 2.90 л/с, ЧВ- 10 мз; помпи 7МТ 32х4- 22кВт – 2 бр.,
инст.мощност-22 кВт, раб.- 22 кВт. НВ с V=260 мз за с.Гранитово и с V=120 мз за с.М.Кирилово.
Външни водопр. -за с.Малко Кирилово -1.7 км, за Гранитово - 15.8 км; водопроводна мрежа - за
с.Малко Кирилово - 0.8 км, за с.Гранитово - 23.7 км; СВО - за с.М.Кирилово 29 бр. – 247 м, за
с.Гранитово - 501 бр. – 4.25 км.

➢ ВС Жребино – Борисово
Водоснабдява 2 населени места – с.Жребино и с.Борисово. Населението, което обслужва тази система е
234 жители.
Основни характеристики:
Водоизточник - шахт.кл.1 бр с дебит 6,0 л/сек, ЦПС-помпи -11 МТ 32х4- 37,00 кВт, инстал. мощност 59 кВт, работна-37,0 квт. За с.Борисово НВ с V=120 мз, външни водопр.-2,9 км, мрежа- 4,1 км, СВО 160 бр.-1.36 км. За с Жребино -НВ с V=50 мз и НВ с V=160 мз, външни водопр.-6,0 км, мрежа - 8,6 км,
СВО-214 бр.-1.8 км

➢ ВС Търнава
Водоснабдява 1 населено място – с. Търнава. Населението, което обслужва тази система е 165 жители.
Основни характеристики:
Водоизточник - каптиран извор – 2 бр. със средноден. дебит - 0.8 л/сек; ТК - 1 бр. /собственост на
община Тунджа/. ЦПС с помпи тип 4МТ 25х5 /не работи/, БПС - ПП "Осъм- 4" /общинска собственост/.
Инсталирана мощност - 17 кВт, работна - 13 кВт. Външни водопроводи с дълж. 3.7 км; водопроводна
мрежа -7.1 км; СВО-279 бр. с дълж.2.3 км.

➢ ВС Маломир
Водоснабдява 1 населено място – с. Маломир. Населението, което обслужва тази система е 729 жители.
Основни характеристики:
Водоизточник - тръбни кладенци - 2 бр, собственост на община Тунджа, с общ дебит - 2.4 л/сек.;
тръбен кладенец - ТК6 - експлоатационна колона Ф 350 мм с дълб. 34 м; ТК4 - Ф350 мм с дълб. 24 м.; 3
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бр. ТК не се ползват; Помпи SP8 А 25 - 2 бр. НВ - 2 бр. с V= 240 мз и с V=600 мз. Външни водопроводи 9.4 км; водопр.мрежа - 21.2 км; СВО 814 бр. с дълж. 6.8 км.

➢ ВС Дряново
Водоснабдява 1 населено място – с. Дряново. Населението, което обслужва тази система е 1059
жители.
Основни характеристики:
Водоизточник - шахтов кладенец с експл.дебит- 0.64 л/сек, с диаметър 3.00 м, НВ с V=160 мз; Външни
водопроводи - 0.8 км; водопр.мрежа - 5.5 км; СВО -171 бр с обща дълж. 1.4 км.

➢ ВС Коневец
Водоснабдява 1 населено място – с. Коневец. Населението, което обслужва тази система е 1059 жители.
Основни характеристики:
Водоизточник - каптиран извор-2 бр., пр. водно количество - 0,8 л/сек.НВ с V=200 мз. Помпи тип 4МТ
25х3 - 1 бр. Инстал.мощност-13,0 кВт, раб.мощност 13,0 кВт. Външни водопроводи - 4,0 км,
водопр.мрежа - 8,3 км. СВО 207 бр. с дълж. 1.7 км.

➢ ВС Ханово
Водоснабдява 1 населено място – с. Ханово. Населението, което обслужва тази система е 621 жители.
Основни характеристики:
Водоизточник - 2 бр. ТК с дебит -3,5 л/сек /1 бр. в експл. и 1 бр. колматирал/; Помпи -12Е50МА-7,5 кВт.
Инстал.мощност- 10,0 кВт, работна -7,5 кВт. НВ с V=200 мз. Външни водопроводи- 0,9 км; водопр.
мрежа -11 км; СВО - 622 бр. – 5.2 км.

➢ ВС Скалица
Водоснабдява 1 населено място – с. Скалица. Населението, което обслужва тази система е 558 жители.
Основни характеристики:
Водоизточник - 3 броя шахт. кладенци с общ дебит - 4.0 л/с. БПС - 2 бр. НВ с V=240 мз; помпи - SAER
FS 98 - 4 кВт; Външни водопроводи- 1.9 км; водопр.мрежа - 17.4 км; СВО - 450 бр. с дълж. 3.8 км

➢ ВС Меден кладенец
Водоснабдява 1 населено място – с. Меден кладенец. Населението, което обслужва тази система е 228
жители.
Основни характеристики:
Водоизточник - шатов кладенец - с дебит - 3.0 л/сек. НВ с V=140 мз. помпи TWU- 4-0808 DM-4 кВт;
Външни водопроводи - 0.9 км; водопр.мрежа - 4.9 км, СВО- 229 бр. с дълж.1.9 км.

➢ ВС Ботево
Водоснабдява 1 населено място – с. Ботево. Населението, което обслужва тази система е 871 жители.
Основни характеристики:
Водоизточник - шахов кладенец - 1 бр. с дебит 3.0 л/сек; помпи: работна 11МТ32Х5 с 30 кВт
ел.двигател и резервна помпа 7 МТR32х4 - 18.5 кВт. Инстал.мощност 54 кВт, работна - 35.5 кВт.
Външни водопроводи - 7.8 км; водопр.мрежа - 13.4 км; СВО - 566 бр с дълж. 4.7 км.
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➢ ВС Овчи кладенец
Водоснабдява 1 населено място – с. Овчи кладенец. Населението, което обслужва тази система е 452
жители.
Основни характеристики:
Водоизточник - ШК 1 бр. с експлоат. дебит- 2.5 л/сек; НВ с V=240 мз.Помпи - SAES; двигател CL - 9.5
кВт, раб. мощност - 8.0квт. Външни водопроводи - 1.9 км, водопр.мрежа -21.7 км, СВО -544 бр. с дълж.4.5 км.

➢ ВС Гълъбинци
Водоснабдява 1 населено място – с. Гълъбинци. Населението, което обслужва тази система е 694
жители.
Основни характеристики:
Водоизточник - тръбен кладенец с експлоат.дебит 2.025 л/сек /собственост на община Тунджа/, 2 бр
дренажи и 1 бр ТК - колматирали; БПС помпа SP- 8; ЧВ с V=75 мз.ЦПС - работна помпа 4МТ 32х3 и
резервна - 4МТR32х3. Инсталирана мощност -37 кВт, работна - 19 кВт. Кула водоем с V= 100 мз,
външни водопроводи - 5.0 км, водопр.мрежа - 22.7 км; СВО - 411 бр. с дълж. 3.4 км

➢ ВС Златари
Водоснабдява 1 населено място – с. Златари. Населението, което обслужва тази система е 772 жители.
Основни характеристики:
Водоизточник - ШК-1 бр. с общ дебит - 3,3 л/сек. Помпи - 4МТ 25х3 - 13 кВт. Инстал.мощност- 13,0
кВт. Работна -13,0 кВт. НВ с V=180 мз. Външни водопроводи - 4,6 км; водопр.мрежа - 9,2 км; СВО - 218
бр. с дълж. 1.8 км.

➢ ВС Савино
Водоснабдява 1 населено място – с. Савино. Населението, което обслужва тази система е 162 жители.
Основни характеристики:
Водоизточник - тръбен кладенец - 2 бр. собственост на община Тунджа; БПС - 2 бр. помпа - SP–8, НВ с
V= 12 мз. Инсталирана мощност-8.0 кВт, работна-8.0 кВт. Външни водопроводи-2.0 км, водопр.мрежа 9.1 км; СВО - 201 бр. с дълж.1.7 км

➢ ВС Межда
Водоснабдява 1 населено място – с. Межда. Населението, което обслужва тази система е 159 жители.
Основни характеристики:
Водоизточник - тръбен кладенец 1 бр с експл. дебит- 1 л/сек, БПС - З бр. с общ тласкател. Помпа 1 бр.,
НВ с V= 140 мз. Външни водопроводи - 6.7 км, водопроводна мрежа - 3.4 км, СВО - 166 бр. с дълж. - 1.4
км.

➢ ВС Видинци
Водоснабдява 1 населено място – с. Видинци. Населението, което обслужва тази система е 30 жители.
Основни характеристики:
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Водоизточник - ШК - 1 бр.с експлоат. дебит- 0.36 л/сек; НВ с V=100 мз. Помпи - 6Е50М - 7,5 кВт,
раб.мощност - 7,5 кВт. Външни водопроводи - 0,5 км, водопроводна мрежа - 2,5 км, СВО -83 бр. с
дълж.- 0.7 км.

➢ ВС Голям манастир
Водоснабдява 1 населено място – с. Голям манастир. Населението, което обслужва тази система е 311
жители.
Основни характеристики:
Водоизточник - 1 бр. ТК; 1 бр. ШК; 1 дренаж с два лъча - с общ дебит -4,5 л/сек.; Помпи: в ПС1 - 4МТ
25х3 - 18,5 кВт; в ПС2 - 4МТ 25х6 - 22 кВт. Инстал.мощност- 49,25 кВт. Работна -49,25 кВт. НВ с V=
120 мз. Външни водопроводи - 5,2 км; водопр.мрежа -5,4 км; СВО - 293 бр. с дълж. 2.4 км.

➢ ВС Генерал Тошево
Водоснабдява 1 населено място – с. Генерал Тошево. Населението, което обслужва тази система е 356
жители.
Основни характеристики:
Водоизточник - ШК-2 бр. с общ дебит - 2.5л/сек; НВ с V=220 мз. Помпи: в БПС1- 6Е50М - 7,5 кВт, в
БПС2 - TWU-4-0880 DM - 4кВт. Инстал.мощност - 11,5 кВт, раб.мощност - 11,5 кВт. Външни
водопроводи - 0,9 км, вод.мрежа - 4,8 км, СВО - 342 бр. с дълж.-2.9 км.

➢ ВС Бояджик
Водоснабдява 1 населено място – с. Бояджик. Населението, което обслужва тази система е 1291
жители.
Основни характеристики:
Водоизточник - 2 бр. дренажи с общ дебит - 4,5 л/сек.; НВ с V=400 мз /собств.на община Тунджа/ и НВ
с V= 40 мз. Външни водопроводи - 5,0 км; водопр.мрежа -16,0 км; СВО - 742 бр. с дълж. 6.2 км.

➢ ВС Зимница
Водоснабдява 1 населено място – с. Зимница. Населението, което обслужва тази система е 1745
жители.
Основни характеристики:
Водоизточник - 4 бр.ТК с общ дебит - 18,0 л/с , ЧВ с V=50мз; Помпи -2 бр. /1 работна и 1 резервна/
18МТ 32х2- 22кВт. Инст.мощност-52,8 кВт, раб. мощност - 30,8 кВт, НВ с V= 600мз. Външни
водопроводи -11,8 км, водопр.мрежа - 22,8 км, СВО- 811 бр. с дълж. 6.9 км.

➢ ВС Маленово
Водоснабдява 1 населено място – с. Маленово. Населението, което обслужва тази система е 292
жители.
Основни характеристики:
Водоизточник - каптиран извор; напорен водоем с обем 60 мз , външни водопроводи-3.5 км,
водопр.мрежа - 3.8 км, СВО- 280 бр.с обща дълж.2.3 км.

➢ ВС Иречеково
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Водоснабдява 1 населено място – с. Иречеково. Населението, което обслужва тази система е 417
жители.
Основни характеристики:
Водоизточник - 1 бр. ТК с дебит 0.79 л/с и 1 бр. дренаж с два лъча с дебит 0.35 л/с; ЧВ с V=100 м з.
Помпи в ЦПС - 4 МТ 25х3 - 7,5 кВт /работна/ и 7МТ 32х3- 13 кВт /резервна/. Инстал. мощност- 21,8
кВт, работна -8,8 кВт. НВ с V= 180 мз. Външни водопроводи - 1,0 км; водопр.мрежа -9,5 км; СВО - 469
бр. с дълж. 3.9 км.

➢ ВС Джинот
Водоснабдява 1 населено място – с. Джинот. Населението, което обслужва тази система е 259 жители.
Основни характеристики:
Водоизточник - 1 бр. ТК с дебит 1.03 л/с и 1 бр. дренаж/не работи- консервиран/ с дебит 1.03 л/сек.
Помпа - 8GS4OTQ - 2,2 кВт. Инстал. мощност - 2,2 кВт, работна - 2,2 кВт. НВ с V=140 мз. Външни
водопроводи - 3,7 км; вътр.мрежа – 7 км; СВО - 255 бр. с дълж. 2.1 км.

➢ ВС Палаузово
Водоснабдява 1 населено място – с. Палаузово. Населението, което обслужва тази система е 129
жители.
Основни характеристики:
Водоизточник - каптиран извор със средноден.дебит - 0.5 л/сек; напорен водоем- 1 бр. с обем 160 мз ;
външни водопроводи - 3.9 км; водопр.мрежа - 4.5 км, СВО- 161 бр.с дълж.1.3 км.

➢ ВС Правдино
Водоснабдява 1 населено място – с. Правдино. Населението, което обслужва тази система е 109
жители.
Основни характеристики:
Водоизточник - каптиран извор със средноден дебит - 1.26 л/сек; напорен водоем - 2 бр. с обеми 40 мз и
120 мз ; външни водопроводи - 3.6 км; водопр.мрежа - 9.0 км; СВО- 223 бр.с дълж. 1.9 км.

➢ ВС Леярово
Водоснабдява 1 населено място – с. Леярово. Населението, което обслужва тази система е 32 жители.
Основни характеристики:
Водоизточник - каптиран извор, напорен водоем с обем 180 мз; външни водопроводи - 2.0 км;
водопр.мрежа - 1.3 км; СВО - 99 бр.с дълж. 0.8 км.

➢ ВС Поляна
Водоснабдява 1 населено място – с. Поляна. Населението, което обслужва тази система е 216 жители.
Основни характеристики:
Водоизточник - 3 бр. каптирани извори със средноден. дебит - 1.6 л/сек; ЧВ с V=25 мз. Помпи -11МТ
32х4 - 22 кВт. Инстал.мощност - 22,0 кВт, работна - 22,0 квт. НВ с V=280 мз. Външни водопроводи - 3,0
км; водопр.мрежа -5 ,1 км; СВО - 277 бр. с дълж. 2.3 км.

➢ ВС Александрово
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Водоснабдява 1 населено място – с. Александрово. Населението, което обслужва тази система е 158
жители.
Основни характеристики:
Водоизточник - 2 бр. каптажа с общ дебит 1.12 л/сек. Помпи - 3МТ 18х3- 4 кВт. Инстал. мощност - 10
кВт, работна - 4,0 кВт. НВ с V=140 мз. Външни водопроводи - 6,0 км; водопр.мрежа - 5,8 км; СВО- 230
бр. с дължина 1.9 км.

➢ ВС Голям Дервент
Водоснабдява 1 населено място – с. Голям Дервент. Населението, което обслужва тази система е 63
жители.
Основни характеристики:
Водоизточник - 1 бр. каптаж с дебит - 0,4 л/сек и 2 бр. ТК; ЧВ с V= 25 мз. Помпи -4МТ 25х4 - 13 кВт.
Инстал. мощност - 17,0 кВт. Работна -17,0 кВт. НВ с V=200 мз. Външни водопроводи - 3,7 км;
водопр.мрежа - 3,3 км; СВО - 95 бр. – 0.8 км.

➢ ВС Пчела
Водоснабдява 1 населено място – с. Пчела. Населението, което обслужва тази система е 440 жители.
Основни характеристики:
Водоизточник – ТК с дебит 4,0 л/сек; НВ с V=240 мз. Помпи - 4МТ 25х4 - 13 кВт. Инстал.мощност 31,5 кВт, раб.мощност - 13,0 кВт. Външни водопроводи - 2,0 км, водопр.мрежа - 9,3 км, СВО -243 бр. с
дълж. 1.9 км.

➢ ВС Трънково
Водоснабдява 1 населено място – с. Трънково. Населението, което обслужва тази система е 154
жители.
Основни характеристики:
Водоизточник – ШК с дебит- 2.0 л/сек. и диаметър 3,0 м; НВ с V=180 мз. Помпи - 4МТ 25х3 -7,5 кВт.
Инстал.мощност - 10.0 кВт, раб.мощност - 7,5 кВт. Външни водопроводи -3,7 км, водопр.мрежа - 6,4 км,
СВО - 169 бр. с дълж. 1,4 км.

➢ ВС Мелница
Водоснабдява 1 населено място – с. Мелница. Населението, което обслужва тази система е 271 жители.
Основни характеристики:
Водоизточник – каптиран извор "Кокарджа" с дебит 0.200 л/сек; напорен водоем-1 бр.с обем 300 мз;
външни водопроводи - 10.4 км; водопр. мрежа - 15.1 км; СВО- 297 бр.с дълж. 2.5 км.

➢ ВС Изгрев
Водоснабдява 1 населено място – с. Изгрев. Населението, което обслужва тази система е 585 жители.
Основни характеристики:
Водоизточник – ТК с дебит 3,5 л/сек; НВ с V=180 мз. Помпи - Грунфост SP 27 14. Инстал. мощност 18.0 кВт, раб.мощност - 18.0 кВт. Външни водопроводи - 0,6 км, водопр.мрежа - 11 км, СВО - 355 бр. с
дълж. 3.0 км.

➢ ВС Лесово
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Водоснабдява 1 населено място – с.Лесово и граничен пункт с митница Лесово. Населението, което
обслужва тази система е 584 жители.
Основни характеристики:
Водоизточник – каптиран извор "Гьола", ТК с общ дебит - 1.80 л/сек; ЧВ с V=50 мз; НВ - 2 бр - по 250
мз. Помпи - /за селото/- М VІ 3210-3/25/е 3-400-50-2 - 18,5 кВт и 28 МТ 45х2 - 45 кВт - за подмяна; /за
митницата/ - М VІ 1610-3/25/Е 3-400-50-2-11 кВт. Инстал. мощност - 94.0 кВт, раб.мощност - 39.0 кВт.
Външни водопроводи - 8,5 км, водопр.мрежа - 13,4 км, СВО -558 бр. с дълж. 4.6 км.

➢ ВС Чернозем
Водоснабдява 1 населено място – с. Чернозем. Населението, което обслужва тази система е 94 жители.
Основни характеристики:
Водоизточник – дренаж - 1 бр. и ТК с дебит - 2,0 л/сек; Помпи - 4МТ 25х4 - 13 кВт. Инстал.мощност 13,0 кВт. Работна - 13,0 кВт. НВ с V=200 мз. Външни водопроводи - 0,4 км; водопр.мрежа - 4,1 км; СВО
-108 бр. с дълж. 0.9 км.

➢ ВС Вълча поляна
Водоснабдява 1 населено място – с. Вълча поляна. Населението, което обслужва тази система е 97
жители.
Основни характеристики:
Водоизточник – шахтов кладенец с дебит 4.0 л/сек; БПС - помпи 4МТ 25х4 - 13 кВт. Инстал. и
раб.мощност 13 кВт. НВ с V= 140 мз. Външни водопроводи - 4.0 км, водопр.мрежа - 4,5 км; СВО - 111
бр. с дълж. 0.9 км.

➢ ВС Раздел
Водоснабдява 1 населено място – с. Раздел. Населението, което обслужва тази система е 219 жители.
Основни характеристики:
Водоизточник – ШК - 2 бр с дебит- 6,0 л/сек; НВ с V= 220 мз. Помпи - 7МТ32х4 - работна и 4МТ 25х6 резервна по 22,0 кВт. Инстал. мощност - 43.0 кВт, раб.мощност - 25.0 кВт. Външни водопроводи - 5,9
км, водопр.мрежа - 7,2 км, СВО -265 бр. с дълж. 2.2 км.

➢ ВС Малък манастир
Водоснабдява 1 населено място – с. Малък манастир. Населението, което обслужва тази система е 469
жители.
Основни характеристики:
Водоизточник – дренаж - 1 бр., ШК- 2 бр. с общ дебит - 2,8 л/сек; ЧВ с V=25 мз; НВ с V=220 мз. Помпи 7МТ32х5 - 30 кВт /работна/ и 4МТ 25х6 - 18 кВт /резервна, за подмяна/ Инстал.мощност - 59.0 кВт,
раб.мощност - 37.0 кВт. Външни водопроводи - 4,0 км, водопр.мрежа - 5,2 км, СВО -348 бр. с дълж. 2.9 км.

➢ ВС Оман
Водоснабдява 1 населено място – с. Оман. Населението, което обслужва тази система е 71 жители.
Основни характеристики:

65

Бизнес план за развитие на дейността на „В и К” ЕООД - гр. Ямбол като ВиК оператор за периода 2017 – 2021 год.

Водоизточник – каптиран извор с дебит- 0.67 л/сек;ЧВ с V=25 мз; НВ с V=180 мз.Помпи -3МТ 18х4 - 7,5
кВт. Инстал.мощност - 15,0 кВт, раб.мощност - 7.5 кВт. Външни водопроводи - 2,0км, вод.мрежа - 2,5
км, СВО - 114 бр. с дълж.- 1 км.

➢ ВС Вълчи извор
Водоснабдява 1 населено място – с. Вълчи извор. Населението, което обслужва тази система е 34
жители.
Основни характеристики:
Водоизточник – каптиран извор - 2 бр. със средноден.дебит 0.14 л/сек; напорен водоем- 1 бр.с обем 40
мз ; външни водопроводи - 2.1 км, водопр.мрежа- 1.8 км; СВО- 43 бр. с дълж. 0.4 км.

➢ ВС Голямо крушево
Водоснабдява 1 населено място – с. Голямо крушево. Населението, което обслужва тази система е 254
жители.
Основни характеристики:
Водоизточник – 3 бр. каптажа с общ дебит 1.23 л/сек; ЧВ с V=25 мз. Помпи - 4МТ 25х3 - 13 квт.
Инстал.мощност - 22,0 кВт. Работна - 14,50 кВт. НВ - 1 бр. с V=300 мз и 1 бр. с V=80 мз. Външни
водопроводи - 2,4 км; водопр.мрежа - 11,3 км; СВО - 380 бр. с дълж. 3.2 км.

➢ ВС Попово
Водоснабдява 1 населено място – с. Попово. Населението, което обслужва тази система е 307 жители.
Основни характеристики:
Водоизточник – 1 ШК с експл. дебит - 1.4 л/сек; Помпи -7МТ 32х3 - 18,5 кВт /работна/ и 7 МТ 32х2 13 кВт /резервна/. Инстал.мощност-31,0 кВт. Работна -18,5 кВт. НВ - 1 бр. с V=220 мз и 1 бр. с V=100 мз
Външни водопроводи- 4,8 км; водопр.мрежа -11,5 км; СВО -288 бр. с дълж. 2.4 км.

➢ ВС Странджа
Водоснабдява 1 населено място – с. Странджа. Населението, което обслужва тази система е 35 жители.
Основни характеристики:
Водоизточник – каптиран извор със средноден. експл. дебит 0.11 л/сек; тръбен кладенец - 1 бр.;
напорен водоем-1 бр.с обем 140 мз; БПС - 1 бр ; работна мощност - 7 кВт; външни водопроводи - 1.2 км,
водопр. мрежа - 1.3 км. СВО- 64 бр.с обща дълж. 0.5 км.

➢ ВС Ружица
Водоснабдява 1 населено място – с. Ружица. Населението, което обслужва тази система е 103 жители.
Основни характеристики:
Водоизточник – каптиран извор 2 бр. със средноден.дебит - 0.54 л/сек; напорен водоем-1 бр. с обем 75
мз; външни водопроводи - 4.9 км; водопр.мрежа - 2.1 км. СВО - 133 бр. с дълж. 1.1 км.

➢ ВС Денница
Водоснабдява 1 населено място – с. Денница. Населението, което обслужва тази система е 72 жители.
Основни характеристики:
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Водоизточник – каптиран извор с експл. Дебит - 0,24 л/сек; ЧВ с V=25 мз; НВ с V=100 мз. Помпи - 3МТ
18х6 - 10,0 кВт - 2 бр. Инстал. мощност - 20,0 кВт, раб.мощност - 10,0 кВт. Външни водопроводи.-1,5
км, водопр.мрежа - 4,8 км, СВО - 96 бр. с дълж. 0.8 км.

➢ ВС Стефан Караджово
Водоснабдява 1 населено място – с. Стефан Караджово. Населението, което обслужва тази система е
502 жители.
Основни характеристики:
Водоизточник – 3 бр. ШК с общ средноден. дебит - 1.7 л/сек.; ЧВ с V=100 мз ; НВ с V=350 мз. Помпи 11МТ 32х5 - 37 кВт /работна/ и 11 МТ32х4 - 30,0 кВт /резервна/. Инстал.мощност - 55,5 кВт. Работна 55,5 кВт. Външни водопроводи - 6,7 км; водопр. мрежа - 16,0 км; СВО - 390 бр. с дълж. 3.3 км.

➢ ВС Крайново
Водоснабдява 1 населено място – с. Крайново. Населението, което обслужва тази система е 47 жители.
Основни характеристики:
Водоизточник – каптиран извор + 1 бр. ТК с общ експ.дебит -0.16 л/сек; ЧВ с V=25 мз. НВ с V=180 мз.
Помпи - 3МТ 18х5- 10 кВт - 2 бр. Инстал.мощност - 20,75 кВт. Работна - 10,75 кВт. Външни
водопроводи - 0,9 км; водопр. мрежа - 1,3 км; СВО - 53бр. с дълж. 0.45 км.

➢ ВС Камен връх
Водоснабдява 1 населено място – с. Камен връх. Населението, което обслужва тази система е 23
жители.
Основни характеристики:
Водоизточник – 2 бр. каптиран извор със средноден. дебит - 0,14 л/сек; НВ с V= 60 мз. Помпи -Вида 4
- 0,75 кВт. Инстал.мощност - 1,1 квт. Работна -0,75 кВт. Външни водопроводи - 1,3 км; водопр. мрежа 2,4 км; СВО - 60 бр. – 0.5 км.

➢ ВС Шарково
Водоснабдява 1 населено място – с. Шарково. Населението, което обслужва тази система е 193 жители.
Основни характеристики:
Водоизточник – каптиран извор - 2бр. с общ средноден. дебит -0.44 л/сек. НВ с V= 100 мз Помпи 6Е50М - 7.5 кВт. Инстал.мощност- 7.5 кВт. Работна -7.5 кВт. Външни водопроводи - 1.2 км; водопр.
мрежа - 1.3 км; СВО - 135 бр. с дълж. 1.1 км.

➢ ВС Горска поляна
Водоснабдява 1 населено място – с. Горска поляна. Населението, което обслужва тази система е 65
жители.
Основни характеристики:
Водоизточник – 2 бр. каптирани извори с общ средноден.дебит 0.31 л/сек; НВ с V= 200 мз. Помпи 4МТ 25х4 - 13 кВт - 1 бр. и 3МТ 18х4 - 10 кВт. Инстал.мощност- 23,75 кВт. Работна - 13,75 кВт.
Външни водопроводи - 3.5 км; водопр. мрежа - 1.7 км; СВО - 189 бр. с дълж. 1.6 км.

➢ ВС Дъбово
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Водоснабдява 1 населено място – с. Дъбово. Населението, което обслужва тази система е 61 жители.
Основни характеристики:
Водоизточник – каптиран извор със средноден. дебит - 0.25 л/сек; напорен водоем 1 бр. с обем 100 м3;
външни водопроводи - 4.7 км; вътр.водопр.мрежа - 2.4 км; СВО - 97 с обща дълж. 0.8 км.
6.2. ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА ВИК СИСТЕМИТЕ– СИСТЕМИ И
РЕГИСТРИ
6.2.1. Системи СКАДА– текущо състояние, внедряване на системи
Дружеството има 64 броя водоснабдителни системи.
Изграждането на диспечеризация във „ВиК”-ЕООД Ямбол започна още през 1988 год. - с
наблюдение и управление на ВС. Във всички водоснабдителни и канализационни помпени станции се
използва местна автоматика. Постепенно се увеличиха водоснабдителните и канализационните
системи с АСУВ и АСУК и се разшири степента и класа на тяхната диспечеризация .
През 2011 год. започна внедряването на нова GSM система за управление на водоснабдителни и
канализационни системи .Тя е от ново поколение. Внедрена в 8 броя ВС , а именно: ВС Ямбол, ВС
група Бакаджик, ВС Зимница, ВС Стралджа, ВС Межда, ВС група Х.Димитрово-Безмер –Болярско, ВС
група Драма- Крумово – Миладиновци, ВС група Кабиле-Дражево-Завой и КС-Ямбол.
Обхванати от диспечеризация са 27 броя ВС, което представлява 42 % от общия брой ВС, а
именно – ВС Ямбол, ВС Зимница, ВС Стралджа,ВС Бакаджик, ВС Межда, ВС Воден-Елхово
Шарково, ВС Х.Димитрово, ВС Драма-Крумово Миладиновци, ВС Кабиле-Дражево-Завой, ВС
Бояново - Стройно, ВС Борисово-Жребино, ВС Лесово, ВС Чернозем,ВС Малко Кирилово, ВС
Раздел, ВС Пчела, ВС Трънково , ВС М.Манастир,ВС Могила, ВС Златаре, ВС Гълъбинци, ВС
Търнава, ВС Ханово, ВС група Скалица, ВС Ботево, ВС Изгрев, и ВС Голям Манастир и КСЯмбол.Тези ВС и КС с изграден АСУВ и АСУК могат да работят работят напълно самостоятелно , и с
възможност за управление от диспечер. В 8 ВС управлението се осъществава с GSM система .В 19
ВС системата работи с радиовръзка. В ПС има един двоен регулатор на нива, платка местна автоматика
за връзка и управление от водоем, катоден отводител ниско напрежение, електронна защита за
двигателите и платка за управление от диспечер. С НВ връзката се осъществява с акумулаторни
станции.
Подадената помпажна вода от ВС с АСУВ е 92,96“% от общата помпажна вода. Изразходената ел.
енергия от ВС с АСУВ представлява 90,57% от общата ел.енергия за доставка на вода за потребителите.
ВС Ямбол
ПС Ормана-Осъществява се наблюдение и управление на 5 броя помпени агрегати в ЦПС с три
софстартера. Наблюдението на количествата добита и подадена вода се осъществява с 3 броя
ултразвукови разходомери- един на входа и 2 броя на изхода на ПС Ормана. С датчик налягане се следи
за възникване на аварии по напорния водопровод. Управлението се извършва от диспечер. Напорен
водоем Боровец се захранва с вода от ПС Ормана. На изхода на водоема са монтирани 4 броя
ултразвукови разходомери, които следят водните количества подавани към четирите зони на гр.Ямбол.
За подобряване на енергийната ефективност на съществуващите мрежи и съоръжения се разшири
системата за наблюдение и контрол СКАДА. В четирите зони на гр.Ямбол са изградени 12 броя
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регулиращи шахти. В тях са монтирани 11 броя ултразвукови разходомери, 11 броя импулсни
водомери, 4 броя регулатори за налягане,17 броя датчици за налягане и 4 броя логери .
През 2015г. са изградени три броя измервателни шахти :
- В шахта Печатницата / подава вода на потребителите от с.Стара река и с.Чарган/ са монтирани
импулсен водомер и датчик налягане.
- В шахта Възраждане /подава вода на потребителите от к-с Възраждане/ са монтирани -импулсен
водомер и датчик налягане
- В шахта Страхил / подава вода на потребителите на зона Център/ са монтирани –ултразвуков
разходомер и датчик налягане.
За периода 2017-2021 год. за всяка година предвиждаме изграждането по една регулираща шахта
в гр. Ямбол. Във всяка шахта ще бъде монтиран по един записващ уред- логер или датчик налягане.
ПС Кабиле. Осъществено е управление на помпените агрегати в ЦПС с 2 софстартера и регулиране
на водните количества с ултразвуков разходомер, датчик за налягане и контролер. Местна автоматика.
ВС Зимница – Осъществена е пълна автоматизация. Управлението на помпените агрегати се извършва
от 2 броя софстартера, ултразвуков разходомер, датчик за налягане, ултразвуков нивомер и контролер.
На изход НВ Зимница е монтиран ултразвуков разходомер.
ВС Хаджи Димитрово –Безмер-Болярско – автоматизирана с 3 броя двигатели в ЦПС. Управление с
честотен регулатор, ултразвуков разходомер, датчик за налягане, ултразвуков нивомер. ПС захранва с
водни количества 3 броя НВ. Към всеки водоем са монтирани ултразвуков разходомер и ултразвуков
нивомер.
ВС Межда – ПС Межда автоматизирана. Монтирани ултразвуков разходомер, датчик за налягане и
контролер.Управление от диспечер.
ВС Драма-Крумово-Миладиновци – Управление на 2 броя потапящи помпи с 2 софстартера и
контролер.Пуск и стоп от диспечер.
ВС Воден-Елхово – Шарково – Водните количества вода се наблюдават от 7 броя
ултразвукови
разходомери . По трасето на гравитачния водопровод Воден-Елхово – Шарково са изградени 3броя
регулиращи шахти. В две от тях до изворите са монтирани по един брой ултразвуков разходомер, в
една шахта са монтирани 2 броя ултразвукови разходомери-за Елхово и за Болярово. Два броя
ултразвукови разходомери са монтирани на входа на НВ Елхово а един брой на изхода. Само
наблюдение. ЦПС Поповска и ПС Фазанарията се наблюдават и управляват от диспечер.
ВС Бояново, ВС Борисово, ВС Лесово, ВС Чернозем,ВС Малко Кирилово, ВС Раздел, ВС Пчела, ВС
Трънково, ВС М.Манастир ,ВС Чернозем и ВС Изгрев - работят в режим на автономно управление.
Помпените агрегати се управляват автоматично в зависимост от нивото на водата в ЧВ и НВ и с
възможност за управление от диспечер.
Съоръженията и обектите обхванати от АСУВ са 190 броя. От тях : ВПС са 108бр., резервоари
62броя., хлораторни станции 18бр., и хидрофори 3бр.
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„В и К“-Ямбол има 5КС. Само в КС-Ямбол има 3 броя КПС обхванати от АСУК.
За периода от 2009-2015год. изразходваната ел.енергия за доставка на вода бе намалена с 1895301квтч.
Тази икономия на ел.енергия бе достигната в резултат на въвеждането на нов напорен водопровод от
ВПС Ормана до НВ Боровец и внедряването на система „SKADA“ за централизирано следене и
управление на съоръженията.
В резултат на наблюдение на денонощните записи от монтираните водомери на обособените зони в
град Ямбол, както и от водомерите, монтирани по външните водопроводи, като част от диспечерската
система “SKADA“, бе намалена добитата вода. Понижението на този показател оказа влияние върху
разхода на ел.енергия, която също намаля с 1895301квтч.
КПС 3 - Работи в режим на автономно управление.
Управление на 3 броя ПА. - защитени с електронни защити.

Управление с

ултразвуков нивомер.

В дружеството има 64 броя ВС. От тях 27 броя ВС са с АСУВ. В 56 ВС са изградени
165водоснабдителни помпени станции.
Във всички помпени станции е приложена и местна автоматика.
27 броя ВС с изграден АСУВ работят напълно самостоятелно, без човешка намеса и с възможност за
управление от диспечер. Следят се следните параметри -налягане и разход на вода за населените места.
Освен в табличен вид данните се изобразяват и в графичен вид - за по-добра визуализция и сравняване.
Чрез системата при възникване на авария по обхванатите от нея обекти на екрана се появява червен
сигнал и информация за възникнал проблем.
Във „ В и К” Ямбол няма изградени ПСПВ и ПСОВ.
Във всички помпени станции е осъществено автоматично включване на помпените агрегати в
зависимост от нивото на водата в ЧВ. В 42 броя НВ е осъществено и автоматично включване на
помпените агрегати в зависимост от нивото на водата в НВ. Включването и изключването на ПА може
да се извърши и от диспечер. В помпените станции с местна автоматика преливането на вода от
напорните водоеми се изкючва чрез режимно включване на ПА с тарифни часовници съобразено с
режима на водоползване и кубатурата на НВ. До края на 2015год. само в Ямбол има действащи 3 броя
КПС с изграден АСУК.
За хлориране на питейната вода във „ В и К” Ямбол са монтирани 6 броя хлораторни апарати и
27 броя дозаторни помпи за белина. Те са монтирани в 22 обекта. Хлораторните апарати са монтирани в
5ВС, а дозаторните помпи в 17 ВС. В 18 ВС хлораторните апарати и дозаторни помпи работят в режим
на АСУВ.
6.2.2.Регистър на активите – текущо състояние, внедряване на регистър
Към момента в дружеството се ползва счетоводния регистър „Инвентарна книга”. В нея са
записани всички дълготрайни материални и нематериални активи с всички необходими данни като:
инв. номер на актива, наименование, различни параметри, дата на въвеждане в действие,
амортизационна норма, отчетна стойност, годишна амортизационна квота, натрупана амортизация,
балансова стойност, експлоатационен район, населено място и МОЛ.
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Съгласно подписания договор с АВиК, „ВиК” ЕООД трябва да изготви регистър на всички
активи в рамките на пет години от подписването на Договора по определен формат
През 2014 год. дружеството сключи договор за изграждане на ГИС чрез програмен продукт
„InfoNet”, с предмет на дейност „Внедряване на централизирана информационна система за управление
на техническите данни на водоснабдителните и канализационните системи“. Целта е да се попълни
базата данни за всички водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения, експлоатирани от
“ВиК” ЕООД – гр.Ямбол и да се създаде регистър на активите.
6.2.3. Географска информационна система /ГИС/ - текущо състояние, внедряване на системата
Договорът, който “ВиК” ЕООД – гр.Ямбол сключи за изграждане на ГИС, включва и внедряване
на централизирана информационна система за управление на техническите данни за водоснабдителните
и канализационните мрежи и съоръжения, експлоатирани от дружеството.
Основната задача е да се изгради база данни за визуализация, редакция и анализ на всички
основни типове данни за ВиК системите, данни за експлоатационните им дейности и характеристики.
Стартиралото през 2014г. изграждане на ГИС продължава и към настоящият момент чрез
проучване, въвеждане и актуализиране на данните за елементите на водоснабдителните системи.
През 2016г., с реални координати и актуални атрибути, в цифровия модел са отразени
водоизточниците, за които има издадени Разрешителни за ползване от Басейнова дирекция Пловдив и
Басейнова дирекция Варна, както и обособените към тях СОЗ (Пояс I, II и III). Актуализирана е
реконструираната водопроводна и канализационна мрежа на гр. Ямбол.
През регулаторния период 2017-2021г. ще продължи векторизирането и нанасянето на атрибутите
за надземния и подземния кадастър на населените места, обслужвани от дружеството с програмния
продукт InfoNet. Продължава обследването на водопроводната мрежа на гр. Ямбол, доизграждането на
водомерните зони в населените места с население над 2000 жители и отразяването им в цифровия
модел.
Към момента в дружеството няма изградена Географска информационна система, по смисъла на
чл.83 от Указанията на КЕВР, за всички водоснабдителни и канализационни системи с база данни, с
взаимовръзки на обектите , картен материал и модели за моделиране, на комплексна информация за
анализи изследване на процесите и явленията по цялата инфраструктура, с която оперираме.
От 2014 год.“В и К“ – ЕООД работи по внедряване на ГИС като закупи потребителска софтуерна
платформа за управление и техническа информация за ВиК системите. Чрез „Инфонет“ ще се
осъществи пълна интеграция на техническите и оперативните данни за мрежите и съоръженията. Освен
пълна паспортизация на активите и техническите паспорти, чрез посочения продукт ще се плануват
обектите по рехабилитация на елементите на В и К системите; ще се извършва управление на
информацията, извличане на данни и планиране на дейностите; ще се извършва анализ и управление на
риска и на остатъчния живот на активите; ще се отчитат авариите и експлоатационните събития. Целта
ни е чрез този програмен продукт да бъдат обединени всички регистри и бази с данни с техническите
параметри за В и К системите. Работи се и в посока обучение на кадри за работа с програмния продукт.
Изграждането на цялостна ГИС за водопроводните и канализационни мрежи и съоръжения на
област Ямбол е сложен и продължителен процесс и ще продължи няколко години.
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6.2.4. Регистър на авариите– текущо състояние, внедряване на регистър
В края на 2015 година е закупен и внедрен програмен продукт за регистриране на авариите с
всички атрибути за изчисляване показателя ”непрекъснатост на водоснабдяването”. Проблемите ни се
отнасят до определяне броя на засегнатите от прекъсването потребители.
6.2.5. Регистър на лабораторните изследвания на качеството на питейните води – текущо състояние,
внедряване на регистър
В лабораторията на “ВиК” ЕООД – гр.Ямбол се поддържат актуални: Регистър сурови води по
водоизточници-периодичен контрол, Регистър питейни води по водоснабдителни зони-периодичен
контрол, Регистър питейни води по селища-постоянен контрол, Регистър остатъчен хлор.
6.2.6. Регистър на лабораторните изследвания на качеството на отпадъчните води – текущо състояние,
внедряване на регистър
Всички анализи на отпадъчни води се възлагат по ЗОП на външни акредитирани лаборатории.
Протоколите от анализите на отпадъчни води се съхраняват безсрочно по изискванията на Закона за
националния архивен фонд.
В перспектива с въвеждане в експлоатация на ПСОВ-Ямбол със съответното лабораторно
оборудване в обекта ще се създадат два регистъра на отпадъчните води - за пречистени води и по
обекти по Наредба №7.
6.2.7. Регистър на оплакванията – текущо състояние, внедряване на регистър
Внедрен е регистър на жалбите през 2012 год. и се обслужва от главния администратор на
дружеството. Съдържа информация, извлечена от пърничните документи – жалби, оплаквания, искания.
Последните се съхраняват 5 години, в самостоятелни папки, отделно от цялата кореспонденция на
дружеството, за всяка година поотделно. Регистърът позволява филтриране на информацията по
признак, адрес и дата на подаване.
6.2.8. Регистър на утайките – текущо състояние, внедряване на регистър
Към настоящия момент “ВиК” ЕООД – гр.Ямбол не експлоатира пречиствателна станция за
отпадъчни води.
6.2.9. Регистър на водомерите на СВО /средства заизмерване/- текущо състояние, внедряване
на регистър
Дружеството няма разработен и внедрен такъв регистър към настоящия момент, но разполага с
програмен продукт „Инкасо”, в който има възможност да се види на съответния адрес какъв е дебита на
монтирания водомер на сградното водопроводно отклонение, съответно номера му и датата на
последваща проверка. Чрез филтриране на информацията, се получава база данни за броя на
водомерите с определена кубатура и броя на водомерите, подлежащи на периодична проверка за
съответните населени места.
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За гр.Ямбол през 2015 г. е осъществена връзка между двата програмни продукта - „Инкасо” и
InfoNet, с цел създаване на единна база данни: местоположение на СВО /адрес/, водомер с неговите
атрибути, данни за потребителя и др.
През регулаторния период 2017-2021 г. се цели в дружеството да се изгради такава единна база
данни за всички населени места, за да може да се извлича цялостна информация за измервателните
уреди, които не са минали метрологична проверка, съгласно ЗИ или са в техническа неизправност; за
потребителите с пресрочени плащания – на какъв адрес, за колко месеца, за каква сума и т.н.
6.2.10. Система за отчитане и фактуриране – текущо състояние, внедряване на регистър
В дружеството е наложена системата за отчитане на изразходените от потребителите водни
количества чрез обхождане и отчитане от отчетници. Дейността по отчитането е организирана по
експлоатационни райони, с разработен график за отчет за всеки отчетник, който обхожда дефинирания
му постоянен район и нанася отчетените данни в карнет. Тази система запазва близкия контакт с
потребителя, което допринася допълнителни ползи в съпътстващи дейности при предоставяне на
услугите. След обхождане и отчет на измервателните уреди от отчетниците, нанесените данни в карнета
се дават за въвеждане и електронна обработка в отдел за обработка на данни. Отчитането и
фактурирането е ежемесечно за всички потребители. Работи се със софтуерна програма на „Унисофт“
гр.Русе. На този етап не се предвижда въвеждането на дистанционно отчитане и ползването на
електронни карнети.
6.2.11. Счетоводна система – текущо състояние, внедряване на регистър
Единната система за счетоводно отчитане (ЕССО по Протокол №203/27.12.2011 г.) е внедрена
във “В и К“ ЕООД - гр.Ямбол през 2012 г. В момента се осчетоводява по единния сметкоплан за
регулаторни цели и Правилата изготвени към него.
Предстои измененията в правилата за ЕСРО спрямо действащите правила за ЕССО да бъдат
внедрени и да се работи по новия сметкоплан в счетоводния отдел.

По смисъла на чл.83 от Указанията на КЕВР в дружеството има регистри, от които по
всяко време може да се извлече информация по електронен път за определени данни свързани
с:
- активите ПОС, ПДС и корпоративна собственост;
- информация за авариите – място на аварията, часове на локализация, на отстраняване,
брой на лицата участвали в отстраняването на аварията, вложени материали, използвана
механизация;
- лабораторните изследвания на питейните води и на отпадъчните води – показатели,
дата на пробата, място на вземането на пробата и др. данни
- регистър на оплакванията – по вид, по дейност, по направление, данни за лицето,
подало оплакването, данни за обратна връзка, данни за движението на оплакването и за
служителя, работещ по отстраняването на проблема, предприетите мерки.
- регистър на водомерите – всички данни свързани с водомера – място на монтаж,
пломби №, водомер №, за кой потребител е водомера, дата на проверка на водомера, калибър
на водомера, движението на отчетите по водомера, платени, неплатени такси за услугите,
който предоставяме;
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- система за отчитане и фактуриране - закупен програмен продукт от фирма
УНИСОФТ гр.Русе
- счетоводна система – внедрена система „Ажур L“
6.3.ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА ВИК СИСТЕМИТЕ– БАЗИ ДАННИ
6.3.1. База дадни с измерени количества вода на вход ВС– текущо състояние,внедряване
На територията на Дружеството има 110 населени места. Отчитането на подадената вода става на
базата на монтираните разходомери, водомери и действащи разрешителни. От 110 населени места 82 са
с преоформени разрешителни и монтирани измервателни уреди за отчитане на подадената вода, приети
и пломбирани от представители на съответните Басейнови дирекции. По старото разрешително №
0279/09.05.2001г в процедура за преоформяне са 28 села, от които 12 групирани в 5 ВС.
Има 5 района, обособени по общини: Ямбол, Тунджа-изток и Тунджа- запад, Стралджа, Болярово,
Елхово. Във всеки район са създадени дневници, в които се записват ежемесечно показанията и
състоянието на измервателните устройства. При повреда се издават протоколи за демонтаж и монтаж и
се предават в направление „ПТ”. Уведомява се своевременно съответната Басейнова дирекция. При
повреда начисляването на подаденото количество става на базата на действащото разрешително. Следи
се иззетото водно количество на всеки водоизточник и разрешеното. Всеки месец се предават отчети в
техническия отдел за обща справка с подробни показания на водомерите и количествата, ползвани от
всеки район.
Всички данни се обработват и се създава ежемесечен отчет за БДУИБР гр.Пловдив и БДЧРгр.Варна с начислените такси водоползване.
На всеки 6 месеца се предават общи отчети към дирекциите, а до 31 януари всяка година се
предават копия от дневниците, декларации и доклади с начислените количества и суми по действащите
разрешителни и годишните отчети за иззетата вода, за предходната година.
6.3.2. База данни с контролни водомери и дата логери – текущо състояние, внедряване
Създадена е база данни за показанията на контролните разходомери и логери. Данните от логерите
се съхраняват в специален сайт .
Показанията на разходомерите монтирани на изход ВПС се записват ежедневно в дневниците.
Изчислява се подадената вода-месечно. При възникване на повреда лицензираната фирма демонтира
повредените разходомери , като се съставя протокол за демонтаж ,а след ремонта им и протокол за
монтаж.
В изградените в град Ямбол шахти са монтирани 4 броя логери с датчици за налягане към тях за
откриване на аварии по водопроводната мрежа на Ямбол. Непрекъснато на 15 мин се правят записи за
налягането във водопроводната мрежа в наблюдаваните точки.
6.3.3. База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация – текущо състояние, внедряване
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Фактурираните водни количества, законно потребени, но неизмерени посредством измервателни
уреди, се формират след обработката на данни с поставен определен код при обхождане от отчетника.
Така след ежемесечната обработката на карнетите в отдел компютърна обработка, след сумиране на
количествата фактурирани, но определени програмно на база служебна консумация със специален код
на потребление, може да бъде извлечена необходимата информация. Служебно определеното
потребление ползва за база разпоредбите на Наредба №4 за условията и реда за присъединяване на
потребителите и за ползване на ВиК системите, както и общите условия на оператора.
6.3.4. База данни за изразходваната електрическа енергия – текущо състояние, внедряване
Създадена е база данни за фактурираната изразходвана ел.енергия на електронен носител.
Внедрена е база данни за фактурираната изразходвана ел.енергия общо за „ В и К“ ЕООД–Ямбол.
Същата е разпределена за услугите доставяне на вода на потребителите и отвеждане на отпадъчна вода,
по ниво на напрежение НН и Ср.Н и начина на доставка на ел.енергия - чрез доставчик на свободен
пазар или регулиран пазар -по количество ел. енергия и по стойност.
Систематизирана е и изразходваната електрическа енергия и за всеки електромер пооделно, за
всеки обект и за всяка ВС разпределена по ВиК услуги, по ниво на напрежение НН и Ср.Н и начина на
доставка на ел.енергията-регулиран или свободен пазар - по количество ел.енергия истойност.
През 2015г във „В иК“ ЕООД–Ямбол нямахме пречиствателни станции за отпадъчни води.
С приемането на ПСОВ ще се създаде и база данни за изразходваната ел.енергия за пречистване на
отпадъчни води на електронен носител, по ниво на напрежение и начина на доставка на ел.енергия чрез доставчик на свободен пазар или регулиран пазар – по количество и стойност.
6.3.5. База данни с измерените количества вода на вход ПСПВ – текущо състояние, внедряване
На територията на област Ямбол няма изградена ПСПВ.
6.3.6. База данни с измерените количества вода на вход ПСОВ – текущо състояние, внедряване
Към настоящия момент не експлоатираме ПСОВ.
6.3.7. База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване –текущо състояние, внедряване
От датата, на която възложителя на СВО или СКО отправи искане в дружеството за изходни данни
за присъединяване на определен имот се записва в специален дневник, като се добавя дата за
съгласуване на инвестициония проект, датата на предварителния договор, датата на окончателния
договор и процеса приключва с издаване на разрешително за физическото присъединяване на имота със
всички придружаващи данни за откриване на партида на водомера. Всички действия на дружеството и
на потребителя са придружени с първични документи и се съхраняват в направление „ПТ” за срок – 10
години.
Създадена е база данни в електронен вид на всички сключени предварителни договори по смисъла
на чл.147 ал.1 т.3 от ЗУТ и окончателни договори за присъединяване по смисъла на чл.84 ал. от ЗУТ.
Описването на договорите е на база пореден номер.
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6.3.8. База данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК– оператора- текущо състояние,
внедряване
Във „В и К” ЕООД - гр. Ямбол има изградена база данни с длъжностите и задълженията на
персонала, която се съхранява в отдел „Човешки ресурси”. С назначаването на работа на всяко лице се
връчва трудов договор, придружен с длъжностна характеристика, в която са описани правата и
задълженията му.
В отдела се съхранява систематизирана картотека с досиетата на работещите в предприятието,
която се поддържа в актуално състояние.

По смисъла на чл.84 от Указанията:
- Относно база данни с измерени водни количества на входа но ВС - всички
водохващания с преоформени разрешителни имат пломбирани от съответната басейнова
дирекция измервателни уреди. Показанията за ония водохващания, които са към БДЧР
гр.Варна имат дневници, в които се вписват ежемесечно показанията на водомера. За
водохващанията, които са към БДИБР гр.Пловдив началниците на експлоатационните райони
ежемесечно подават информация в направление „ПТ“ с показанията на водомерите.
Справките са персонално подписани и могат да бъдат проследявани.
- Относно база данни за контролните водомери и логерите – информацията се извлича от
диспечерска система СКАДА по всяко време.
- Относно изчисляване на неизмерената законна консумация- когато има законна
консумация на вода от потребители без водомери разхода се изчислява съгласно
разпоредбите на Наредба 4/2004 изм. и доп.2012 г. за условията и реда за присъединяване на
потребителите и за ползване на В и К системите.
Разхода за противопожарни нужди – чрез двустранно подписани протоколи
с
Противопожарните служби
За технологични нужди за дружеството – промиване и дезинфекция на водопроводи и водоеми
– по обема на съоръжението или водопровода.
Законната консумация се изчислява всяка година.
- Относно база данни за електрическата енергия – базата е създадена от дружеството,
натрупва се в информационни таблици по ВС /за всеки електромер поотделно/, по доставчици,
по вид напрежение, по цени на ел.енергията, по услуги– всичко по месеци и години.
Натрупаната информация позволява да се извлекат данни от нея по определените показатели.
- Относно базата данни за договорите за присъединяване – в информационни таблични
справки се вписват сключените договори за присъединява по услуги, вкл. реконструкциите с
данни за потребителя, ПИ/обект/, адрес на ПИ, номер на договора, забележки, година и месец
на събитието. От тези таблици може да се извлича по електронен път изискуемите данни;
- Относно база данни с длъжностите и задълженията на персонала на В и К оператора –
внедрен програмен продукт ОМЕКС с два модула: за кадри и заплати; задълженията на всеки
член от персонала на оператора са вписани в длъжностни характеристики, оформени по
надлежния ред. Може да се извлича информация по електронен път. Съществуват и досиета на
всички служители на хартиен носител.
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6.4.
АНАЛИЗ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПК14А ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ
ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА СИСТЕМА
За 2015 г. дружеството е сключило общо 132 броя предварителни договори за присъединяване
към ВиК системите по чл.147, ал.1, т.3 от ЗУТ, от които 59 броя са за ново присъединяване към
водоснабдителните системи , 26 са за реконструкция на съществуващи водопроводни отклонения, а
останалите бройки са за вече присъединени обекти, в които се изграждат надстройки, пристройки или
се сменя функцията на сградата.
Окончателните договори за присъединяване към водоснабдителните системи са 43, а 26 са за вече
присъединени обекти.
Във “ВиК” ЕООД гр.Ямбол се прилага следната система за присъединяване:
В електронна таблица се въвеждат всички заявления за присъединяване към водопроводната
мрежа, по реда на пристигането им. Към заявленията се прилагат строителните книжа на
присъединявания обект-строително разрешение, цифров модел на водопроводното отклонение, актове и
протоколи, необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. За всеки присъединен обект се създава
досие.
Броят на подадените заявления за присъединяване към водопроводната система за 2015г. е 106, като
94 са изпълнени в 30 дневен срок или 88,68%.
Строително-монтажните дейности по присъединяването се извършват от потребителите със
съдействието на специалисти от дружеството.
Във “ВиК” ЕООД гр.Ямбол няма обособено звено, което да извършва присъединяване на
потребителите към водоснабдителните системи, няма сключен договор с външна фирма изпълнител.

6.5. АНАЛИЗ ВЪВ ВРЪЗКА С
КАНАЛИЗАЦИОННАТА СИСТЕМА

ИЗПЪЛНЕНИЕТО

НА

ПК14Б

ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ

КЪМ

За 2015 г. дружеството е сключило общо 132 броя предварителни договори за присъединяване към
ВиК системите по чл.147, ал.1, т.3 от ЗУТ, от които 34 са за ново присъединяване към
канализационната система , 7 са за реконструкция на съществуващи канализационни отклонения, а
останалите бройки са за вече присъединени обекти, в които се изграждат надстройки, пристройки или
се сменя функцията на сградата.
Окончателните договори за присъединяване към канализационните системи са 22, а 16 са за вече
присъединени обекти.
Броят на подадените заявления за присъединяване към канализационната система за 2015 г. е 17, а
15 са изпълнени в 30 дневен срок или 88,24%.
Строително-монтажните дейности по присъединяването се извършват от потребителите със
съдействието на специалисти от дружеството.
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Във “ВиК” ЕООД гр.Ямбол няма обособено звено, което да извършва присъединяване на
потребителите към канализационните системи, няма сключен договор с външна фирма изпълнител.

7. ПРОИЗВОСТВЕНА ПРОГРАМА
7.1. АНАЛИЗ НА ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ПРОГРАМА
Цялата производствена програма на дружеството и основана на следните принципи:
1. Демографско развитие на областта
2. Регионалните програми по общини за развитие на В и К сектора
3. Проучванията на „В и К” ЕООД - гр.Ямбол относно развитието на промишлеността,
индустрията и обществения сектор на база бъдещите намерения на някои инвеститори за развитие на
бизнеса в Ямболска област.
4. Намеренията на дружеството за подобряване качеството на предоставените услуги, с цел
удовлетворяване потребностти на всички потребители.
В основата на разработтката на бизнес плана и прогнозните количествено изразени показатели са
отчетните данни за изминалата 2015 год.
✓ През регулаторния период 2017-2021 год. дружеството си е поставило задача, да намали общите
загуби на вода от 71,48 % на 69,00 % или с 2,48 % в края на 2021 год. По време на разработването на
Бизнес плана, сдружение „Тракийска вода” започна изготвянето на РПП за Ямболска област със
задължение за изготвяне на апликационни форми за ВиК обекти. Средствата, предвидени в
инвестиционната програма, са за съучастие в строителството на тези обекти, в качеството ни на
асоцииран партньор.
✓ Количеството вода подавана в град Ямбол представлява приблизително 60 % от общото
количество вода, а фактурираната вода е 61,45 % от общото количество фактурирана вода. Във връзка
с това, с намаляване на общите загуби и загубите по дължина сме си поставили задача всяка година да
изграждаме по една водомерна зона, като я обследваме, анализираме и предприемем действия за
намаляване на загубите. Целта ни е още около 13 км от мрежата в града да бъде добавена към активно
обследваната мрежа за течове.
✓ Въвеждане на пълно водомерно стопанство по отношение сградните водопроводни оклонения
✓ До края на 2021 год. всички водоизточници да бъдат с преоформено разрешително за
водоползване. Добите водни количества на вход водоснабдителна система, т.е. при водоизточниците
да бъдат обхванати от измервателни уреди. Към края на 2015 год. на 154 бр. водоизточника водата се
измерва или 68 % от 225 бр.
✓ До края на регулаторния период се предвижда дружеството да приеме за стопанисване,
поддръжка и експлоатация нови мощности в сектор „канализация” в град Ямбол и селата Кукорево,
Роза и Веселиново от община Тунджа Предвиденото увеличение на броя на потребителите е с 4
процента и на отведената отпадна вода със съцият процент.
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✓ Предвижда се дружеството да извършва и услугата „пречистване на отпадъчните води” в град
Ямбол и с.Теново, като се въведат нови мощности – ПСОВ.
✓ Предвижда се разширяване на диспечеризацията и автоматизацияна ва ВС.
✓ През 2014 година започна внедряването на ГИС, пълна подробна техническа паспортизация на
всички елементи на водоснабдителните и канализационни системи, с възможност за извличане на
техническа информация – по дължина, по диаметри, по вид, елементи от една група, координати,
дебити и т.н. Намеренията ни са насочени в тази посока. До края на регулаторния период ще
продължим работата по посочената програма.
✓ Дружеството винаги е отделяло внимание на квалификацията на персонала. В бъдещи този
процес ще продължи.
✓ Подмяна на участъците от водопроводите и нанализационната мрежи с чести, трудоемки и
трудно достъпни места с аварии, което води до подобряване на подземната инфраструктура и
ограничаване на загубата на вода.
✓ Водомерното стопанство на СВО - увеличаване процента на преминалите последваща проверка
водомери, спрямо 2015 год. процента от 58 бъде увеличен на 80%. Връчване на предписания на
потребителите с повредени водомери. При неспазване на предписанията строго прилагане на Наредба
№ 4 за определяне на разходените количество вода.
✓ Отремонтиране на спирателни кранове на възлови точки с възможност за спиране водата на
малък брой потребители, при необходимост, в малките населени места.
✓ Висока взискателност към инспекторите за реализация на продукцията, инкасаторите и
водопроводчиците, с цел намаляване на търговските загуби и строто санкциониране на кражбитке на
вода.
✓ Ямболска област е земеделски район. Високата взискателност към опазване качествения състав
на подземните води трябва да бъде основна грижа на работещите в дружеството. Основен проблем в
областта е съдържанието на нитрати в някои населени места.
✓ Съкращаване времето за локализиране и отстраняване на възникнали аварии по В и К
системите.
✓ Финансови показатели, събираемост, мероприятия за подобряване качеството на подаваната
вода
От изброеното по-горе може да се направи извод, че за подобряване работата на дружеството във
времето, е необходимо да има приемственост на персонала, както и висококвалифицирани и
образовани лица, които са в съответствие с динамиката на развитие и прилагането на европейските
норми и принципи на работа. За съжаление на дружеството става все по-трудно да се намерят такива
кадри на пазара на труда в област Ямбол.

Относно планираното намаление на фактурираните количества отведени отпадъчни
води и намалението при стопанските потребители
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Увеличение на фактурираните количества отпадъчни води има при битовите потребители,
тъй в квартала, в които е изградена новата канализация ще бъдат присъединени само битови
потребители. В района няма развита промишленост или друга стопанска дейност, по причина,
че през миналите години отпадъчните води се отвеждаха в септични ями. Кварталът е с високи
подпочвени води и е разположен около брега на р.Тунджа. Съществуващата канализация /до
изграждането на канализационната мрежа по Водния цикъл/ е частично изградена, по
стопански начин, с малки наклони, диаметри и дълбочина.

Таблица за фактурираните количества вода по години от стопанските потребители и
общо количество
№
по ред
1.
2.
3.
4.

Година
2013
2014
2015
2016

Общо количество
отведена вода, хил. мз
4149
4146
4298
4228

Отведени отпадъчни води от
стопански потребители, хил. мз
1234
1820
1718
1451

Намалението на отпадъчните води е пряко свързано с намалението на населението, но тъй
като ще бъдат включени битови потребители, намалението на количествата отпадъчни води се
отразява на останалите потребители:
При започване подготвителната работа за разработването на настоящия БП броя на населените
в град Ямбол по данни от Инфостат – НСИ беше: за 2014 год. - 71561 бр.жители; за 2015 г. –
70224 бр.жители, а за 2016 г. – 69542 бр.жители.
Прогнозираните данни за отведените води за периода 2017 – 2021 г. намаляват за всяка
година. Като се има предвид, че при битовите потребители има известен ръст, поради това че
ще бъдат присъединени нови потребители, намалението се отразява при стопанските
потребители, тъй като такива няма да бъдат присъединени през регулаторния период. През
последните години голяма част от фирмите, които използваха частните си имоти за развиване
на производствена дейност и услуги, изнесоха бизнеса си извън строителните граници на
гр.Ямбол /по обиколните пътни тангенти/, където няма изградена канализационна мрежа,
например: стъкларска промишленост, автосервизна и бояджийска дейност, транспортни
услуги, химически и мединицински лаборатории, производство на биогориво и др. В резултат
на това, прогнозираме намаление на отпадъчните води от стопанските производители през
регулаторния период за 2021 г. спрямо 2017 г. с 13,64% или с 3,40% за година. Намалението
на отпадъчните води от същите потребители за 2016 г. спрямо 2015 г. е 15,55%.

7.2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ И КАНАЛИЗАЦИОННИ СИСТЕМИ, ОБСЛУЖВАНЕ
ОТ ВИК ОПЕРАТОРА
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7.2.1. Описание на водоизточниците

№

Параметър

1
2
3

Брой водоизточници:
В т. ч повърхностни
В т.ч. подземни

4

Брой водоизточници с разрешително
за водовземане

5
6
7
8

Брой вовоизточници, за които
има учредена СОЗ
Брой ва водоизточниците с измерване
на водата /монтиран водомер при
водоизточника/
Брой на водоизточниците без
измерване
Брой на водоизточницине с
отклонения по показател качество на
водата

Ед.м
бр.
бр.
бр.
бр.
%
бр.
%
бр.
%
бр.
%

2015 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

225
0
225
154
68,44
24
10,67
76

225
0
225
184
81,78
30
13,33
87

225
0
225
214
95,11
45
20,0
92

225
0
225
225
100
70
31,11
95

225
0
225
225
100
90
40,0
99

225
0
225
225
100
120
53,33
103

33,78

38,67

40,89

42,22

44,0

45,78

бр.

149
66,22
29

138
61,33
29

133
59,11
29

130
57,78
29

126
56,0
29

122
54,22
29

%

12,89

12,89

12,89

12,89

12,89

12,89

Монтирантето на водомери за измерване водата добита от водоизточниците е в съответствие с
договорните ни взаимоотношения с АВиК.
7.2.2. Разрешителни за водовземане - №, дата на издаване, срок на валидност

81

Бизнес план за развитие на дейността на „В и К” ЕООД - гр. Ямбол като ВиК оператор за периода 2017 – 2021 год.

Регистър на водоизточниците с преоформено разрешително за водовземане от подземни води
към "В и К" ЕООД - гр. Ямбол
№
по
ред

1

Срок на
действие
Разрешител
на
но № /дата
разрешите
лното

3151 0230/
22.04.2010 г.

2035 г.

Вид на
водоизточника
тръбен кладенец
ТК10-67
тръбен кладенец
ТК9-67
тръбен кладенец
ТК8-67
тръбен кладенец
ТК7-67
тръбен кладенец
ТК6-67
тръбен кладенец
ТК5-67
тръбен кладенец
ТК4-67
тръбен кладенец
ТК3-67
тръбен кладенец
ТК2-67
тръбен кладенец
ТК4´-77
тръбен кладенец
ТК20-66тръбен кладенец
ТК19-66
тръбен кладенец
ТК18-66
тръбен кладенец
ТК17-66
тръбен кладенец
ТК16-66
тръбен кладенец
ТК15-66

Място на водовземане

Консервиран
и
водоизточниц
и

Разрешен
годишен
дебит,
м³/годишно

Разрешен
средноден
онощен
дебит

СОЗ
ЗАПОВЕД

Обект на
водоснабдяване

15.60 л/с
15.60 л/с

м."Ормана" ПИ 87374.12.101 в зщето на гр.Ямбол, обл. Ямбол

15.60 л/с
15.60 л/с
15.60 л/с

м."Ормана" ПИ 87374.12.55 в зщето на гр.Ямбол, обл. Ямбол

м."Ормана" ПИ 87374.12.62 в зщето на гр.Ямбол, обл. Ямбол

15.60 л/с
Qгод.= 12 524
975 м³/год
за Ямбол,
Кукорево,
Веселиново,
Стара река

15.60 л/с
15.60 л/с
15.60 л/с

гр. Ямбол,
с.Веселиново, с.
Кукорево и с.Стара
река, общ. Тунджа,
обл. Ямбол

15.60 л/с
15.60 л/с
15.60 л/с

м."Ормана" ПИ 87374.12.75 в зщето на гр.Ямбол, обл. Ямбол

15.60 л/с
15.60 л/с
15.60 л/с
15.60 л/с
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тръбен кладенец
ТК14-70

9.30 л/с

тръбен кладенец
ТК11-70
тръбен кладенец
ТК10-70

2

3151 0231/
03.05.2010 г.

2035 г.

9.30 л/с
5.00 л/с

тръбен кладенец
ТК6-70

9.30 л/с

тръбен кладенец
ТК5-70

15.60 л/с

тръбен кладенец
ТК9-81

15.60 л/с

тръбен кладенец
ТК8-81

15.60 л/с

тръбен кладенец
ТК7-81

15.60 л/с

тръбен кладенец
ТК5-81

9.30 л/с

тръбен кладенец
ТК2-81

15.60 л/с

тръбен кладенец
ТК4-77

9.30 л/с

тръбен кладенец
ТК3-77

9.30 л/с

тръбен кладенец
ТК1-77

9.30 л/с

тръбен кладенец
ТК1

имот №000015 в з-ще с.Кабиле,
общ. Тунджа, обл. Ямбол

тръбен кладенец
ТК2

имот №000014 в з-ще с.Кабиле,
общ. Тунджа, обл. Ямбол

тръбен кладенец
ТК3

имот №000030 в з-ще с.Кабиле,
общ. Тунджа, обл. Ямбол

тръбен кладенец
ТК4

имот №000056 в з-ще с.Кабиле,
общ. Тунджа, обл. Ямбол

тръбен кладенец
ТК5

имот №000040 в з-ще с.Кабиле,
общ. Тунджа, обл. Ямбол

18.00 л/с
Qгод.= 7 632
150 м³/год за
Ямбол;
Qгод.= 578
160 м³/год за
с.Кабиле,
Дражево,
Завой

18.00 л/с
18.00 л/с
18.00 л/с

гр. Ямбол, с.Кабиле,
с. Дражево и с.Завой,
общ. Тунджа, обл.
Ямбол

18.00 л/с
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3

4
5

тръбен кладенец
ТК7
тръбен кладенец
ТК8
тръбен кладенец
ТК9
тръбен кладенец
ТК10
тръбен кладенец
ТК11

имот №000038 в з-ще с.Кабиле,
общ. Тунджа, обл. Ямбол
имот №000037 в з-ще с.Кабиле,
общ. Тунджа, обл. Ямбол
имот №000036 в з-ще с.Кабиле,
общ. Тунджа, обл. Ямбол
имот №000048 в з-ще с.Кабиле,
общ. Тунджа, обл. Ямбол
имот №000049 в з-ще с.Кабиле,
общ. Тунджа, обл. Ямбол

тръбен кладенец
ТК12

имот №000017 в з-ще с.Кабиле,
общ. Тунджа, обл. Ямбол

20.00 л/с

тръбен кладенец
ТК13

имот №000039 в з-ще с.Кабиле,
общ. Тунджа, обл. Ямбол

20.00 л/с

тръбен кладенец
ТК14

имот №000047 в з-ще с.Кабиле,
общ. Тунджа, обл. Ямбол

20.00 л/с

тръбен кладенец
ТК15

имот №000016 в з-ще с.Кабиле,
общ. Тунджа, обл. Ямбол

8.00 л/с

тръбен кладенец
ТК16

имот №000013 в з-ще с.Кабиле,
общ. Тунджа, обл. Ямбол

12.00 л/с

имот №000013 в з-ще с.Кабиле,
общ. Тунджа, обл. Ямбол

8.00 л/с

шахтов кладенец
ШК
тръбен кладенец
ТК5 "ПС
Бакаджик-Окоп"
тръбен кладенец
ТК6 "ПС
Бакаджик-Окоп"
301 451/
11.7.2031 г.
11.07.2006 г.
тръбен кладенец
ТК9 "ПС
Бакаджик-Окоп"
тръбен кладенец
ТК10 "ПС
Бакаджик-Окоп"
301 438/
шахтов кладенец
6.7.2031 г.
06.07.2006 г.
"ПС Коневец 2"
31510464/30.
каптиран извор №1
30.6.2024 г.
06.2014г.
на ПС "Коневец 1"

18.00 л/с
18.00 л/с
7.00 л/с
20.00 л/с
20.00 л/с

8.00 л/с
8.00 л/с
имот №035004 в з-щето на с.Окоп,
общ. Тунджа, обл. Ямбол

Qгод.= 977
616 м³/год
7.00 л/с
8.00 л/с

имот №000275 в з-ще с.Коневец,
общ. Тунджа, обл. Ямбол
имот №000225 в з-ще с.Коневец,
общ. Тунджа, обл. Ямбол

Консервиран

0.80 л/с
Qгод.= 47 304
м³/год

0.80 л/с

с.Окоп, с.Козарево,
с.Калчево,с.Победа,
с.Челник, с.Робово,
с.Сламино, база на
вр. Бакаджик,
с.Каравелово,общ.
Тунджа,обл.Ямбол;
с.Каменец,с.Войника,
с.Тамарино,
с.Саранско, общ.
Стралджа
с.Коневец, общ.
Тунджа, обл. Ямбол
с.Коневец, общ.
Тунджа, обл. Ямбол
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каптиран извор №2 имот №000247 в з-ще с.Коневец,
на ПС "Коневец 1" общ. Тунджа, обл. Ямбол
6

7

3151 0156/
30.03.2009 г.

2034 г.

каптиран извор
"Чарган"
каптиран извор
"Стара река"
каптиран извор
"Гьоля"

Qгод.= 47 304
м³/г. -Чарган;
Qгод.= 44 150
м³/г. - Ст.река

3151 0158/
каптиран извор
имот №000074 в з-ще с.Челник,
11.3.2034 г.
11.03.2009 г.
"Тодорчина чешма" общ. Тунджа, обл. Ямбол
каптиран извор
"Баба Деча"

8

3151 0159/
01.04.2009 г.

2034 г.

9

3151 0069/
25.03.2008 г.

2033 г.

10

3151 0067/
14.03.2008 г.

2033 г.

11

301105/
07.11.2005 г.

2030 г.

12

3151 0220/
15.01.2010 г.

2035 г.

13

31510065/
14.03.2008 г.

2033 г.

14

31510066/
14.03.2008 г.

2033 г.

15

21510230/
21.07.2011 г.

2021 г.

3151 0301/
10.08.2011 г.

2021 г.

16

имот №000018 в з-щес.Стара река,
общ. Тунджа, обл. Ямбол
имот №000026 в з-ще с.Стара река,
общ. Тунджа, обл. Ямбол
имот №000076 в з-ще с.Челник,
общ. Тунджа, обл. Ямбол

имот №000057 в з-ще с.Каменец,
общ. Стралджа, обл. Ямбол
имот №030063 в втори стоп двор в
ТК община Тунджа
з-щ на с.Гълъбинци, общ. Тунджа,
Гълъбинци
обл. Ямбол
ТК1община
имот №020025 м."Юреня" з-ще
Тунджа -Савино
Савино, общ.Тунджа,обл.Ямбол

ТК2
каптиран извор
"Видинци"
ТК1община
Тунджа -Генерал
Инзово
ТК1община
Тунджа -Генерал
Инзово
КИ"Вълчи
кладенец;

1.40 л/с

с.Чарган и с.Стара
река, общ. Тунджа,
обл. Ямбол

Qгод.= 12 615
м³/год

0.40 л/с

с.Челник, общ.
Тунджа, обл. Ямбол

Qгод.= 12 600
м³/год

0.40 л/с

с.Робово, общ.
Тунджа, обл. Ямбол

Qгод.= 63 860
м³/год

2,025 л/с

с.Гълъбинци, общ.
Тунджа, обл. Ямбол

имот №000066 в з-ще с.Челник,
общ. Тунджа, обл. Ямбол

каптиран извор
"Чортлена"

ТК2община
Тунджа -Савино

1.50 л/с

имот №000350 м."Юреня" з-ще
Савино, общ.Тунджа, обл.Ямбол
имот №000095 м."Вълчи кладенец"
з-ще с.Търнава, общ. Тунджа, обл.
Ямбол
имот №000054 в з-ще с.Видинци,
общ. Тунджа, обл. Ямбол
имот №000163 мест."Бялата пръст"
в з-щето на с.Г.Инзово, общ.
Тунджа, обл. Ямбол
имот №000163 мест."Бялата пръст"
в з-щето на с.Г.Инзово, общ.
Тунджа, обл. Ямбол
имот №000095 з-ще с. Търнава
общ.Тунджа обл.Ямбол

КИ"Кашлище

имот №000227 з-ще с. Търнава
общ.Тунджа обл.Ямбол

тръбен кладенец
ТК1

имот №000124 в з-ще
с.Маломир,общ.Тунджа,обл.Ямбол

Qгод.= 34 690
м³/год

0.55 л/с
0.55 л/с

с.Савино, общ.
Тунджа, обл. Ямбол

Qгод.= 34 374
м³/год

1,090 л/с

с.Търнава, общ.
Тунджа, обл. Ямбол

Qгод.= 11 300
м³/год

0.36 л/с

с.Видинци, общ.
Тунджа, обл. Ямбол

не се ползва

Qгод.= 44 150
м³/год

1,4 л/с

с.Г.Инзово, общ.
Тунджа, обл. Ямбол

не се ползва

Qгод.= 44 150
м³/год

1,4 л/с

с.Г.Инзово, общ.
Тунджа, обл. Ямбол

Qгод.= 24 800
м³/год

0,8 л/с

Qгод.= 108
000 м³/год

2.40 л/с

не се ползва
не се ползва

с. Търнава
общ.Тунджа
обл.Ямбол
с.Маломир, общ.
Тунджа, обл. Ямбол
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тръбен кладенец
ТК2
ТК4
ТК6
17

3151 0351/
10.08.2011 г.

2022 г.

ШК1
ШК2
ШК3
ШК1,ШК2

18

3151 0311/
31.08.2011 г.

2021 г.

ШК3
ШК4

имот №000131 в з-ще с.Маломир,
общ. Тунджа, обл. Ямбол
имот №000106 в з-ще с.Маломир,
общ. Тунджа, обл. Ямбол
имот №000102 в з-ще с.Маломир,
общ. Тунджа, обл. Ямбол
имот №000495 в з-ще с.Маломир,
общ. Тунджа, обл. Ямбол
имот №000104 в з-ще с.Маломир,
общ. Тунджа, обл. Ямбол
имот №000005 в з-ще с.Маломир,
общ. Тунджа, обл. Ямбол
имот №000097 в з-ще с.Тенево,
общ. Тунджа, обл. Ямбол
имот №000561 в з-ще с.Тенево,
общ. Тунджа, обл. Ямбол
имот №000099 в з-щето на с.Тенево,
общ. Тунджа, обл. Ямбол

1.00 л/с
не се ползваПС разрушена
не се ползваПС разрушена
не се ползваПС разрушена
не се ползваПС разрушена
не се ползваПС разрушена

3151 0308/
31.08.2011 г.

2021 г.

КИ

имот №000163 в з-ще с.Ген.Инзово,
консерв.
общ. Тунджа, обл. Ямбол

20

3151 0331/
01.03.2012 г.

2022 г.

ШК

имот №000190 в з-ще с.Маломир,
общ. Тунджа, обл. Ямбол

21

3151 0377/
25.09.2012 г.

22

23

3151 0369/
19.01.2015 г.

Qгод.= 108
000 м³/год

0,68 л/с
0,68 л/с
3,7 л/с
2,7 л/с

11,0 л/с

имот №054048 в з-ще с.Бояджик,
общ. Тунджа, обл. Ямбол

КЕИ"Калето"

имот №057348 в з-ще с.Бояджик,
общ. Тунджа, обл. Ямбол

Qгод.= 40 997
м³/год

1,3 л/с

КИ"Вакъва"

имот №000263 в з-ще с.Недялско,
общ. Стралджа, обл. Ямбол

Qгод.= 59 918
м³/год за
с.Недялско

1,9 л/с

Qгод.= 59 918
м³/год за
с.Недялско и
с.Люлин

1,9 л/с

ШК2

2025 г.
КИ"Тръста"

имот №000266 в з-ще с.Недялско,
общ. Стралджа, обл. Ямбол

резерв.

с.Тенево, с. Асеново
с.Симеоново, общ.
Тунджа, обл. Ямбол

резерв.

КЕИ"Долен
Соуджак"

2022 г.

имот №006004 в з-ще с.Могила,
общ. Тунджа, обл. Ямбол

с.Маломир, общ.
Тунджа, обл. Ямбол

0,68 л/с

Qгод.= 94 600
м³/год
Qгод.= 20 300
м³/год
за с.Дряново
Qгод.= 195
000 м³/год за
с.МогилаЧарда;
Qгод.= 59 918
м³/год

ШК1

2025 г.

0,68 л/с

Qгод.= 548
100 м³/год за
с.Тенево АсеновоСимеоново;

19

3151 0517/
11.08.2015 г.

0,68 л/с

3,0 л/с

с.Ген.Инзово, общ.
Тунджа, обл. Ямбол

0.64 л/с

с.Дряново, общ.
Тунджа, обл. Ямбол
с.Могила, общ.
Тунджа и с.Чарда,
общ. Стралджа, обл.
Ямбол

6,2 л/с

1,9 л/с

с.Бояджик, общ.
Тунджа, обл. Ямбол

Зап. №38/
24.09.2007г.

с.Недялско и
с.Люлин, общ.
Стралджа, обл.
Ямбол
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24

№21510025/
19.12.2007 г.

2032 г.

ТК"Войника"

25

№21510025/
02.04.2008 г.

2032 г.

КИ"Манда гьол""

КИ"Богорово1";
26

№21510372/
09.03.2015 г.

28

№21510022/
14.12.2007 г.

№21510364/
08.12.2014 г.

2032 г.

ТК1 и ТК2
КИ"Койнова
чешма"

2025 г.
КИ"Драганова
чешма"
КИ"Гердеме"

29

30

31

№21510364/
08.12.2014 г.

№21510371/
09.03.2015 г.

3151 0252/
07.10.2010 г.

имот №000114 в з-щето на
с.Богорово, общ. Стралджа, обл.
Ямбол

2025 г.
КИ"Богорово2";

27

имот №059110 в з-ще с.Войника,
общ. Стралджа, обл. Ямбол
имот №003002 в з-щето на
с.Поляна, общ. Стралджа, обл.
Ямбол

2025 г.

2025 г.

2035 г.

имот №025011 в з-щето на с.Сан
Стефано, общ. Карнобат, област
Бургас
имот №000055 и имот №000057 зщето на с.Първенец, общ.
Стралджа, обл. Ямбол
имот №000291 з-ще
с.Александрово, общ. Стралджа,
обл. Ямбол
имот №000293 з-ще
с.Александрово, общ. Стралджа,
обл. Ямбол
имот №000299 з-щето на с.Поляна,
общ. Стралджа, обл. Ямбол

КИ"Баба Маринкина чешма"

имот №000301 з-щето на с.Поляна,
общ. Стралджа, обл. Ямбол

КИ"Чифлишки
дол"

имот №000302 з-щето на с.Поляна,
общ. Стралджа, обл. Ямбол

КИ"Гирено дере"

имот №000158 з-ще с.Правдино,
общ. Стралджа, обл. Ямбол

тръбен кладенец
ТК1

имот 69660.40.549 в з-ще
гр.Стралджа, обл. Ямбол

тръбен кладенец
ТК2

имот 69660.40.546 в з-ще
гр.Стралджа, обл. Ямбол

тръбен кладенец
ТК3

имот 69660.40.547 в з-ще
гр.Стралджа, обл. Ямбол

консервиран

Qгод.= 28 382
м³/год

0,9 л/с

Зап. №15/ с .Войника, общ.
15.02.2008г. Стралджа, обл.Ямбол

консервиран

Qгод.= 31 105
м³/год

1,0 л/с

Зап №5/
с .Войника, общ.
15.02.2008г. Стралджа, обл.Ямбол

Qгод.= 22 075
м³/год за
с.БогоровоПървенец
Qгод.= 6 307
м³/год за
с.БогоровоПървенец
Qгод.= 57 240
м³/год за
с.Първенец

0,7 л/с
с.БогоровоЗап №6/
с.Първенец, общ.
15.02.2008г.
Стралджа, обл.Ямбол
0,2 л/с

1,82 л/с

Зап № 21/ с.Първенец, общ.
01.04.2008г. Стралджа, обл.Ямбол

Qгод.= 35 265
м³/год за
с.Александро
во

1,1 л/с

Зап № 13/ с.Александрово, общ.
15.04.2008г. Стралджа, обл.Ямбол

Qгод.= 35 265
м³/год

1,3 л/с

Qгод.= 4 738
м³/год
Qгод.= 4 738
м³/год за
с.Поляна
/общо-50 355/
Qгод.= 39 735
м³/год

0,15 л/с

Зап № 7/
с.Поляна, общ.
15.02.2008г. Стралджа, обл.Ямбол

0,15 л/с

1,3 л/с

Зап № 42/ с.Правдино , общ.
24.09.2007г. Стралджа, обл.Ямбол

3.00 л/с
Qгод.= 384
000 м³/год за
с.Зимница

3.00 л/с

с.Зимница, общ.
Стралджа, обл.Ямбол

3.00 л/с
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32

33

3151 0267/
18.02.2011 г.

3151 0204/
23.11.2009 г.

2031 г.

2034 г.

тръбен кладенец
ТК4
шахтов кладенец
ШК1
шахтов кладенец
ШК2
каптиран извор
"Клюнковете"
тръбен кладенец

34

3151 0217/
11.01.2010 г.

2035 г.

35

3151 0248/
31.08.2010 г.

2035 г.

36

2151 0216/
14.06.2011 г.

2036 г.

шахтов тръбен
кладенец ШТК1
шахтов тръбен
кладенец ШТК2
тръбен кладенец
ТК3
шахтов тръбен
кладенец ШТК4
шахтов тръбен
кладенец ШТК5
тръбен кладенец
ТК6
тръбен кладенец
ТК7
каптиран естествен
извор
каптиран извор
"Гюл бунар"
/резервен/
тръбен кладенец
ТК "Чарган"

имот 69660.40.548 в з-ще
гр.Стралджа, обл. Ямбол
имот №000236 в з-ще с.Зимница,
общ. Стралджа, обл. Ямбол

3.00 л/с
Qгод.= 126
не се ползва144 м³/год за
ПС разрушена
с.Зимница

имот №000280 в з-ще с.Иречеково,
общ. Стралджа, обл. Ямбол
имот №000252 в з-ще с.Иречеково,
общ. Стралджа, обл. Ямбол
имот №000105 в з-ще с.Лозенец,
общ. Стралджа, обл. Ямбол
имот 69660.20.351 в з-ще
гр.Стралджа, обл. Ямбол
имот 69660.20.360 в з-ще
гр.Стралджа, обл. Ямбол
имот 69660.20.362 в з-ще
гр.Стралджа, обл. Ямбол
имот 69660.20.332 в з-ще
гр.Стралджа, обл. Ямбол
имот 69660.20.369 в з-ще
гр.Стралджа, обл. Ямбол
имот №320022 в з-ще с.Лозенец,
общ. Стралджа, обл. Ямбол

Qгод.= 25 000
м³/год
Qгод.= 11 000
м³/год

имот №000191 в з-щес.Палаузово,
общ. Стралджа, обл. Ямбол
имот №000215 в з-щето на с.Чарган,
общ. Тунджа, обл. Ямбол

37

2151 0217/
21.06.2011 г.

2021 г.

каптиран извор

имот №000283 в з-ще с.Деветак,
общ. Карнобат, обл. Бургас

38

2151 0234/
16.08.2011 г.

2021 г.

каптиран извор
"Олу бунар"

имот 43615.300.203 в з-щето на
с.Леярово, общ. Стралджа, обл.
Ямбол

не се ползва

2.00 л/с
2.00 л/с
0.79 л/с
0.35 л/с

с.Зимница, общ.
Стралджа, обл.Ямбол

с. Иречеково, общ.
Стралджа, обл.Ямбол

Qгод.= 144
000 м³/год - за
Стралджа;
Qгод.= 900
000 м³/год - за
Лозенец;
Qгод.= 108
000 м³/год - за
Воденичане;
Qгод.= 48 000
м³/год - за
Атолово

Общ
дебит38.00 л/с,
разпределе
н
гр.Стралдж
а - 28.5 л/с;
с.Лозенец 4.6 л/с;
с.Воденича
не - 3.4 л/с;
с.Атолово 1.5 л/с

гр.Стралджа,
с.Атолово, с.Лозенец,
с.Воденичане, общ.
Стралджа, обл.Ямбол

Qгод.= 15 600
м³/год

0.50 л/с

с.Палаузово, общ.
Стралджа,обл.Ямбол

Qгод.= 32 400
м³/год

1.03 л/с

Qгод.= 32 400
м³/год
Qгод.= 12 000
м³/год - за
с.Маленово
Qгод.= 4 900
м³/год

с.Джинот, общ.
Стралджа, обл.Ямбол

1.03 л/с
0.38 л/с

с.Маленово, общ.
Стралджа, обл.Ямбол

0.16 л/с

с.Леярово, общ.
Стралджа, обл.Ямбол
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39

2151 0232/
16.08.2011 г.

2021 г.

каптиран извор
"Кюери бунар"

имот №005024 в з-ще с.Саранско,
общ. Стралджа, обл. Ямбол

Qгод.= 12 000
м³/год

0.32 л/с

с.Саранско, общ.
Стралджа,обл.Ямбол

40

2151 0233/
16.08.2011 г.

2021 г.

каптиран извор
"Олу бунар"

имот №000187 в з-ще с.Каменец,
общ. Стралджа, обл. Ямбол

Qгод.= 40 400
м³/год

1.30 л/с

с.Каменец, общ.
Стралджа,обл.Ямбол

41

№21510367/
19.01.2015 г.

2025 г.

каптаж "Гюлджа"

с.Оман, общ.
Болярово, обл.Ямбол

№21510370/
21.01.2015 г.

2025 г.

каптаж на извор
"Ширава"

Qгод.= 22 075
м³/год
Qгод.= 7 500
м³/год за
с.Денница

0.7 л/с

42

0.24 л/с

Зап № 14/ с.Денница, общ.
15.02.2008г. Болярово, обл.Ямбол

43

3151 0232/
03.05.2010 г.

2035 г.

3151 0323/
19.12.2011 г.

2021 г.

шахтов кладенец
ШК1
шахтов кладенец
ШК2
каптиран извор
"Чал баба"

имот №000115 в з-щето на с.Оман,
общ. Болярово, обл. Ямбол
имот №000298, подотдел 33/148/3 в
з-ще на с.Оман, общ. Болярово, обл.
Ямбол
ПИ 05284.330.328 в з-ще
гр.Болярово, обл. Ямбол
ПИ 05284.330.377 в з-щето на
гр.Болярово, обл. Ямбол
ПИ 83051.24.228 в з-ще с.Шарково,
общ. Болярово, обл. Ямбол

каптиран извор
"Масур дере"

ПИ 83051.23.252 в з-ще с.Шарково,
общ. Болярово, обл. Ямбол

45

2151 0278/
20.01.2012 г.

2022 г.

46

2151 0279/
20.01.2012 г.

44

2022 г.

Qгод.= 25 000
м³/год за
гр.Болярово
Qгод.= 25 000
м³/год

ПИ 69674.32.457 в з-щето на
каптиран извор
с.Странджа, общ. Болярово, обл.
"Арифов кладенец"
Ямбол

Qгод.= 3 500
м³/год за
с.Странджа

каптаж "К1 (ПС)Горска поляна"

Qгод.= 9 819
м³/год - за
с.Горска
поляна

ПИ №000172 в з-щето на с.Горска
поляна, общ. Болярово, обл. Ямбол

каптаж "К2 -Горска ПИ №000181 в з-щето на с.Горска
поляна"
поляна, общ. Болярово, обл. Ямбол

1.30 л/с
3.40 л/с
0.30 л/с
0.14 л/с
0.11 л/с
0.11 л/с
0.20 л/с

гр.Болярово, общ.
Болярово, обл. Ямбол

с.Шарково, общ.
Болярово, обл. Ямбол
с.Странджа, общ.
Болярово, обл.Ямбол
с.Горска поляна,
Зап № 5/
общ. Болярово,
26.02.2016г.
обл.Ямбол

2022 г.

каптиран извор
"Чамбория"

имот 83051.33.144 в з-щето на
с.Шарково, общ. Болярово, обл.
Ямбол

Qгод.= 30 000
м³/год - за
с.М.
Шарково

0.95 л/с

с.Малко Шарково,
общ. Болярово, обл.
Ямбол

№
31510339/
23.03.2012 г.

2022 г.

каптиран извор
"Малък извор"

имот №000743 в з-щето на с.Воден,
общ. Болярово, обл. Ямбол

Qгод.= 13 000
м³/год

0.41 л/с

с.Воден, общ.
Болярово, обл.Ямбол

49

№ 21510347/
15.07.2014 г.

2024 г.

каптиран извор
имот №000290 в з-щето на с.Камен
"Крастав кладенец" връх, общ. Болярово, обл. Ямбол

Qгод.= 8 000
м³/год - за
с.Дъбово

0.25 л/с

с.Дъбово, общ.
Болярово, обл.Ямбол

50

№21510296/
27.03.2012 г.

47

№
31510338/
22.03.2012

48

2037 г.

каптиран извор
"Петле бунар"

имот №000353 в з-ще с.Г.Крушево,
общ. Болярово, обл. Ямбол

каптиран извор
имот №015115 в з-ще с.Г. Крушево,
"Крушевска малка" общ. Болярово, обл. Ямбол

Qгод.= 17 000
м³/год за
с.Ружица

0.27 л/с
0.27 л/с

с.Ружица, общ.
Болярово, обл.Ямбол
Зап № 6/
02.03.2016г. с.Ружица, общ.
Болярово, обл.Ямбол
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51

52

53

54

55

56

№21510297/
04.04.2012 г.

№21510298/
19.04.2012 г.

№31510345/
15.06.2012 г.
№31510381/
11.10.2012 г.

№21510317/
18.01.2013 г.

№31510403/
10.01.2013 г.

2037 г.

2037 г.

2022 г.

2022 г.

2023 г.

2023 г.

каптиран извор
"Момина сълза"

имот №000222 в з-щето на с.Горска
поляна, общ. Болярово, обл. Ямбол

0.07 л/с

каптиран извор
"Дебунар"

имот №000131 в з-щето на с.Вълчи
извор, общ. Болярово, обл. Ямбол

0.07 л/с

каптиран извор
"Ахча бунар" 1
каптиран извор
"Ахча бунар" 2
каптиран извор
"Чавдар"
шахтов кладенец
ШК
каптиран извор
"Берекет чешма"
тръбен кладенец
ТК

57

58

№31510343/
11.05.2012 г.

2023 г.

2022 г.

имот №000305 в з-ще с.Голямо
Крушево,общ.Болярово,обл.Ямбол
имот №000327 в з-ще с.Попово,
общ. Болярово, обл. Ямбол
имот №000109 в з-ще с.Крайново,
общ. Болярово, обл. Ямбол

каптиран извор
"Долен"

имот №000040 в з-щето на с.Камен
връх, общ. Болярово, обл. Ямбол

каптиран извор
"Горен"

имот №000044 в з-щето на с.Камен
връх, общ. Болярово, обл. Ямбол

шахтов кладенец
ШК1

имот №000133 в з-ще с.Дъбово,
общ. Болярово, обл. Ямбол

шахтов кладенец
ШК2

имот №000132 в з-ще с.Дъбово,
общ. Болярово, обл. Ямбол

шахтов кладенец
ШК3

№31510408/
22.04.2013 г.

имот №000332 в з-щето на с.Голямо
Крушево,общ.Болярово,обл.Ямбол

имот №000267 в з-ще с.Дъбово,
общ. Болярово, обл. Ямбол
ПИ11658.322.1 м."Странджата" в зКИ"Голям кайнак"ще с.Воден,общ.Болярово,обл.
с.Воден;
Ямбол
КЕИ"Голям
ПИ 83051.29.706 м. Кайнака"з- ще
кайнак"с.Шарково,общ.Болярово,обл.
с.Г.Шарково
Ямбол
каптиран извор
ПИ 43459.28.855 в з-щето на
"Гьола"
с.Лесово, общ. Елхово, обл. Ямбол
имот №000217 в з-щето на
каптиран извор
с.Мелница, общ. Елхово, обл.
"Кокарджа"
Ямбол

Qгод.= 38 825
м³/год
с.Голямо
Крушево
Qгод.= 45 000
м³/год
Qгод.= 45 000
м³/год

Qгод.= 4 900
м³/год за
с.Камен връх

Qгод.= 45 000
м³/год
с.Стефан
Караджово,

0.55 л/с
0.40 л/с

с.Голямо Крушево,
Зап № 1/
общ. Болярово, обл.
28.01.2016г.
Ямбол

0.28 л/с
1.40 л/с
0.13 л/с
0.03 л/с
0.07 л/с
0.07 л/с

с.Попово, общ.
Болярово,обл.Ямбол
с.Крайново, общ.
Болярово, обл. Ямбол

Зап № 7/
с.Камен връх, общ.
02.03.2016г. Болярово, обл. Ямбол

0.40 л/с
0.40 л/с

с.Стефан Караджово,
общ. Болярово,
обл.Ямбол

0.90 л/с

Qгод.=1 319
200 м³/год

41,8 л/с

Qгод.=739 900
м³/год

23,5 л/с

Qгод.=62 500
м³/год за
с.Мелница

Зап № 6/
с.Вълчи извор, общ.
02.03.2016г. Болярово, обл.Ямбол

група Воден Шарково -Елхово

1.80 л/с
0.20 л/с

с.Мелница, общ.
Елхово, обл.Ямбол
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59

31510368/
01.08.2012 г.

2022 г.

ШК1,ШК2

60

31510369/
03.08.2012 г.

2022 г.

ТК

61

31510411/
1.04.2013 г.

2023 г.

каптиран извор
"Чешмата"

имот №000020, имот №000021в зщето на с.Раздел, общ. Елхово, обл.
Ямбол
имот №000148 в з-щето на
с.Чернозем, общ. Елхово, обл.
Ямбол
имот №000042 в з-щето на с.Малко
Кирилово, общ. Елхово, обл. Ямбол

Qгод.=35 000
м³/год

0,55 л/с
0,55 л/с

с.Раздел общ.
Елхово, обл.Ямбол

Qгод.=30 000
м³/год

0,95 л/с

с.Чернозем общ.
Елхово, обл.Ямбол

2.90 л/с

с.Гранитово и с. М.
Кирилово,
общ.Елхово,
обл.Ямбол

Qгод.=92 000
м³/год за
с.Гранитово
и с.М.
Кирилово
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7.2.3. Санитарно-охранителни зони – учредени със заповед са следните зони:
✓ За водоснабдяване на с. Недялско – 2 каптирани извора
✓ За водоснабдяване на с.Войника – каптирани извора и тръбен кладенец поотделно за всеки
✓ За водоснабдяване на с.Богорово – каптиран извор
✓ За водоснабдяване на с.Първенец – 2 тръбни кладенци
✓ За водоснабдяването на с.Александрово – 2 каптирани извора
✓ За водоснабдяването на с.Поляна – 3 каптирани извора
✓ За водоснабдяването на с.Правдино – каптиран извор
✓ За водоснабдяването на с.Денница – каптиран извор
✓ За водоснабдяването на с.Горска поляна – каптиран извор
✓ За водоснабдяването на с.Ружица – каптиран извор
✓ За водоснабдяването на с.Вълчи извор – 2 каптирани извора
✓ За водоснабдяване на с. Голямо крушево – 2 каптирани извора
✓ За водоснабдяването на с.Камен връх – 2 каптирани извора
Общо има учредени зони на 19 бр каптирани извори и на 3 бр тръбни кладенци.
7.2.4. Съоръжения за пречистване на питейните води
„В и К” ЕООД – гр.Ямбол не експлоатира съоръжения за пречистване на питейните води.
7.2.5. Разрешителни за заустване - №, дата на издаване, срок на валидност
Към настоящия момент на „В и К” ЕООД – гр.Ямбол е издадено Разрешително за заустване
№33140195/ 07.12.2015 год. за обект „Канализационна мрежа“ град Ямбол, със срок на действие - до 6
мес от въвеждането на канализационната система на град Ямбол в редовна експлоатация.
За останалите канализационни състеми няма издадени разрешителни.

8. РЕМОНТНАПРОГРАМА
8.1. ВОДОСНАБДЯВАНЕ
8.1.1. Организация на планиране на работата от подаванена сигнала до отстраняване на аварията–
описание на процеса:
- Приемане на сигнала, подаден за възникнала авария. Вписване в дневника за авариите с цялата
информация, придружаваща аварията – адрес на аварията, лицето подало информацията, вероятен час
на възникване.Това се извършва от дежурния диспечер.
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- Дежурният диспечер подава информацията на районния технически ръководител.
- Ръководителят организира : изготвянето на информация, която ще бъде изписана на страницата на
дружеството с цялата и точност за местонахождение, час на започване и част на завършване на
аварията, вероятност от прекъсване на водоснабдяване и времетраене. След това се изготвя писмо до
общинската администрация за издаване на разрешително за разкопаване, с оглед отстраняване на
аварията.
- Едновременно с това техническият ръководител организира аварийната група и механизация,
които ще вземат участие по отстраняването на аварията. Следва превоз на лицата до адреса на аварията
и превоз на материалите. Последните се получават от материален склад срешу писменно искане,
подписано от техническия ръководител и главния инженер. Искането е първичен счетоводен документ и
е по утвърден образец.
- Следва същинското отстраняване на аварията – обезопасяване на района за извършване на
ремонтно-възстановителните дейности, трасиране на подземните комуникации, при необходимост
съгласуване с ескплоатационните фирми, съгласуване с КАТ, при необходимост дирекно известяване на
учреждения и фирми, при които се изисква непрекъснато водоподаване.
- След отстраняването на аварията информацията, относно локализирането на аварията, час на
започване на аварията, част на завършване, броя на лицата участвали в аварията и механизацията, както
и информация за изтеклото количество вода и лицата, засетнати от прекъсването, се записват в регистър
на авариите от техническия ръководител.
Това е процедура по отстраняването на аварии в урбанизираните територии. Когато една авария е
на довеждащ водопровод, в трудно проходима, насечена местност или в горски фонд, откриването на
аварията става по доста труден начин. Всичко е свързано с дълго, мъчително търсене и обхождане на
трасето. За водоснабдителните системи с диспечеризация, обикновено сигнала за аварията се получава
от изградената диспечерска система за управление. За останалите външни водопроводи – от земеделски
производители, животновъди и т.н.
В останалата си част процедурата е същата, както при отстраняването на аварии по
водопроводната мрежа.
8.1.2

Мерки и технология за отстраняване на аварията.

Най-важната мярка при отстраняването на аварията е спазване на безопасни и здравословни
услония на труда, както и опазване здравето и живота на работещите при отстраняването на аварията.
Важно за нас е и ефективността при остраняването на авариите, пряко свързана с непрекъснатостта
на водоснабдяването. Специалистите на дружеството, извършващи този дейност се стремят да намалят
времето за локализация и отстраняването на аварията, което кореспондира с приоритетните цели,
поставени в настоящия бизнес план.
При отстраняването на авариите се прилагат следните подходи:
✓ Индивидуален – когато аварията е на определено място. При необходимост се спира
водоснабдяване на определени улици, обезопасява се мястото и си извършват изкопни работи,
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демонтаж и монтаж на аваририлата част от водопровода, след това се васипва изкопа и се извършват
възстановителни работи по настилката;
✓ Повъзлов метод – понякога за извършването на ремонтни дейности се работи едновременно на
две или три места като едновременно се извършват ремонтно възстановителни дейностти, например –
възстановява се цялостта на водопровода, отремонтира се спирателен кран /пожарен хидрант/ и се
извършват дейностти по водомерния възел.
✓ Поточен метод – предварително се планува извършването на аварийни дейностти по
водопроводите. Този метод се прилага например при преминаване на водопровод през река, дере или
при други сложни ситуации.
✓ При отстраняването на авариите се извършва по необходимост хоризонтално сондиране,
монтаж на аварийни скоби, подмяна на участъци на авариралите тръби до 10,00 мл с нови, със същият
диаметър, отремонтиране на арматури.
По време на ремотнните работи се прилатат утвърдени, всеизвестни технологии извършвани
по
традиционен начин. Само при реконструкциите се извършва безизкопно полагане на тръби.
8.1.3. Използване на вътрешни ресурси
Може да се приеме, че „В и К” ЕООД - гр.Ямбол извършва аварийно-възстановителни дейностти
със собствени сили. В изключителни случай, когато дружеството не притежава земекопна техника за
извършване на изкопи с голяма дълбочина и в други изключителни случаи, се използват външни
изпълнители.
„В и К“ – ЕООД се стромим целята дейност да се извършва от наши служители, с цел добър
синхрон между работещите, добро познаване и обезпечаване на производствения процес, не на
последно място – финансована осигуреност на дейностите извършвани от други фирми
8.1.4. Използване на подизпълнители
През 2015 г. „В и К” ЕООД - гр.Ямбол няма сключени договори с подизпълнители за ремонтни
дейности.
През настоящия регулаторен период 2017-2021 г., дружеството не предвижда да сключва договори
с предмет на дейност – ремонтно-възстановителни работи.
8.2. КАНАЛИЗАЦИЯ
8.2.1. Организация на планиране на работата от подаванена сигнала до отстраняване на аварията–
описание на процеса
Принципът при отстраняването на авария по канализацията е еднотипен с този при водопроводите
8.2.2. Мерки и технология за отстраняване на аварията
Спазват се същите правила както при водопроводите.
8.2.3. Използване на вътрешни ресурси
Стремим се за извършваме ремонтно – възстановителни дейностти по канализациата със собствени
сили.
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8.2.4. Използване на подизпълнители - при извършване на изкопви работи на големи дълбочини се
използват позизпълнители с подходяща земекопна техника. Тъй като притежаваме каналочистачна
машина с нагнетателни функции, използваме чужда техника с всмукателна възможност.
8.3. ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ
„В и К” ЕООД – гр.Ямбол предстой да експлоатира две ПСОВ през регулаторния период.
8.3.1. Организация на планиране на работата от подаванена сигнала до отстраняване на аварията–
описание на процеса
8.3.2. Мерки и технология за отстраняване на аварията
8.3.3. Използване на вътрешни ресурси
Ремонтните дейности, които предвиждаме да се извършат през регулаторния период на Бизнес плана
и които формират разходите в ремонтната програма за услугата „ пречистване на отпадъчните води” са:
Ремонт на съоръжения в ПСОП - не са предвидени средства, тъй като след въвеждането в действие
на ПСОВ същата ще бъде в процес на гаранционни срокове,съгласно действащата нормативна уредба.
Ремонт на помпи – включва ремонта на помпени агрегати /смяна на лагери,пренавиване на
ел.двигатели/
Ремонт на оборудване , апаратура и машини – по смяна на определена част, а не цялото оборудване
Ремонт на сгради – не са предвидени средства, тъй като след въвеждането в действие на ПСОВ същата
ще бъде в процес на гаранционни срокове,съгласно действащата нормативна уредба.
Ремонт на механизация и транспортни средства транспортирането на утайките до определено депо.

ремонт на транспортните средства,свързани с

8.3.4. Използване на подизпълнители – към момента „В и К” ЕООД –гр. Ямбол няма сключени договори
с подизпълнители за услугата „Пречистване на отпадъчни води”

9.СИСТЕМИ ЗА КАЧЕСТВО И ПУБЛИЧНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА
9.1. ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ БДС EN ISO 9001:2008

„В и К“ – ЕООД град Ямбол през следващите две години ще изпълни изискванията
на КЕВР, съгласно чл.76 от Указанията за сертифициране на дружеството и ще внедри
стандартите за системи за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2000, БДС EN ISO
14001:2004, BS OHSAS 18001:2007. За целта по инвестиционната програма сме предвидили
необходимите средства.
9.2. ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ БДС EN ISO 14001:2004
9.3. ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ BS OHSAS 18001:2007
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9.4. СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА
„В и К” ЕООД - гр.Ямбол има създадена интернет страница с адрес: www.vik-yambol.com, в
която се съдържа информация, необходима за клиентите на дружеството и неговите партньори. На нея
са публикувани всички наредби и закони, по които работи дружеството, списък с услугите, които
предоставя „В и К” ЕООД - гр.Ямбол на гражданите, както и образци на документите за тях. Ежедневно
се публикуват авариите, които ще се отстраняват на територията на област Ямбол с телефон за контакт.
На интернет страницата има опции за проверка на сметки на битови и фирмени абонати.
Публикувана е подробна информация за различните начини на плащане на фактурираната вода:
✓ Плащане в брой – публикувани са всички парични салони на територията на областта с адреси
и работно време;
✓ Плащане по банков път–публикувани са всички банкови сметки, чрез които могат да се
извършват преводите;
✓ Плащане по електронен път.
За удобство и улеснение на клиентите на „В и К” ЕООД-гр.Ямбол има посочени телефони за
връзка с всички отдели и райони, както често задавани въпроси от абонатите и полезна информация,
свързана с работата на дружеството.
Интернет страницата се поддържа и актуализира системно. Това дава възможност на нашите
клиенти при необходимост да се информират за цялостната дейност на дружеството. За възникнали
проблеми и въпроси, могат да пишат и на посочения в страницата имейл: vik_yambol@abv.bg

III. ФИНАНСОВА ЧАСТ
1.

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА

1.1. ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО И ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА
ДЕЙНОСТТА И ЕФЕКТИВНОСТТА НА ВИК ОПЕРАТОРА
“В и К“ ЕООД гр.Ямбол разработва инвестиционна програма за петгодишния период на бизнес
плана. Тя съдържа: размер на инвестиционните разходи, начин на финансиране и срок на изпълнение на
всички планирани инвестиции. Всяка инвестиция е с обосновка за необходимостта от извършването и с
цел достигане на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги. Инвестициите са от
собствени средства и са до размера на амортизационните отчисления.

1.1.1. Инвестиции в собствени активи
Инвестиционната програма съдържа инвестиционни разходи за активи за ползване и експлоатация
собственост на дружеството.
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По инвестиционната програма на петгодишния бизнес план са планирани инвестиции за
собствени активи в размер на 530 хил. лв. По дейности са :
• За „Водоснабдяване” – 180 хил. лв., от които:
- за строителна и специализирана механизация – 115 хил.лв.
- за автомобили – 30 хил.лв.
- за лекотоварни автомобили – 30 хил.лв.
- за друго специализирано оборудване – 5 хил.лв.
• За „Отвеждане на отпадъчни води” – 350 хил.лв., от които:
- за строителна и специализирана механизация – 260 хил.лв.
- за лекотоварни автомобили – 40 хил.лв.
- за друго специализирано оборудване -50 хил.лв.
• За „Пречистване на отпадъчни води” – 0 хил.лв., от които:
• За Администрация и ИТ – 111 хил.лв.
- за информационни системи –собствени активи – 30 хил.лв.
- за ГИС

-

71 хил.лв.

- за ИТ хардуер – 10 хил.лв.
1.1.2. Инвестиции в публични активи
Планираните инвестиционни разходи за ново строителство, реконструкция, модернизация и
подобрения на публични активи са в размер на 4331 хил.лв.
По дейности са:
• За „Водоснабдяване” – 1985 хил.лв., от които:
- за сондажи и каптажи – 108 хил.лв.
- за рехабилитация и разширение на водопроводната мрежа над 10м. – 723 хил.лв.
- за санитарно-охранителни зони – 100 хил.лв.
- за довеждащи съоръжения -667 хил.лв.
- за резервоари – 40 хил.лв.
- за хлораторни станции – 10 хил.лв.
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- за помпени станции – 80 хил.лв.
- за сградни водопроводни отклонения – 15 хил.лв.
- за кранове и хидранти – 15 хил.лв.
- за измерване на вход ВС – 50 хил.лв.
- за зониране на водопроводна мрежа – 137 хил.лв.
- скада да водоснабдяване – 30 хил.лв.
- за лаборатория за питейни води- 10 хил.лв.
• За „Отвеждане на отпадъчни води” – 2300 хил.лв., от които:
- за канализационни помпени станции – 10 хил.лв.
- за рехабилитация и разшириние на главни канализационни колектори и клонове – 1770 хил.лв.
- за рехабилитация и разширение на канализационната мрежа над 10 м. – 460 хил.лв.
- за СКАДА за отвеждане на отпадъчни води – 10 хил.лв.
- за проучване и моделиране на канализационната мрежа – 50 хил.лв.
• За „Пречистване на отпадъчни води” – 5 хил.лв., от които:
- за СКАДА за пречистване на отпадъчни води – 5 хил.лв.
• За „Обслужване на клиенти” – 215 хил.лв., от които:
- за приходни водомери – 175 хил.лв.
- за приходни водомери с дистанционно отчитане – 40 хил.лв.
1.1.3.

Инвестиции в системи, регистри и бази данни
Не са заделени инвестиционни разходи за база данни, системи и регистри.

Инвестиционните разходи за публичните активи са предвидени да се финансират от собствени
средства. Те ще участват в съфинансиране на обекти като асоцииран партньор за реализирането им по
Европейските програми.
- Предвидените средства за „сондажи и каптажи“ и „ санитарно-охранителни зони“ са за всички
обекти предвидени в инвестиционната програма има изработени инвестиционни проекти през миналите
години.За някой обекти има готови технически проекти в общинските администрации, който могат да
ни бъдат предоставени за ползване.
- Заделят се средства и за изготвяне на хидро-геоложки доклад за ония населени места, които все
още са с непреоформено разрешително за водохващателните съоръжения а именно: 2017 г- за ВС ОВчи
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кладенец, за ВС Златари, за ВС Межда, За ВС Драма-Крумово-Миладиновци; За 2018 год.- ВС Голям
манастир, ВС Генерал Тошево, ВС Меден кладенец и ВС Ханово; За 2019 год. – за водохваааащателните
съоръжения на ПС Поповска 1 и 2, ПС Фазанарията гр.Елхово, ВС Вълча поляна, ВС Лесово; За 2020
год.- ВС Жребино-Борисово, ВС Голям дервент, ВС Малък манастир и за 2021 год. – ВС Пчела; ВС
Трънково и ВС Изгрев
- Относно СОЗ – предвидените средства са за изготвяне на проект за СОЗ, ограждане,
обозначаване и учредяване на зоната
- „ В и К“ – ЕООД гр.Ямбол счита, че какъвто и процент от инвестиционните работи да бъдат
възложени на външни фирми – изпълнител по никакъв начин това няма да се отрази на персонала, тъй
като същият е достатъчно оптимизиран и в дружеството няма назначени хора за инвестиционна дейност.
Тя се покрива от наличния персонал.
- За довеждащите водопроводи са предвидени средства отразени в Справка № 9. Имаме проектна
готовност за обектите: - реконстрекция на външен водопровод с. Веселиново – 1390 мл – 2017 год.; за
2018 г – Реконструкция на външен водопровод с.Завой – доизграждане 2900 мл .; През 2019 г. –
реконструкция тласкателя на с.Стефан Караджово – 2390 мл; 2020 г. – реконструкция тласкател
с.Бояново – 2250 мл; 2021 год. – реконструкция тласкател с.Джинот – 3282 мл.
- Предвидени са средства за изграждане на една водомерна шахта всяка година с приблизителна
стойност 10 х.лв. поотделно, оборудвана по смъсъла на т.17 парг.1 от НРКВКУ. Отчитане средства за
шахтите няма да съвпада с реконструкция на водопроводната мрежа на което й да е населено място.
-Заделени са средства за специализирано оборудване – агрегат 5,0 кW.
- За разширяване на система Skada сме предвидили планувани средства,така че необханатите от
системата 10 бр. ВС , които са населени места с потребители под 100 чов. да бъдат наблюдавани.
Предвидили сме за всяка ВС да бъде закупен и мантиран по един логер. Това действие ще окаже и
благоприятно влияние върху формирането на водомерни зони с ъс запис на информацията през 15 мин.
- „В и К“ – ЕООД град Ямбол има намерения да реализира пилотен проект за подмяна на
водомерите на потребителите с възможност за дистанционно отчитане на едно населено място от
община Стралджа – с. Зимница. Общината е кандидатствала по програма за реконструиране на цялата
водоснабдителна система. Пилотния проект ще даде реален отговор на много въпроси.
- Предвидените средства по сметка 205 на стойност 30 х..лв./ автомолили за водоснабдяване/ и
203 – 115 х.лв. /строителна механизация/ са абсолютно недостатъчни имайки предвид състоянието на на
наличната механизация от гледна точка на година на произвоство и година на придобиване.
Определените средства по с/ка 203 за закупуване на един багер е крайно недостатъчно . Средствата по
с/ка 203 – имайки предвид списъка с транспортните средства е абсолютно не предсказуемо какво ще се
налажи да подменим.
Прилагаме към бизнес плана справка за година на производство на МПС собственост на
дружеството:
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Рег. №

№ на шаси

№ на двигател

Техн.
Маса на
Допустима
превозното
максимална
средство (G)
маса (F1)

Марка

Модел

Фиат

Мултипла

У 21-29 АМ

ZFA18600002166727

182B60000544036

2050

ВАЗ

21213 Нива

У 32-53 АА

ХТА21213011526375

6003894

1610

1545
няма
инф.

ВАЗ

21213 Нива

У 48-15 АM

ХТА212130Y1494807

2121359410 34

1610

Опел

Астра Седан

У 19-01 KK

W0L000056V5238015

X16SZR02FW0207

Пежо

407 2.0 I

У 37-37 АВ

VF36DRFNB21350641

Опел

Астра Комби

Y 01-45 AK

W0L000051S2525816
WVWZZZ3AZTE19239

Фолксваген

Пасат Комби

Y 01-29 AK 7

Първа ос
(N1)

Обем
Година на
Година на
в см³ производство придобиване

Район

1100
няма
информ.

1596

2002 г.

2012г.

Ямбол

1700

2001 г.

2011 г

Ямбол

1210

785

1690

2000 г.

2013г.

Болярово

1530

1045

780

1598

1997 г.

2005г.

Ямбол

10LH2W1353595

1995

1415

1060

1997

2006г.

Ямбол

X16SZ02AV3013

1555

1055

745

2005 г.
199
1598 5 г.

2007г.

Елхово

Без номер

1800

1260

930

1984

1996 г.

2007г.

Ямбол

WVWZZZ3AZSE11617
Фолксваген

Пасат Комби

AAM418564

1750

1240

880

1781

1994 г.

2007г.

Ямбол

ВАЗ

21214 Купе

У 16-30 АН

XTA21214071837646

8553973

1610

1100

800

1690

2006 г

2006г.

Ямбол

Рено

Меган Сценик

У 07 57 АТ

VF1JM1R0535889056

K4MD812D065758

1915

1320

1130

1598

2006 г.

2016г.

Стралджа

Рено

Меган Сценик

У 84-38 АН

VF1JA0B0523477018
SALLNABB8XA68769

K4MA700D464643

1800

1250

1030

1598

2000 г.

2011г.

Ямбол

Ландровер

Фриландер

20T2N18N0036206

2050

1610

1050

1994

1999 г.

2011г.

Елхово

20T2N08N0027777

2050

1610

1050

1994

1999 г.

2011г.

Ямбол

2012г.

Болярово

Y 01-52 AK 9

У 80-09 АН 0
SALLNAAB8XA67037

Ландровер

Фриландер

Рено

Меган Сценик
Рейнджър VAN
2,5 TD
Рейнджър VAN
2,5 TD

У 04-71 АМ

VF1JA050528282926

F9QK732C562902

1840

1290

1030

1870

2003 г.

Y 65-61 AH

WF0LMFE107W670011
WFOLMFE107W66956

WLAT824422

2985

1845

1430

2500

2008 г.

2008г.

Ямбол

WLAT823726

2985

1845

1430

2500

2008 г.

2008г.

Елхово

У 25-93 АН

F8QP632C308165

1660

1060

890

1870

2002 г.

2010г.

Ямбол

Пежо

Канго
Боксер – 2.2
HDI

2200

2003 г.

2003г

Ямбол

Форд

Транзит

Форд
Форд
Рено

У 80-07 АН 6

Y 65-62 AH 2

У 40-44 ВВ
У 11-15 АН

Деу

Мусо 2.9 ТД

Мерцедес

208 ЦДИ
Ксара Пикасо
1.7I

У 12-08 АН

УАЗ

3303

УАЗ

374 101

Ивеко

35C10

Опел
УАЗ

Зафира

УАЗ
ГАЗ

452
2206
53 Д

ГАЗ

5312

Ивеко

35Ц11

VF3ZBRMRB17335785
WF0LXXGBSL1C2418
3

У 04-99 АМ

Ситроен

VF1FC0JAF26451125

У 89-38 АМ
У 75-34 АH
У 46-14 АА
У 25-70 АC
У 59-52 АА
У 76-26 КК
У 18-84 АВ
У 60-91 KK
У 54-06 KK
У 97-95 АС

J0DZ304084022

3500

2050

няма
информ.

D2FA1C24183

3290

1900

1650

2402

2001 г.

2009г.

Ямбол

KPTE0B1DSXP158414

662920100095 59

2520

1965

1250

2874

1999 г.

2012г.

Ямбол

WDB9026611R192561

611987502321 38
6FZ10LT05031683

2800

1900

1900

2148

2000г.

2009г.

Ямбол

1795

1245

1000

1795

2001г.

2013г.

Стралджа

VF7CH6FZC38997676 5
76947

509470

2600

1600

1100

2445

1988 г.

1992г.

Ямбол

197806

30307291

2800

2000

1300

2445

1993 г.

2001г.

Ямбол

ZCFC3570105191562

2577351

3500

2510

1800

2800

1998 г.

2015г.

Ямбол

W0L0TGF7522292596

Z16YNG02PB5110

2115

1520

960

1598

2002 г.

2015г.

Ямбол

25744

60807826

2600

2000

1100

2445

1987 г.

2012г.

Стралджа

250396

4,17804E+12

2600

1800

1100

2445

1994 г.

2013г.

Болярово

47538

46019

7400

3250

2500

3900

1984 г.

1992/2008

Елхово

69378

190998

7400

3250

1810

4250

1991 г.

1992/2006

Ямбол

ZCFC3572005290150

814043C3031894

3500

2000 г.

2016г.

Болярово

641245

11130

1900
няма
информ.

2800

3029771

2580
няма
информ.

6000

1990 г.

1994/2001

Елхово

515172

6110284

3200

3100

1800

4940

1987 г.

1992/2006

Ямбол

1601015

948570

3100

2900

1800

4750

1986 г.

1992/2006

Асеново

1601015

164999

3100

2900

1800

4750

1987 г.

1992/2006

Ямбол

690560

40724

4200

4000

2000

4490

1990 г.

1992/2006

Елхово

13178

664235

3100

3200

1500

4750

1991г.

1999/2004

Ямбол

19893959

591862

3100

2900

1800

4750

1989 г.

1992/2006

Ямбол

19881517

95866

3100

3020

1800

4750

1988 г.

1992/2006

Крумово

19898941

394310

3100

3020

1800

4750

1989 г.

2006/2013

Елхово

У 51-60 АА
ЗИЛ

450506

ЮМЗ

6 КМ

МТЗ

80

МТЗ

80

ЮМЗ

ЮМЗ

ТК

80

МТЗ

38

ТК

80

ТК

80

У 19-72 EE
У 19-73 EE
У 19-71 EE
У 23-53 EE
У 12-99 EE
У 19-75 EE
У 19-74 EE
У 23-91 ЕЕ
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МТЗ
Строит.маши
на

80

У 23-52 EE

8313

341266

3100

6987

264764

11230

2900
няма
информ.

3,83013E+13

Без номер

14000

7500

WDB64846315251425

4,4201E+11

24040

12500

WDB67402315323032

3,66905E+13

9200

4100

6,70413E+13

3,66905E+13

У 03-55 ЕЕ
Багер

Мерцедес

1417

Мерцедес

2235 /бордови/

Мерцедес

914 самосвал

Мерцедес

814 самосвал

У 25-98 KK
У 22-21 ВВ
У17-56 АА
У 09-56 АА
У 43-80 АА

Мерцедес

1519 специален

Шкода

МТ 4 /бордови/

Катерпилар

428 С

Мерцедес

811 D

У 44-56 АА
У 17-03 EE
У 29-19 АВ

102 В /багер/

Мерцедес

1317

Мерцедес

814 К

УАЗ

3303

Мерцедес

812

УАЗ

452 А

УАЗ

452

УАЗ
NEW
HOLLAND

452

У 03-50 АК
У 83-34 АВ
У 73-41АК
У 48-75 АК
У 61-70 АН
У 97-02 АН

7500
4000
няма
няма
информация информация

1992г.

Ямбол

3850

1989 г.

1994г.

Ямбол

5958

1979 г.

1999г.

Ямбол

14517

1986 г.

2000г.

Ямбол

5958

1987 г.

2000г.

Ямбол

5958

1984 г.

2000г.

Елхово

12000

1975 г.

1992/2001

Елхово

12000

1985 г.

1992г./2001

Ямбол

3,60941E+13
911400007

14550

9000

2CR05588

5НК77301

7415

7215

3000

4400

1998 г.

1998г./2006

Ямбол

WDB6703421P115063

3,64952E+13
RG38100U380567

7490

3605
няма
информ.

2500
няма
информ.

3972

1991 г.

2006г.

Ямбол

4400

2007 г.

2007г.

Ямбол

WDB6763372K300339

9,04907E+13

13000

6500

4400

4250

1998 г.

2009г.

Ямбол

WDB67404215540604

Без номер

7490

4165

3100

5958

1990 г.

2007г.

Ямбол

323015

D0903782

2690

1670

1310

2445

1995г.

2010г.

Стралджа

WDB6703321N061102

6,02984E+13

7490

3380

2500

2874

1996 г.

2008г.

Ямбол

90697

78804

2600

1800

1100

2445

1974 г.

2016г.

Елхово

128502

60710966

2800

1580

1300

2445

1976 г.

2011г.

Ямбол

60320

80604828

2800

1988 г.

2011г.

Ямбол

641357

8850

1400
няма
информ.

2449

N9GH00341

1800
няма
информ.

4485

2009 г.

2011г.

Болярово

N8GH22681

623426

8850

няма
информ.

няма
информ.

4485

2011 г.

2011г.

Стралджа

N8GH22679

627729

8850

няма
информ.

няма
информ.

4485

2011 г.

2011г.

Елхово

31110640

6914660617

13500

9500

6000

11940

1986 г.

2012г.

Ямбол

316224

Без номер

5000
*************

2800

3500

1983 г.

2012г.

Елхово

4726043125

6,322E+11

343

1988 г.

2006г.

Ямбол

К26606387

266063

343

1987 г.

2006г.

Елхово

4726031183

6,322E+11

343

1987 г.

2006г.

Болярово

266065

К26606587

343

1988 г.

1987/2006г.

Елхово

5861839

5346159

2006г.

Ямбол

2890166

2890167

5861836

5346056

P

8400

У 02239
B90B /багер/

няма
информ.

1989 г.

31935485011

35B112699
Y 11-93 AH

5000

4750

3,60091E+13

У 02199
Хидромек

1400
няма
информ.

У 02238
NEW
HOLLAND

B90B /багер/
У 02222

NEW
HOLLAND

B90B /багер/

Шкода

МТ4

ГАЗ

66

ЧЗ

350

ИЖ

350

ЧЗ

350

ИЖ

Юпитер

Симсон

С51В

Симсон

С51В

Симсон

С51В

Y 39-15 AM
Y 76-14 КК
Y 10-04 А
Y 09-83 А
Y 09-81 А
Y 09-84 А
Y 10-03 А
Y 10-02 А
Y 09-82 А

5800
*************
****
*
*************
***
*
*************
***
***
*************
*
**
*************
*
*
*************
***
**
*************
***
**

*************
************* *************
**
************* *************
****
************* *************
**
************* *************
***
************* *************
***
************* *************
**

1987 г.

51
51

1987 г.

2006г.

Ямбол

50

1987 г.

1983/2006

Елхово

ЗА БРАК - предложени през 2016 г.

Деу

Такума

УАЗ

У 89-69 АН
У 43-54 АА

374 06

KLAUF75613K870632
200293

A16DMS284603B
30400664

1828
1230
няма
няма
информация информация

1050
няма информация

1598
2500

У 74-67 АА
ГАЗ

5312

59719

91534

7800

3800

4500

У 19-68 EE
ЮМЗ

6Л

198707

8028

3200

3100

1800

4490

У 61-28 АН
УАЗ

452

-

209373

10402772

2800

1850

1300

2445

2003
г. г.
1993
г. г.
1988
г. г
1982
г. г.
1981
г. г.

Приложената справка нагледно показва какво е състоянието на механизацията и необходимостта й
от 100 процентово обновяване. Този необходимост е продиктувана и от исискванията за
безопастност при работата, екологичните норми и коефициента на производителонст на
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специализираната техника и транспортните средства. Предвидените средства съвсем не са
достатъчни да отговорят на изброените критерии.
- За продължаване работата по внедряване на ГИС и работа по програмния продукт „Инфонет“ са
предвидени средства за плащане на външна фирма. Освен това в дружеството има обособено малко
звено, което е в непрекъсната връзка с основната фирма, получава напътсвия и работи паралелно с
външната фирма.
1.2. ВРЪЗКА МЕЖДУ ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА И ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ НА БИЗНЕС ПЛАНА
Инвестиционната програма като елемент на Бизнес плана е разработена в съответсвие с целите на
плана за достигане на утвърдените за „В и К“ ЕООД – гр.Ямбол дългосрочните нива.
Чрез средствата, които ще бъдат усвоени и строително-монтажните дейностти извършени, целта
на дружеството е да бъде намалена общата загуба на вода в края на регулаторния период на 69 % и
специфичните загуби по дължина на 17,75 мз/км/ден. В посока намаляване общата загуба на вода ще се
отразят и мероприятията, свързани с реконструкция на водопроводната мрежа.
Освен загубата на вода ще бъде намален и броят на авариите по водопроводите, като се очаква
променливата по последния показател да бъде изменена от 141,63 през 2015 год; 2021 год да бъде
достигнато ниво 113,29 бр/100км/год.
2.

ОПИСАНИЕ НА МЕХАНИЗМИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

2.1. ИНВЕСТИЦИИ ОТ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА В СОБСТВЕНИ АКТИВИ
Инвестициите от собствени средства в собствени активи са в рамките на амортизационните
отчисления на собствените дълготрайни активи и са предвидени по Бизнес плана.
2.2. ИНВЕСТИЦИИ С ПРИВЛЕЧЕНИ СРЕДСТВА В СОБСТВЕНИ АКТИВИ
Дружеството не предвижда да ползва привлечени средства /банкови кредити/ в собствени активи.
2.3. ИНВЕСТИЦИИ ОТ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА В ПУБЛИЧНИ АКТИВИ
Инвестициите от собствени средства в публични активи са в рамките на амортизационните
отчисления на публичните дълготрайни активи и са предвидени по Бизнес плана.

2.4. ИНВЕСТИЦИИ С ПРИВЛЕЧЕНИ СРЕДСТВА В ПУБЛИЧНИ АКТИВИ
Дружеството не предвижда да ползва привлечени средства /банкови кредити/ в публични активи .
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3. АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН
3.1. АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН НА СОБСТВЕНИТЕ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ НА ВИК ОПЕРАТОРА
Към 31.12.2015г. активите на дружеството са на стойност:
Отчетна стойност:

Начислена амортизация

15225 667,45 лв.

10513 176,97 лв.

Балансова стойност
4712 490,48лв.

Отчетната стойност на корпоративната собственост на 01.04.2016 г. е 3 188 393,99 лв.

Отчетната стойност на корпоративната собственост на 01.04.2016 г. 3 188 хил. лв.
Новопридобити активи от 01.01.2016г. до 31.03.2016г.

-

Отчетна стойност на корпоративните активи към 31.12.2015г.

11 хил. лв.
- 3 177хил. лв.

Това се вижда от приложената оборотна ведомост №1.
Отчетната стойност от 15226 хил.лв. към 31.12.2015г. се състои от:
Отчетна стойност на корпоративните активи
Отчетна стойност на публичните активи
Общо:

– 3177 хил.лв.
- 12049 хил.лв.
- 15226 хил.лв.

Годишните амортизационни квоти за 2015г. са изчислени по амортизационните норми на КЕВР.

В Справка 11.2-I–II-1 за 2015 г. е посочена отчетна стойност само на активи корпоративна
собственост за трите услуги изградени със собствени средства. За услугата доставяне на вода са
посочени 38 хил.лв., а за отвеждане на отпадъчни води 5 хил.лв. или общо изградени корпоративни
активи през 2015 г.със собствени средства са 43 хил.лв. През другите години на същия раздел са
посочени активи с нулева балансова стойност излезли от експлоатация.
В Справка 11.2- I –II т.2 за 2015г. е посочена реално начислената годишна амортизация за
корпоративните активи придобити през 2015 г.
По голямата част от новите активи (реконструкциите на водопроводите) са влезли в действие
м.декември 2015 г. и започват да се амортизират от м.януари 2016 г.
Нови активи по ОПОС 2014г - 2020г. не са посочени в раздел III „Отчетна стойност – нови активи” в
Справка 11.2.
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В Справка №11, група 1 Собствени дълготрайни активи няма включена отчетна стойност на
бази за отдих. В дружеството има такава база, но нейната отчетна стойност е записана в нерегулираната
дейност. За целта прилагаме списък на активите в нерегулираната дейност.

3.2.АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН НА ПУБЛИЧНИТЕ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ
ИЗГРАДЕНИ СЪС СРЕДСТВА НА ВИК ОПЕРАТОРА ЗА ПЕРИОДА НА БИЗНЕС ПЛАНА
Тъй като дружеството не е сключило договор по Закона за водите през 2015 г., за базовата 2015 г.
няма данни.
Отчетната стойност на публичните дълготрайни активи, които ще бъдат изградени със собствени
средства на дружеството, се увеличава през годините на бизнес плана 2017г.-2021г. с предвидените в
инвестиционната програма разходи за нови активи по дейности.
3.3.АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН НА ПУБЛИЧНИТЕ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ, ПРЕДОСТАВЕНИ НА
ВИК ОПЕРАТОРА С ДОГОВОР ЗА СТОПАНИСВАНЕ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА
На 18.03.2016г. „В и К” ЕООД гр.Ямбол подписа с АВиК Договор за стопанисване, поддържане и
експлоатация на ВиК системи и съоръжения и предоставяне на водоснабдителни и канализационни
услуги, който влиза в сила от 01.04.2016г. Публичните дълготрайни активи са предадени. Извадени са
от счетоводния баланс на дружеството и са заведени задбалансово. На тези дълготрайни активи ще се
начислява амортизация по амортизационните норми посочени от КЕВР.

Към 31.12.2015г. активите на дружеството са на стойност:
Отчетна стойност:

Начислена амортизация

Балансова стойност

15225 667,45 лв.

10513 176,97 лв.

4712 490,48лв.

Публичните дълготрайни активи ПДС и ПОС към 31.12.2015г.

- 12049 хил.лв.

Задбалансови активи ПОС към 31.12.2015г.

- 628 хил. лв.

Общо публични активи по справка 11-III.1-ПДА към 31.12.2015г.- 12677хил.лв.
Това се вижда от приложената оборотна ведомост №1.

Отчетната стойност от 15226 хил.лв. към 31.12.2015г. се състои от:
Отчетна стойност на корпоративните активи

– 3177 хил.лв.
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Отчетна стойност на публичните активи

- 12049 хил.лв.

Общо:

- 15226 хил.лв.

Преизчислена е годишната квота и натрупаната амортизация.
Справка №11 –Амортизационнен план на ДА
Към Справка №11-III-1 –ПДА предоставени на В и К оператора за експлоатация и подръжка към
отчетната стойност на ДА за 2015 г. се прибавят допълнителни отчетни стойности на активи които са
изградени от общините и държавата, и не са включени в активите на дружеството. Основание за това са
окончателните протоколи за разпределение на собствеността на активите - ВиК системите и
съоръженията, ПДС и ПОС съг.чл.13,15 и 19 от ЗВ и списъците към тях по общини.
За целта прилагаме 5бр. окончателни протоколи за разпределение на собствеността между
държавата и общините Ямбол, Елхово, Тунджа, Стралджа и Болярово и списъци към тях.
•

Община Ямбол

-ПДС включена в активите на дружеството към 31.12.2013 г. съгласно окончателен протокол между
държавата и община Ямбол, и списък на дружеството предаден на МРРБ (Приложение №1) е на
стойност:
-

Балансови активи –

-

Задбалансови активи – 1 700 лв.
Общо:

704 200 лв.

705 900 лв.

-ПДС на новоизградените активи към 31.12.2014 г. включени в активите на
дружеството по окончателен протокол между държавата и община Ямбол
и списък – актуализация (Приложение №2) е на стойност:

1 670 лв.

-

-ПОС включена в активите на дружеството към 31.12.2013 г. съгласно
окончателен протокол между държавата и община Ямбол и списък на
дружеството предаден на МРРБ (Приложение №1) е на стойност:
-

Балансови активи –

-

Задбалансови активи –
Общо:

1 096 514 лв.
302 лв.

1 096 816 лв.

-ПОС която не е включена към 31.12.2013 г. в активите на дружеството
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съгласно окончателния протокол и списъка на община Ямбол
(Приложение №3) е на стойност :
- 7 468 356 лв.
Общо ПОС включена и невключена в активите на дружеството към 31.12.2013г.
( 1 096 816лв. + 7 468 356лв.)

- 8 565 172 лв.

-ПОС на новоизградените активи през 2014 г.включени в активите на
дружеството по окончателен протокол и списък - актуализация
(Приложение №2) е на стойност:
•

383 242 лв.

Община Елхово

-ПДС включена в активите на дружеството към 31.12.2013 г. съгласно
окончателен протокол между държавата и община Елхово и списък на
дружеството предаден на МРРБ (Приложение №4) е на стойност:
-

Балансови активи –

-

Задбалансови активи –
Общо:

144 078 лв.
385 лв.
144 463 лв.

-ПДС, която не е включена към 31.12.2013 г. в активите на
дружеството съгласно окончателен протокол между държавата и община
Елхово и списък на общината (Приложение №5) на стойност:
- 834 755 лв.
Общо ПДС включена и невключена в активите на дружеството към 31.12.2013г.
( 144463лв. + 834755лв.)

- 979 218 лв.
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-ПДС на новоизградените активи към 31.12.2014 г. включени в активите на
дружеството по окончателен протокол и списък актуализация
(Приложение №6) на стойност:
- 1 032 лв.
-ПОС включена в активите на дружеството съгласно окончателния
протокол между държавата и община Елхово и списък на дружеството
към 31.12.2013 г. предаден на МРРБ (Приложение №4) е на стойност:
-

Балансови активи –

-

Задбалансови активи – 1 585 лв.
Общо:

442 854 лв.

444 439 лв.

-ПОС която не е включена към 31.12.2013 г в активите на дружеството
съгласно окончателния протокол и списъка на община Елхово
(Приложение №7) на стойност:
- 1 671 200 лв.
Общо ПОС включена и невключена в активите на дружеството към 31.12.2013г.
( 444439лв. + 1 671 200лв.)

- 2 115 639 лв.

-ПОС на новоизградените активи през 2014 г. включени в активите
на дружеството по окончателен протокол и списък - актуализация
(Приложение №6) на стойност - 17 314 лв.
- ПОС на новоизградените активи към 31.12.2014 г. които не са включени
в активите на дружеството по окончателен протокол и списък - актуализация
(Приложение №6) на стойност:
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- 282 742 лв.
Общо ПОС на новоизградените активи на дружеството към 31.12.2014г. включени
и невключени в активите на дружеството
( 17314лв. + 282746лв.)
•

- 300 056 лв

Община Тунджа

-ПДС включена в активите на дружеството към 31.12.2013 г. съгласно окончателен протокол между
държавата и община Тунджа и списък на дружеството предаден на МРРБ (Приложение №8) е на
стойност:
-

Балансови активи –

-

Задбалансови активи – 4 334 лв.
Общо:

102 469 лв.

106 803 лв.

-ПДС на новоизградените активи към 31.12.2014 г. включени в активите
на дружеството по окончателен протокол и списък - актуализация
(Приложение №9) е на стойност: -

9 056 лв.

-ПОС включена в активите на дружеството към 31.12.2013 г. съгласно
окончателен протокол между държавата и община Тунджа и списък на
дружеството предаден на МРРБ (Приложение №8) е на стойност:
- Балансови активи –

515 491 лв.

- Задбалансови активи – 5 831 лв.
Общо:

521 322 лв.

-ПОС която не е включена в активите на дружеството към 31.12.2013 г.
съгласно окончателен протокол между държавата и община Тунджа
и списъка на общината (Приложение №10) на стойност:
•

Акгиви които не са включени в баланса на дружеството

– 11 780 269 лв.

-ПОС включена в активите на дружеството към 31.12.2013 г. съгласно
окончателен протокол между държавата и община Тунджа и списъка на
общината (Приложение №10).
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•

Задбалансови активи – ВиК системи и съоръжения Общо ПОС включени и невключени в активите на дружеството:

591 823 лв.
-

12 893 414лв.

( 521322лв + 11 780 269лв + 591823лв )

-ПОС на новоизградените активи към 31.12.2014 г. включена в активите на
дружеството по окончателен протокол и списък - актуализация
(Приложение №9) на стойност :

15 108 лв.

Допълнителни пояснения по сумата 11 780 269 лв. – ПОС която не е включена към 31.12.2013г. в
активите на дружеството. ( Приложение №10 )
Сумата от 11 780 269 лв. дружеството не може изцяло да я включи в активите си по причина, че
има суми по обекти, които не са напълно изградени и не могат да функционират нормално. Това се
потвърждава от списъка на община Тунджа (Приложение №10,колона 19) и устни питания към техните
специалисти. Тези обекти са следните:
•

От Приложение № 10 (Списък на община Тунджа)

-

Пореден номер от списъка:
▪

№11- Канализационна мрежа с.Веселиново –

1 235 934 лв.

Този обект е на етап до акт образец №10, което значи,
че е спрян от строителство.
▪

№23 – Канализация с.Кабиле -

23 166 лв.

Той е на етап одобрен проект от дарение.
▪

№24 – Канализация с.Калчево -

20 577 лв.

Обектът също е на етап одобрен проект от дарение
▪

№29 – Канализация II етап ПУДОС с.Кукорево -

281 849 лв.

Обектът за 281849 лв. е включен в Справка 11.2-III-1.1- и ще
влезе в експлоатация през 2017год.
▪

№42 - Канализация II етап с.Роза –

370 057 лв.

Този втори етап за 370 057лв е планиран да влезе в експлоатация
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през 2018 г. и е включен в Справка №11.2- III -1.1
Отчетна стойност – НОВИ АКТИВИ
▪

№44 – Водоснабдяване група Скалица III етап –

1 136 202 лв.

Обектът е на етап до акт образец №10, което значи,
че същият е спрян от строителство.
▪

№49 – Канализация с.Тенево –

▪

№50 – Канализация и ПОСВ ППР с.Тенево –

1 788 лв.
33 823 лв.

Първият от тези обекти няма разрешение за ползване,
а вторият е на етап одобрен инвестиционнен проект.
Канализацията на с.Тенево е предвидена да влезе в
експлоатация през 2017 г. за 11 526 хил.лв. и е включена в
Справка 11.2 – III – 1.1 Отчетна стойност - нови активи.
▪

№51 – ПСОВ към канализация с.Тенево -

2 777 893 лв.

ПСОВ с.Тенево за 2 778 хил.лв. заедно с ПСОВ гр.Ямбол
за 34 426 хил.лв. са включени по Справка 11.2 – III -1.1
Отчетна стойност - нови активи и ще влязат
в експлоатация през 2018 г.
• №52 – Общински терен за пречистване на отпадни води-с.Тенево

14 254лв.

Терена за ПСОВ за 14254лв допълнително се включва в
Справка 11.2 – III – 1.1 отчетна стойност – нови активи
И ще влезе в експлоатация 2018г.
▪

№57 – Допълнително водоснабдяване с. Ханово –

7 840 лв.

Обектът е на етап инвестиционнен проект.
▪

№60 – Частична канализация северозападен
водосборен район с.Чарган -

21 772 лв.

Обектът е на етап одобрен инвестиционнен проект.
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Сума на активите
които ще се
извадят от списъка
на община Тунджа
(Приложение №10)

5 925 155 лв.

От сумата по списъка на община Тунджа (Приложение №10)
(Активи, които не са включени в баланса на дружеството ПОС)

11 780 269 лв.

се изважда - сумата на активите, които не са функциониращи обекти,
а са одобрени инвестиционни проекти и обекти
спрени от строителство на стойност –
Сума за въвеждане в
отчетна
стойност
на
активите за 2015 г. в
Справка11-III-1-ПДА
Отчетна стойност – 2015г

5 910 901 лв.

5 869 368 лв.

-

Допълнителни пояснения по сумата 591 823 лв. – ПОС, включени към 31.12.2013 г. в активите на
дружеството (Приложение №10 зад балансови активи).
От сумата 591 823 лв. – ПОС в активите на дружеството в Справка 11-III-1-ПДА отчетна стойност 2015
г. са включени 548 644 лв., които бяха записани като задбалансови активи в дружеството (549х.лв на
община „Тунджа“ + 72х.лв. община Елхово + 7х.лв. община Стралджа = 628х.лв. записани в задбаланса
в дружеството). Не е включена сумата от 43 179 лв. за разширение на водопроводна мрежа с.Окоп.
Към сумата за въвеждане в отчетната стойност за 2015г. в Справка11-III-1-ПДА
прибавяме сумат за разширение на водопроводната мрежа с-Окоп
Окончателна сума за въвеждане в отчетната стойност на активите за 2015г. –
Справка 11-III-1-ПДА
•

- 5 855 114 лв.
43 179 лв.

- 5 898 293 лв.

Община Стралджа

-ПДС включена в активите на дружеството към 31.12.2013 г., съгласно Окончателен протокол
между държавата и община Стралджа и списъка на дружеството предаден на МРРБ (Приложение
№11) е на стойност:
Балансови активи – 7 899 лв.
Задбалансови активи – 332 лв.
Общо: 8 231 лв.
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-ПОС включена в активите на дружеството към 31.12.2013 г.
съгласно окончателен протокол между държавата и Община
Стралджа и списък на дружеството предаден на МРРБ
(Приложение №11) е на стойност:
Балансови активи – 245475 лв.

-

Задбалансови активи – 3135 лв.

-

Общо:

248 610 лв.

-ПОС, която не е включена към 31.12.2013 г. в активите
на дружеството съгласно окончатилния протокол, и списъка на
община Стралджа (Приложение №12) е на стойност: -

254 887 лв.

Общо ПОС включени и не
включени в активите на
дружеството(248610+254 887лв)

•

-

503 497 лв.

Община Болярово

-ПДС включена в активите на дружеството към 31.12.2013 г.,
съгласно окончателен протокол между държавата и община
Болярово и списък на дружеството предаден на МРРБ
(Приложение №13) е на стойност:
Балансови активи – 104 636 лв.

-

Задбалансови активи – 97 лв.
Общо: - 104 733 лв.

-ПОС включена в активите на дружеството към 31.12.2013 г.,
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съгласно окончателен протокол между държавата и
община Болярово и списък на дружеството предаден
на МРРБ (Приложение №13) е на стойност:
-

Балансови активи – 226 389 лв.
Задбалансови активи – 2 993 лв.
Общо: - 229 382 лв.

-ПОС, която не е включена в активите на дружеството към
31.12.2013 г., съгласно окончателен протокол между държавата
и община Болярово и списък на дружеството предаден
на МРРБ (Приложение №14) е на стойност -

1 537 946 лв.

Общо ПОС включена и
невключена в активите на
дружеството(229382+1537946)

-

1767 328 лв.

-ПОС на новоизградените активи през 2014 г.включена в
активите на дружеството по окончателен протокол и списъкактуализация (Приложение №15) е на стойност -

1 726 лв.

Рекапитулация на активите ПДС и ПОС към 31.12.2013 г. и новоизградените активи към
31.12.2014 г.,които не са включени в активите на дружеството по общини:
•

Община Ямбол
ПОС (Приложение №3) – 7 468 356 лв.

•

Община Елхово
-

•

ПДС (Приложение №5) – 834 755 лв.
ПОС (Приложение №7) – 1 671 200 лв.

Новоизградени активи ПОС (Приложение №4) – 282 742 лв.

Община Тунджа
1. Активи, които не са включени в баланса (Приложение №10)
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ПОС

- 5 855 114 лв.

(11 780 269 по списъка на общината – 5 925 155 проекти и незавършено строителство)
2. Задбалансови активи – ВиК системи и съоръжения (Приложение №10)
ПОС

- 43 179 лв.

(591 823 по списък на общината – 548 644 задбалансови активи включени в Справка-11-III-1 ПДА-отчетна стойност – 2015г.)
•

•

Община Стралджа
ПОС (Приложение №12)

- 254 887 лв.

ПОС (Приложение №14)

- 1 537 946 лв.

Община Болярово

Обща стойност на активите,
които ще се включат в Справка
11-III-1-ПДА отчетна стойност 2015г.

- 17 948 179лв

Сумата на активите на стойност 17 948хил.лв., които се включват в справка 11-III-1 ПДА-отчетна
стойност – 2015г. се разпределя по следните сметки :
Счетоводна
Сметка

Било

Прибавена сума

х.лв.

х.лв.

Става
х.лв

За услуугата „Доставяне вода на потребители“
911 102 - земя

57

6

63

911 202- произв.сгради

538

194

732

911 304-ел.оборудване

627

7

634

911 40 101-трафопост/тр-р/

57

394

451

911 40 202-водоеми и водохващане

83

216

299
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911 40 204-сондажи и шахт.кладенци
911 40 205-водопроводи вкл.СВО
911 40 207-съор.преч.помпени хлорат.
Общо:

184

54

238

7894

9799

17693

846

15

861

10685

20971

1645

7263

8908

11931

17948

29879

10286

За услугата „Отвеждане на отпадъчни води“
911 40206-канализация вкл. СКО
Всичко за В и К услугите

-

Сумата на актива на стойност 14хил.лв. (Общински терен за ПОСВ с.Тенево) се включва за
въвеждане в действие през 2018г.

Справка 11.2-1.1-Отчетна стойност-нови активи по счетоводна сметка :
Счетоводна
Сметка
911 102-земя публ.собств.

Било

Прибавена сума

Става

х.лв.

2018г. х.лв.

х.лв

0

14

14

Новите активи предоставени на дружеството от общините за експлоатация и поддръжка са
посочени в Справка 11.2– III-1 по години. Канализационната мрежа на с. Веселиново – III етап не е
посочена в Справка № 11.2 „Новопридобити активи” по причина, че община „Тунджа” в писмо до
„В и К” ЕООД уведомява, че са отпуснати средства от МОСВ (ПУДООС) но не е сключен договор
за финансиране. В бизнес плана са планирани само обекти, които са в етап на изграждане и ще
бъдат въведени в експлоатация до края на периода му. В тази връзка към Справка 11.2, раздел III,
т.1.1 – нови активи предоставени за експлоатация е прибавена канализацията на с. Кукорево, чийто
строителство на стойност 282 хил.лв. е завършено но няма Акт 15. След разговора с община
„Тунджа” се оказа, че обект „Канализация с.Кукорево” ще влезе в експлоатация през 2017г. Като
обосновка прилагаме писмо с изх.№ 53-00-491 от 30.05.2016 г. на община „Тунджа”, което е
изискано от дружеството при разработката на бизнес плана и справка на общината към окончателен
протокол Приложение №10.
Обектите които са потвърдени с писма от общините, че през периода на бизнес плана 20172021 г. ще влязат в експлоатация са следните:
2016 г.
За доставяне вода на потребители
-

Обект: Разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа гр.Ямбол ,
квартал „Каргон”.
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▪

Водопровод на стойност – 4272 хил.лв.

За отвеждане на отпадъчните води
-

Обект: Разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа гр.Ямбол ,
квартал „Каргон”.
▪

Канализационна мрежа на стойност – 22 846 хил.лв.

Прилагаме информация за окончателната стойност на обекта (4 272 хил.лв. водопровод + 22 846
хил.лв. канал = 27 118 хил. лв.).
2017 г.
За доставяне вода на потребители
-

Обект: Канализационен колектор, канална помпена станция и водопровод гр.Ямбол.
▪

-

Водопровод гр. Ямбол на стойност -

Обект: реконструкция водопроводна
мрежа - II –ри етап с. Воден на стойност -

-

483 хил. лв.

618 хил. лв.

Обект: реконструкция вътрешна водопроводна
мрежа гр. Болярово на стойност –

3 802 хил. лв.

Обща стойност на обектите:

4 903 хил.лв.

Прилагаме писмо с изх. № 26-00-17/1 от 21.06.2016 г. на община Болярово.
За отвеждане на отпадъчни води
-

Обект: Канализационен колектор, канална помпена станция и водопровод гр. Ямбол.
▪

Канализационен колектор и канална помпена

станция на обща стойност –
o

661 хил.лв. колектор

o

1538 хил.лв.тласкател

o

385 хил.лв.сграда

-

Обект: Канализация с Тенево на стойност -

-

Обект: Канализация с. Кукорево на стойност –
Обща стойност на обектите :

2 584 хил. лв.

11 526 хил.лв.
282 хил. лв.
14 392 хил.лв.
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Прилагаме писмо с изх. № 53-00-491 от 30.05.2016 г. на община „Тунджа” и отчетна карта за
канализационна система с пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСВО) с. Тенево.
2018 г.
За отвеждане на отпадъчни води
-

Обект „Канализация с.Роза” II етап на стойност 370 хил. лв.

Прилагаме писмо с изх. № 5300-491/30.05.2016 г. на община „Тунджа”
За пречистване на отпадъчните води
-

Обект „ПСОВ с. Тенево” на стойност – 2 778 хил.лв.

-

Терен за ПСОВ с.Тенево на стойност -

-

Обект „ПСОВ гр.Ямбол” на стойност – 34 426 хил.лв.
Обща стойност на обектите:

14 хил.лв.

37 218 хил.лв.

Прилагаме отчетна карта на канализационна система с ПСОВ с.Тенево и писмо с изх.№280108894/27.05.2016г. на община Ямбол.
4. АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ
4.1. АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

ПО

ЕЛЕМЕНТИ

ЗА

УСЛУГАТА

ДОСТАВЯНЕ

ВОДА

НА

4.1.1. Разходи за материали:
✓ Електроенергия за оперативен ремонт
-Най-голям дял от разходите за материали има електроенергията за технологични нужди.
Спрямо базисната 2015 г. през петте прогнозни години има намаление на електроенергията.
Това се дължи на подмяната на помпените агрегати, ограничаване на преливането на
резервоарите и използване възможностите на диспечерската система за управление на
технологичния процес в кВтч.
Стойността на прогнозираната ел.енергия е изчислена на основа цени действащи в момента на
изготвяне на бизнес плана.
За доставяне вода на потребители изразходваната ел.енергия ниско напрежение от свободен и
регулиран пазар .
Изчислението на стойността на изразходваната ел.енергия за доставяне на вода на потребителите за
периода 2017г. - 2021г. и досега е извършено с действащите цени по време на изготвянето на бизнес
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плана без инфлация. Представяме Ви
доставка на вода на потребителите.

подробно изчислението на стойността на ел.енергията

за

За НН регулиран пазар еднаквите цени с които изчисляваме стойността на ел.енергията са следните:
Пренос разпр.мр. НН - 0,03043
Пренос и достъп прен.мр.-0,00853
Баланс. снабд.
-0,00223
Баланс. разпр.
- 0,0001
Акциз
- 0,002
0,4329лв/квтч
Достъп разпр. мрежа 0,01651 лв/квтч
Стойността за достъп разпр.мр. е 1734квт х 0,01651 х 365 = 10449 лв.
За НН свободен пазар еднаквите цени с които изчисляваме стойността на ел.енергията са следните:
Ел.енергия дост.
Пренос разпр.мр. НН
Пренос и достъп прен.мр
Баланс. разпр.
Акциз
Задължение към общест.

-0,07223
-0,03043
-0,00853
-0,0001
-0,002
-0,03683
0,15012лв/квтч

Достъп разпр. мрежа 0,01651 лв/квтч
Стойността за достъп разпр.мр. е 2043квт х 0,01651 х 365 = 12311 лв.
За Ср.Н свободен пазар еднаквите цени с които изчисляваме стойността на ел.енергията са следните:
Ел.енергия дост.
-0,07223
Пренос разпр.мр. НН
-0,00780
Пренос и достъп прен.мр. -0,00853
Баланс. разпр.
-0,0001
Акциз
-0,002
Задължение към общест. -0,03683
0,12749лв/квтч
Достъп разпр. мрежа 0,01651 лв/квтч
Стойността за достъп разпр.мр. е 2350 квт х 0,01651 х 365 = 14161 лв.

НН
НН
Общо НН
Ср.Н

РП
СП
СП

2017г.
квтч
1 440 000
5 100 000
6 540 000
5 500 000

2018г.
квтч.
1 430 000
5 100 000
6 530 000
5 400 000

2019г.
квтч.
1 420 000
4 780 000
6 200 000
5 200 000

2020г.
квтч.
1 420 000
4 780 000
6 200 000
5 200 000

2021г.
квтч.
1 360 000
4 180 000
5 540 000
4 831 800
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Общо

12 040 000

11 930 000

11 400 000

11 400 000

10 371 800

НН
НН
Общо НН
Ср.Н
Общо

2017г.
хлв.
276
778
1054
715
1769

2018г.
хлв.
275
778
1053
703
1756

2019г.
хлв
274
730
1004
677
1681

2020г.
хлв
274
730
1004
677
1681

2021г.
хлв
265
640
905
630
1535

РП
СП
СП

НН
РП-3 тар.
РП-3 тар.
РП-3 тар
РП-2 тар
РП-2 тар
РП- 1тар
РП- общо
Достъп
разпр.мр.
Общо

н
дн
в
н
дн
едн
365дни

н
дн
в
н
дн
едн
365дни
РП-НН
2018г.

НН
РП-3 тар.
РП-3 тар.
РП-3 тар
РП-2 тар
РП-2 тар
РП- 1тар

лв/квтчтар

24 000
41 000
23 000
390 000
955 000
7 000
1 440 000
1734 квт

/0,04329+0,07396/
/0,04329+0,13834/
/0,04329+0,20821/
/0,04329+0,07113/
/0,04329+0,16949/
/0,04329+0,17018/

лв/квтч
общо
0,11725
0,18163
0,2515
0,11442
0,21278
0,21347

0,01651

0,01651

РП-НН
2017г.

НН
РП-3 тар.
РП-3 тар.
РП-3 тар
РП-2 тар
РП-2 тар
РП- 1тар
РП- общо
Достъп
разпр.мр.
Общо

квтч

н
дн
в
н
дн
едн

2017г.
лв
2814
7447
5785
44624
203205
1494
265369
10449
275 818

квтч

лв/квтчтар

24 000
41 000
23 000
380 000
955 000
7 000
1 430 000
1734 квт

/0,04329+0,07396/
/0,04329+0,13834/
/0,04329+0,20821/
/0,04329+0,07113/
/0,04329+0,16949/
/0,04329+0,17018/

лв/квтч
общо
0,11725
0,18163
0,2515
0,11442
0,21278
0,21347

0,01651

0,01651

1 430 000

2018г.

лв

2814
7447
5785
43480
203205
1494
264225
10449
274674

квтч

лв/квтчтар

24 000
41 000
23 000
370 000
955 000
7 000

/0,04329+0,07396/
/0,04329+0,13834/
/0,04329+0,20821/
/0,04329+0,07113/
/0,04329+0,16949/
/0,04329+0,17018/

лв/квтч
общо
0,11725
0,18163
0,2515
0,11442
0,21278
0,21347

2019г.

лв

2814
7447
5785
42335
203205
1494
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РП- общо
Достъп
разпр.мр.
Общо

365дни

1 420 000
1734 квт

РП-НН
2019г.

1 420 000

НН
РП-3 тар.
РП-3 тар.
РП-3 тар
РП-2 тар
РП-2 тар
РП- 1тар
РП- общо
Достъп
разпр.мр.
Общо

н
дн
в
н
дн
едн
365дни
РП-НН
2020г.

НН
РП-3 тар.
РП-3 тар.
РП-3 тар
РП-2 тар
РП-2 тар
РП- 1тар
РП- общо
Достъп
разпр.мр.
Общо

НН СП
квтч
лв/квтч
лв
Достъп
рзпр.мр. –лв
2043 квт
Общо лв

н
дн
в
н
дн
едн
365дни
РП-НН
2021г.

0,01651

0,01651

263080
10449
273529

квтч

лв/квтчтар

24 000
41 000
23 000
370 000
955 000
7 000
1 420 000
1734 квт

/0,04329+0,07396/
/0,04329+0,13834/
/0,04329+0,20821/
/0,04329+0,07113/
/0,04329+0,16949/
/0,04329+0,17018/

лв/квтч
общо
0,11725
0,18163
0,2515
0,11442
0,21278
0,21347

0,01651

0,01651

1 420 000

2020г.

лв

2814
7447
5785
42335
203205
1494
263080
10449
273529

квтч

лв/квтчтар

20 000
38000
20 000
330 000
945 000
7 000
1 360 000
1734 квт

/0,04329+0,07396/
/0,04329+0,13834/
/0,04329+0,20821/
/0,04329+0,07113/
/0,04329+0,16949/
/0,04329+0,17018/

лв/квтч
общо
0,11725
0,18163
0,2515
0,11442
0,21278
0,21347

0,01651

0,01651

1 360 000

2021г.

лв

2345
6902
5030
37759
201077
1494
254 607
10449
265 056

НН СП
2017
5 100 000
0,15012
765 612
12312

НН СП
2018
5 100 000
0,15012
765612
12312

НН СП
2019
4 780 000
0,15012
717574
12312

НН СП
2020
4 780 000
0,15012
717574
12312

НН СП
2021
4 180 000
0,15012
627502
12312

777924

777924

729886

729886

639814
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Ср.Н СП
квтч
лв/квтч
лв
Достъп
рзпр.мр. –лв
2350квт
Общо лв

СрН СП
2017
5 500 000
0,12749
701195
14161

СрН СП
2018
5 400 000
0,12749
688446
14161

СрН СП
2019
5 200 000
0,12749
662948
14161

Ср.Н СП
2020
5 200 000
0,12749
662948
14161

Ср.Н СП
2021
4 831 800
0,12749
616006
14161

715356

702608

677110

677110

630168

Изразходваната ел.енергия за административни нужди и нерегулирана дейност за 2015г. и
2016г. е включена в изразходваната ел.енергия за доставяне на вода на потребители . От
2017-2021г. изразходваната ел.енергия за административни нужди и нерегулирана
дейност се отчита отделно.
✓ Разходи за горива и смазочни материали
Разходите за горива и смазочни материали е другият по-голям разход от материалите. Спрямо
базисната 2015 г. има увеличение на горивата през петгодишната прогноза. Основание за това са новите
МПС предвидени за закупуване по инвестиционната програма и инфлацията оказваща влияние върху
цените.
По инвестиционна програма се предвижда въвеждането в експлоатация на нови активи по
години и по услуги от регулаторния период 2017г. – 2021г. Допълнителните разходи са определени на
база отчетен разход и по норма на подобни МПС и са следните:
За услугата „Доставяне вода на потребители”
2017 г.
• Строителна и специализирана механизация (багер товарач) с допълнителни разходи за:
- гориво и смазочни материали
- 23 хил.лв.
Багера – товарач ще замени друг действащ багер, който ще бъде бракуван. Той е малък багер
( ЮМЗ) и неговото гориво ще бъде в намаление на допълнителните разходи.
-

гориво и смазочни материали в намаление

- 10 хил.лв.

Изчислено е както следва:
-

Багер ЮМЗ – 722 м.ч. за една година ×5,5л/м.ч.×1,77 средна цена = 7011лв.
Смазочни материали 3194лв.
Общо: 10205лв.
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За трудови възнаграждения, социални осигуровки и социални разходи не се предвиждат допълнителни
разходи.
2018 г.
• Автомобил – самосвал с допълнителни разходи за:
- гориво и смазочни материали
- 8 хил.лв.
За трудови възнаграждения, социални осигуровки и социални разходи не се предвиждат допълнителни
разходи.
Новото МПС няма да заменя бракувано МПС.
2019 г.
• Автомобил – Бус с допълнителни разходи за:
- гориво и смазочни материали

- 4 хил.лв.

• Строителна и специализирана механизация – малка механизация (трамбовка, резачка и други) с
допълнителни разходи за:
- гориво и смазочни материали
- 4 хил.лв.
За трудови възнаграждения, социални осигуровки и социални разходи не се предвиждат допълнителни
разходи.
Новото МПС няма да заменя бракувано МПС.
2021г.
• Лекотоварен автомобил с допълнителни разходи за:
- гориво и смазочни материали
- 3 хил.лв.
За трудови възнаграждения, социални осигуровки и социални разходи не се предвиждат допълнителни
разходи.
Новото МПС няма да заменя бракувано МПС.
✓ Материали за оперативен ремонт
- Другият най-голям дял от разходите е за материали за оперативен ремонт. Спрямо базисната
2015 г. има намаление на разходите за материали през петте прогнозни години
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За услугата „Доставяне вода на потребители”
Разходите, които се включват в оперативните ремонти са за:
№ от
групатаразходи по
иконом.ел
ементи
1.6
4.2
5.2
5.4
2.14

Вид разход
Материали за оперативен
ремонт
Разходи
за
трудови
възнаграждения
за
оперативен ремонт
Социални осигуровки за
оперативен ремонт
Разходи за ваучери за
оперативен ремонт
Външни
услуги
за
оперативен ремонт
Общо разходи

Мярк
а

2015

2016

2017

х. лв.

517

670

527

х. лв.

245

259

х. лв.

44

х. лв.

2018

2019

2020

2021

527

527

537

567

285

285

285

285

285

47

52

52

52

52

52

29

29

35

35

35

35

х. лв.

271

275

271

271

271

311

329

х. лв.

1106

1280

1171

1149

1170

1220

1269

35

Разходите за материали, трудови възнаграждения, социални осигуровки и социални разходи са
разпределени по брой на авариите, сложността, трудоемкостта и времетраенето на същите.
Разпределението на външните услуги за оперативен ремонт по години е според вида на
извършените услуги.
За базовата 2015г. външните услуги за оперативен ремонт са за:
-

Ремонт на ДМА
– 66 хил.лв.
Пренавиване на ел. двигатели
– 33 хил.лв.
Ремонт на водомери
– 3 хил.лв.
Ремонт на трансформатори
– 33 хил.лв.
Ремонт на помпени агрегати
– 5 хил.лв.
Възстановяване на настилки и изкопни работи – 3 хил.лв.
Резервни части и ремонт за автомобили
– 3 хил.лв.
Ремонт и поддръжка на компютри и софтуер – 38 хил.лв.
Други дребни ремонти – външни услуги
– 87 хил.лв.
Общо: 271 хил.лв.

Бройките оперативен ремонт по съответните направления не се променят, тъй като се счита, че
за 2015г.те са обхванати обстойно:
Разходите за външните услуги за базовата 2015г. в хил.лв са разпределени по съответните
направления на оперативните ремонти, за които са извършени:
Ремонтите за ДМА (66 хил.лв.) са отнесени към направлението оперативни
ремонти 1.9 Ремонт на сгради за водоснабдяване;
- Пренавиването на ел. двигателите (33 хил.лв.) и ремонт на помпените агрегати (5
хил.лв.), общо 38 хил.лв. са отнесени към направлението оперативни ремонти 1.6
Ремонт на помпи за водоснабдяване;
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-

-

-

Другите дребни ремонти – това са наети багери за аварийни изкопни работи в
размер на 87 хил.лв. и възстановяването на настилки и ръчни изкопни работи (3
хил.лв.), общо 90 хил.лв. са отнесени към направлението оперативни ремонти 1.2
Ремонт на довеждащи водопроводи;
Ремонтите на водомери (3 хил.лв.) са отнесени към направлението оперативни
ремонти 1.4 СВО;
Ремонтите на трансформатори (33 хил.лв.) и ремонтите на компютри и
софтуери(38 хил.лв.), общо 71 хил.лв. са отнесени към направлението оперативни
ремонти 1.8 Ремонт на оборудване, апаратура и машини за водоснабдяване;
Резервни части и ремонт на автомобили (3 хил.лв.) са отнесени към
направлението оперативни ремонти 1.10 Ремонт на механизация и транспортни
средства за водоснабдяване.

Разходи за ремонт на сгради:
Очукване на мазилки по стени и тавани.
Събаряне на обрушени мазилки по стени и тавани.
Изкърпване кръпки с мазилка.
Варово и постно боядисване на стени и тавани.
Стъргане на стара постна боя по стени.
Смяна на обшивка по покрив и смяна на счупени керемиди.
Смяна на водосточни тръби.
Стъргане на блажна по всякакви повърхности и нанасяне на същата.
Очукване и възстановяване на фаянсова облицовка по стени и други
дейности, чрез които не се удължава „живота” на сградата, нейната носимоспособност и
промяна на фасадата.

4.1.2. Разходи за външни услуги
По-голям дял от разходите за външни услуги са за:
✓ въоръжена и противопожарна охрана.
„ В и К” ЕООД гр Ямбол има сключен договор за възлагане на обществена поръчка с предмет на
дейност „Въоръжена охрана и контролно-пропускателен режим на обекти в гр. Ямбол” които са:
ПС Кабиле – 4 човека
ПС Ормана – 4 човека
Производствено – складова база – 4 човека
Централно управление – 2 човека
Стойността на услугата, предмет на договора е обвързана с минималната работна заплата за
страната. Цената на договора се променя с промяната на МРЗ. За базисна 2015 г. е отчетен разход 87
хил.лв., който от 01.01.2016 г. се промени в увеличение се промени в увеличение с въвеждането на
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новата МРЗ от 420 лв. с ПМС № 375/28.12.2015 г. и 460 лв.с ПМС № 22/26.01.2017г. Всеки месец по
фактури дружеството заплаща по 8 970 лв. по 12 мес. = 107 640 лв. или 108 хил.лв.
За целта прилагаме договора и 2 бр. фактури от м.03 и м.07. 2016г. Договорът е със срок на действие 12
месеца, считано от 16.03.2015 г., но поради несъгласие на участник в новата обществена поръчка,
договорът продължава да действа.
Спрямо 2015 г. сумата през петте години е увеличена с увеличението на минималната работна
заплата и въвеждане в действие на нови обекти за охрана.
✓ суми по договори за инкасиране.
В сравнение с базисната 2015г. сумите за инкасиране през петте прогнозни години не са
увеличени. Комисионната по договор се изчислява процентно върху събираемостта на вземанията.
Поради предвидените увеличения на цените на ВиК услугите през петте години, вземанията от клиенти
ще се увеличат, а на това основание и комисионните за инкасиране.
✓ други разходи за външни услуги.
Това са разходи за:
- винетни стикери;
- профилактика на климатици;
- пренавиване на ел. двигатели;
- такси за преоформяне на разрешителни;
- ремонти за годишни технически прегледи;
- ел. замервания;
- трасиране, заснемане и доклади;
- други външни услуги.
Спрямо базисната 2015 г. нямат съществено увеличение през следващите пет години на бизнес
плана.

4.1.3. Разходи за възнаграждения и осигуровки
„Доставяне вода на потребители”
Разходите за възнаграждения са променeни съобразно изискванията на КЕВР с темп на
нарастване 8,4% спрямо 2015 г. и с 3.06% спрямо предходна година до края на периода 2017-2021г.

125

Бизнес план за развитие на дейността на „В и К” ЕООД - гр. Ямбол като ВиК оператор за периода 2017 – 2021 год.

Данните за брой служители са на пълна еквивалентна заетост (ЕПЗ) по т.1.4 и т.1.3 от Справка
№5 Персонал. Увеличен е броят на служителите по щатно разписание - т.1.3 с половините щатове. В
услугата доставяне на вода на потребители през отчетната 2015 г. има 46бр. на половин (1/2) щат и
285бр.на цял щат. Планират се половините бройки да останат и през периода на БП. Бройки на половин
щат през 2015г. и в периода на БП за услугата отвеждане и пречистване на отпадъчни води и в
нерегулираната дейност не се планират.
Средносписъчния брой по трудов договор по т.1.1 от Справка № 5 Персонал е :
Години

2015 г.

2016 г.

2017г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

Бройки –доставяне
вода на потребители
Бройки –отвеждане на
отпадъчни води
Бройки- пречистване на
отпадъчни води

315

325

325

320

320

320

305

18

19

22

22

22

22

21

-

-

-

22

22

22

22

Размерът на здравните и социални осигуровки се увеличават в резултат на увеличените основни и
допълнителни възнаграждения. Размерите на СО и ЗО са по КСО, като от 2017г. ще се повишат с един
процентен пункт.
Предвижда се част от инвестиционната програма да се изпълни с външни подизпълнители.
В момента за 2017г. е обявена обществена поръчка по ЗОП за избиране на подизпълнител.
Предмета на поръчката е: “Рехабилитация на ВиК мрежи, експлоатирани от “ВиК”ЕООД, гр.Ямбол”.
Обособените позиции към поръчката са:
1. Подмяна и/или реконструкция на водопроводни мрежи, довеждащи водопроводи и
вътрешна водопроводна мрежа над 10м на територията на област Ямбол.
2. Подмяна на сградни водопроводни отклонения (СВО) на територията на област Ямбол.
3. Хоризонтално сондиране и изтегляне на тръби на територията на област Ямбол.
Общата стойност на поръчката е 269 000.00лв., от която:
- за подмяна на сградни водопроводни отклонения – 5 хил.лв.
- за подмяна и/или реконструкция на довеждащи водопроводи и вътрешна водопроводна
мрежа над 10м и хоризонтално сондиране и изтегляне на тръби – 264 хил.лв.
Предвижда се също и част от инвестиционната програма да се изпълни със собствен ресурс.
За 2017 г. частта от инвестиционната програма, която ще се изпълни със собствен ресурс е за 43
хил.лв.
В Справка №5 за 2017 г. капитализираните разходи за труд (за трудови възнаграждения,
социални осигуровки и социални разходи) за водоснабдяване са 14хил.лв. Те са прогнозирани чрез
използване на програма ГАУДИ. Прогнозното изчисление е на база необходимите човекочасове за
извършване на определените строителни работи и часовата ставка на 1ч/час.
През следващите 2018 г., 2019 г., 2020 г. и 2021 г. по-голямата част от инвестиционната
програма ще се възлага за изпълнение на външни фирми чрез обществена поръчка. Със собствен ресурс
ще се извършват по-трудоемките строителни работи като монтажни връзки по водопроводите, изкопи
на трудни места и др. От целия обем на строителството (43 хил.лв.) 50% е за материали и 50% е за труд
126

Бизнес план за развитие на дейността на „В и К” ЕООД - гр. Ямбол като ВиК оператор за периода 2017 – 2021 год.

и механизация. В зависимост от трудоемкостта на извършените работи количеството на труда, цената на
1човекочас и стойността на труда е различна.
През 2018г., 2019г., 2020г., и 2021г. инвестиционната програма за водоснабдяване и канализация
ще се изпълнява чрез възлагане на външни фирми (само за довеждащи водопроводи вътрешна
водопроводна и канализационна мрежа, СВО и СКО) чрез обществена поръчка и със собствен ресурс
само за трудоемките строителни работи.
4.1.4. Други разходи
Няма увеличени разходи по пера спрямо базисната 2015 г.
4.1.5. Прогнозни бъдещи разходи, включени в коефициент Qр за извършването на нови дейности и/или
експлоатация на нови активи
Прогнозните бъдещи разходи са от експлоатация на нови активи:
• 2 бр. лекотоварни през 2021г.
• 2 бр. автомобили през 2018г. и 2019 г.
• 2бр. строителна и специализирана механизация през 2017г.
• 2бр. друго специализирано оборудване през 2018г. и 2019г.
и са за:
- горива и смазочни материали.
4.2.

АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ПО ЕЛЕМЕНТИ ЗА УСЛУГАТА ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

4.2.1. Разходи за материали
✓ Електроенергия за технологични нужди
Най-големият разход за материали е за електроенергия. С въвеждането в експлоатация от
2017 г. на 2 бр. помпени станции за препомпване на отпадъчни води в кв.”Каргон”, гр.Ямбол
електроенергията се увеличи почти двойно.
-

Експлоатирани помпени станции за отпадни води в гр.Ямбол

-

Канална -3, Канална –Възраждане и Канална парка.

-

От 2017 г. „В и К“ ЕООД -Ямбол ще експлоатира нови канални станции за отпадни води
гр.Ямбол.
КПС-V1-Ямбол-ул.“Пейо Яворов“- работна мощност 2х30 квт +14квт-общо-74квт
КПС-V2-Ямбол-жк“Възраждане“- работна мощност 2х90 квт +37квт-общо-217квт
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КПС- Д -1 Ямбол- ул.“Пейо Яворов“- работна мощност 1х90 квт
КПС- Д -2 Ямбол- ул.“Будак Стоян войвода“- работна мощност 1х45 квт
От м.ноември 2015 г. доставката на ел.енергия на досега експлоатираните КПС-3 и Канална –
Възраждане е от свободния пазар.
Доставката на ел.енергия на КПС-парка и новите четири КПС е от регулиран пазар.
За 2017 г. електроенергия НН от свободен пазар – 240 000 квтч.
електроенергия НН от регулиран пазар – 455 000 квтч.
Общо:

- 695 000 квтч.

Стойността на ел.енергията НН от свободен пазар е изчислена при следните цени -пренос
разпр.мр.- 0,03043 лв./квтч, достъп и пренос прен.мрежа – 0,00853 лв./квтч., балансиране
разпределение - 0,0001 лв./квтч, акциз - 0,002 лв./квтч. , достъп разпр.мр. - 0,01651
лв./квт/ден, задължение към обществото – 0,03683 лв./квтч и ел.енергия 0,07223 лв./квтч.
Доставката на ел.енергия от регулиран пазар е за следните обекти.
КПС- парк-20000квтч, КПС –Възраждане нова-240000квтч, КПС- Яворов-105000квтч,КПС-Д 160000квтч и КПС-Д2 – 30000квтч. Меренето на ел.енергията е на 2 скали- нощна-130000 квтч и
дневна – 325000квтч.
Стойността на ел.енергията НН от регулиран пазар е изчислена със следните цени .
Пренос разпределителна мрежа- 0,03043 лв./квтч, достъп и пренос прен.мрежа – 0,00853
лв./квтч, баланс. снабд. - 0,00223 лв./квтч, баланс. разпр. - 0,0001 лв/квтч, акциз 0,002, достъп
разпр.мр. - 0,01651 лв./квт/ден и съответните цени за нощна и дневна тарифа.
Стойността на ел .енергия та свободен пазар - 39 хил.лв. и от регулиран пазар- 87 хил.лв.
Допълнителни количества ел.енергия са планирани за отвеждане на отпадни води за 2017г.,
2018г., 2019г., 2020г. и 2021г. за нови 4бр. КПС влизащи за експлоатация от януари 2017г.

✓ Горива и смазочни материали
За услугата „Отвеждане на отпадъчни води”
Прогнозата по инвестиционна програма е въвеждането в експлоатация на нови активи по години
от регулаторния период 2017 г. – 2021 г. и те са:
2017 г.
• Строителна и специализирана механизация (багер товарач) с допълнителни разходи за:
- гориво и смазочни материали
- 4 хил.лв.
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За трудови възнаграждения, социални осигуровки и социални разходи не се предвиждат допълнителни
разходи.
•

•

2018 г.
Друго специализирано оборудване – малка механизация с допълнителни разходи за:
- гориво и смазочни материали - 2 хил.лв.
2019 г.
Строителна и специализирана механизация (каналочистачна машина) с допълнителни разходи
за:
- гориво и смазочни материали
- 7 хил.лв.

За трудови възнаграждения, социални осигуровки и социални разходи не се предвиждат допълнителни
разходи.
•

2020 г.
Лекотоварен автомобил с допълнителни разходи за:
- гориво и смазочни материали

-

2 хил.лв.

За трудови възнаграждения, социални осигуровки и социални разходи не се предвиждат допълнителни
разходи.
Новото МПС няма да заменя бракувано МПС.
•

2021 г.
Лекотоварен автомобил с допълнителни разходи за:
- гориво и смазочни материали

-

2 хил.лв.

✓ Материали за оперативен ремонт
За услугата „Отвеждане на отпадъчни води”
Материалите за оперативен ремонт не се увеличават спрямо базисната 2015г.
Разходите, които се включват в оперативните ремонти са за:
№ от
групата
разходи по
икономически
елементи (от
Справка №12)
1.6
4.2
5.2
5.4

Вид разход

мярка

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

2021г.

Материали
за
оперативен ремонт
Разходи за трудови
възнаграждения
за
оперативен ремонт
Социални осигуровки
за оперативен ремонт
Разходи за ваучери за
храна
и
други

х. лв.

30

35

30

30

30

30

30

х. лв.

73

95

105

105

116

116

х. лв.

18

20

25

25

27

27

х. лв.

11

11

13

13

13

13

116
27
13
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2.14

социални надбавки и
помощи за оперативен
ремонт
Външни услуги за
оперативен ремонт
Общо разходи

х. лв.

37

37

37

37

49

50

51

х. лв.

169

198

209

210

235

236

237

Разходите за материали, трудови възнаграждения, социални осигуровки и социални разходи са
разпределени по брой на авариите, сложността, трудоемкостта и времетраенето на същите.
Разпределението на външните услуги за оперативен ремонт по години е според вида на
извършените услуги.
1. За базовата 2015г. външните услуги за оперативен ремонт са за:
- Ремонт на канализация под 10 м.
- 5 хил.лв.
- Продухване и почистване на канализация
- 8 хил.лв.
- Пренавиване на ел.двигатели
- 6 хил.лв.
- Ремонт на хидрозадвижване
- 2 хил.лв.
- Ремонт, монтаж, демонтаж, лепене
и балансиране на гуми на МПС
- 9 хил.лв.
- Еко такси, регистрационни такси и винетни стикери
- 5 хил.лв.
- Услуги с автокран
- 2 хил.лв.
Общо разходи: - 37 хил.лв.
Разходите за външните услуги за базовата 2015г. в хил.лв. са разпределени по съответните направления
на оперативните ремонти за които са извършени:
- Ремонт на канализация под 10 м. за 5 хил.лв. са разпределени към т.2.1 Ремонт на участъци от
канализационната мрежа под 10 м;
- Продухване и почистване на канализация за 8 хил.лв. са разпределени към т.2.7 Профилактика
(почистване, продухване, други);
- Ремонт, демонтаж, монтаж, лепене и балансиране на гуми на МПС (2бр. каналочистачни
машини, багер, товарен и лек автомобил) за 16 хил.лв. са
разпределени към т. 2.6 Ремонт на механизация и транспортни средства за канализация;
- Пренавиване на ел.двигатели за 6 хил.лв. са разпределени в т.2.3 Ремонт на помпи за
канализации;.
- Ремонт на хидрозадвижване за 2 хил.лв. разпределени към т.2.4 Ремонт на оборудване,
апаратура и машини за канализация;
4.2.2. Разходи за външни услуги
В разходите за външни услуги няма съществена разлика от базисната 2015г.
✓ Такса за ползване на водни обекти
През 2016 г. таксата за отведена вода е увеличена, съгласно полученото Разрешително №
33140195/07.12.2015 г. за ползване на повърхностен воден обект – река Тунджа, част от водно тяло с
код BG3TU570R066 – „река Тунджа от вливане на река Мучурица до вливането на река
Симеоновска”, за заустване отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на съществуващ
обект: „Канализационна мрежа” на град Ямбол, община Ямбол, област Ямбол , издадено от БД ИБР.
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Канализационната мрежа на гр.Ямбол има няколко зауствания в река Тунджа и поради това не е
възможно монтиране на измервателни устройства на всяко от тях. До изграждането на ПСОВ на
гр.Ямбол когато всички отпадъчни води ще са насочени за пречистване и на изхода на станцията ще
има измервателно устройство, дружеството е длъжно да заплаща таксата по разрешените количества
отпадъчни води определени на база разрешителното за водовземане от подземни води за града.
По Разрешително за 1 година:
9500 хил.м³ х 0,005 такса по тарифата = 47.50 хил.лв.ᴝ48 хил.лв. годишна такса.
Разходи за възнаграждения и осигуровки
Разходите за възнаграждения са променeни съобразно изискванията на КЕВР с темп на
нарастване 8,4% спрямо 2015 г. и с 3.06% спрямо предходна година до края на периода 2017-2021г.
Социалните и здравни осигуровки са в проценти определени в КСО. Сумите им се увеличават с
увеличението на основните и допълнителни възнаграждения. От 2017 г. СО и ЗО ще се увеличат с 1%.
За новия период на бизнес – плана 2017 г.- 2021 г. списъчния състав на тази дейност се
увеличава с две бройки. Това се налага поради въвеждане на допълнителна канализационна мрежа през
2015 г. и необходимостта от нейното по – ефективно обслужване.
4.2.3. Други разходи
Няма увеличени други разходи през петте години на бизнес плана спрямо базисната 2015 г.
4.2.4. Прогнозни бъдещи разходи, включени в коефициент Qр за извършването на нови дейности и/или
експлоатация на нови активи
Прогнозните бъдещи разходи, включени в коефициента Qp са от въвеждането и експлоатацията на
нови активи - 2 бр. помпени станции за препомпване на отпадъчни води и са за:
- електроенергия
- трудови и допълнителни възнаграждения, СО, ЗО и социални разходи за 2 бр. работници.

4.3. АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ПО ЕЛЕМЕНТИ ЗА УСЛУГАТА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ
ВОДИ
4.3.1. Разходи за материали
✓ Материали за флокуланти
„В и К” ЕООД - гр.Ямбол до момента не е имало дейност „Пречистване на отпадъчни води” и
затова няма данни за базисната 2015 г.
От 2018г. влизат в експлоатация ПСОВ с.Тенево и ПСОВ гр.Ямбол
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За ПСОВ гр.Ямбол по проект са определени 270000кг. Флокуланти, а за ПСОВ с.Тенево 220кг.
За дейността в дружеството според планираните количества пречистени води са прогнозирани
следните количества флокуланти:
2018г.

2019г.

2020г.

2021г.

45000кг.

88000кг.

88000кг.

88000кг.

ПСОВ с.Тенево

103кг.

128кг.

128кг.

128кг.

Общо:

45103кг.

88128кг.

ПСОВ Ямбол

88128кг.

88128кг.

За 2018г. за ПСОВ гр.Ямбол са планирани количества за половин година. Цената е
пазарно проучена и е 4.80 лв. на кг.

✓ Електроенергия за технологични нужди
Разхода за електроенергия е за двете пречиствателни станции за отпадни води с.Тенево и
гр.Ямбол и е с най-голям дял от всички разходи за материали .
През 2018 г. се очаква да бъдат въведени в експлоатация ПСОВ – с.Тенево и ПСОВ - гр.
Ямбол.
Доставката на ел.енергия е от регулиран пазар.
ПСОВ – Тенево - 80000 квтч.
ПСОВ – Ямбол –2450000 квтч.
Общо

2530000 квтч.

Меренето на ел.енергията за ПСОВ Тенево е на две тарифи дневна- 60000квтч. и нощна-20000квтч.
Меренето на ел.енергията за ПСОВ
1150000квтч. и нощна-700000квтч.

Ямбол е на три тарифи

- върхова-600000квтч. ,дневна -

Стойността на ел.енергията НН от регулиран пазар е изчислена със следните цени .
Пренос разпределителна мрежа- 0,03043 лв./квтч., достъп и пренос прен.мрежа – 0,00853 лв./квтч.,
баланс. снабд. - 0,00223 лв./квтч., баланс. разпр. - 0,0001 лв./квтч., акциз 0,002, достъп разпр.мр. 0,01651 лв./квт/ден и съответните цени за тарифните зони.
Стойността на ел .енергия та регулиран пазар за ПСОВ-Тенево – 15 хил.лв.
Стойността на ел .енергия та регулиран пазар за ПСОВ-Ямбол – 448 хил.лв.
Допълнителни количества ел.енергия са планирани и за пречистване на отпадъчни води.
За 2018г., 2019г., 2020г. и 2021г. за ПСОВ- Тенево и ПСОВ –Ямбол.
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✓ Материали за оперативен ремонт
За прогнозните четири години са планирани минимални стойности за материали за оперативен
ремонт по причина, че дейността е оборудвана с нови съоръжения, които няма често да аварират.
Разходите, които се включват в оперативните ремонти са за:
№ от
групата
разходи по
икономически
елементи (от
Справка №12)
1.6
4.2
5.2

5.4

2.14

Вид разход

мярка

Материали
за
оперативен ремонт
Разходи за трудови
възнаграждения
за
оперативен ремонт
Социални осигуровки
за оперативен ремонт
Разходи за ваучери за
храна
и
други
социални надбавки и
помощи за оперативен
ремонт
Външни услуги за
оперативен ремонт
Общо разходи

х. лв.

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

2021г.

15

18

20

20

х. лв.

26

26

30

30

х. лв.

5

5

6

6

х. лв.

2

2

2

2

х. лв.

20

20

22

22

х. лв.

68

71

80

80

Радходите за материали трудови възнаграждения, социални осигуровки и социални разходи са
разпределени по брой на авариите, сложността, трудоемкостта и времетраенето на същите.
Разпределението на външните услуги по оперативен ремонт е според вида на извършените услугите.
4.3.2. Разходи за външни услуги
Няма данни за базисната 2015 г.
✓ Въоръжена и противопожарна охрана
Разходте са прогнозирани за 2бр. ПСОВ и са на минимални стойностти.
✓ Външни услуги за оползотворяване и депониране на утайките
Във връзка с постигането на индивидуалната цел на ПК11в –Оползотворяване на утайките от
ПСОВ за 2021г. от 90%, прогнозните данни са коригирани така, че е предвидено оползотворяване на
същите.
По проект капацитета на пречиствателната станция за отпадни води е за 110417 екв.ж при
средно денонощно пречистено водно количество 26312 м3/ден. или 9603880 м3/год. За 2015 год.
отчетеното количество отпадъчни води за град Ямбол е 3842937 м3. общо за целия град.
Предложените данни за количеството на утайките са в резултат на предложения примерен
вариант за разпределение на прогнозните количества.
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Въпросът с депонирането и оползотворяването на утайките стои отворен и все още не е решен на
общинско ниво нито дружеството може да покаже реални действия и договори. Без да бъде въведена в
действие ПСОВ и получени мониторинговите резултати, конкретни договори няма как да бъдат
сключени сега.
ПСОВ с.Тенево и ПСОВ гр.Ямбол ще влязат в действие от 2018г., при което в началото на
годината няма налични утайки произведени от предишни периоди, които да се оползотворяват.
По причина, че дружеството не може да представи ценови предложения от фирми и не е
сключвало договори за оползотворяване, то при прогнозирането на разхода ще ползва средния разход
лв./тон извозени утайки за оползотворяване за групата на средни ВиК от доклад №В-ДК165/30.11.2016г. За 2018, 2019, 2020 и 2021г. се приема цена 19,77 лв./тон за оползотворяване ,която е
най голямата цена определена за среден разход за периода 2017-2021 г. за средни В и К, съгласно
доклада на комисията.
Дружеството не може да представи обосновка включително и документ, показващ определена от
общината такса за депониране на утайки, защото няма такива. При тези обстоятелства за първите
години (2018 , 2019 и 2020г.) при прогнозирането на разходи за депониране на утайки ще се ползва понисък от средния разход лв./тон депонирана утайка за групата на средни ВиК от доклад № В-ДК165/30.11.2016г. Приема се цена 15.00 лв../тон за депониране на утайки, която е по-ниска от средната за
периода 2017-2021г. за средни В и К, съгласно доклада на комисията.
Таксите за заустване от 2016г. са завишени по причина, че за гр.Ямбол е издадено разрешително
за заустване от 14.12.2015г., в което количествата са завишени, а на това основание и таксите.
Прилагаме 1бр. копие на разрешително.
4.3.3. Разходи за възнаграждения и осигуровки
Няма данни за базисната 2015 г.
Тази дейност започва да отчита разходи през 2018 г. Назначени са 2-ма човека, които работят в
пречиствателна станция с.Тенево. Разходите им за трудови възнаграждения за 2015 г., 2016 г. и 2017
г.се отнасят към нерегулираната дейност. Той е образуван на база действащия колективен договор.
През 2018 г. ще бъде въведена в действие и пречиствателна станция гр.Ямбол. На база работен проект за
ПСОВ списъчния състав на персонала, който обслужва тази дейност в гр.Ямбол е 20 човека.
Разходите са прогнозирани за 22бр. работници и служители.
ПСОВ с.Тенево, община Тунджа е готова но не е предадена на дружеството за експлоатация и
поддръжка. Има назначени 2 бр. персонал чиито разходи счетоводно се отнасят в пречистване на
отпадъчни води , но за регулаторни цели се прехвърлят в нерегулираната дейност. ПСОВ с.Тенево е
планирана да бъде предадена на дружеството за експлоатация и поддръжка през 2018 г. През същата
година ще бъде предадена и ПСОВ гр.Ямбол. По проектна стойност има 20 бр. персонал който е:
-

Ръководител пречиствателна станция на отпадъчни води
Инженер пречистване на отпадъчни води
Помпиер пречиствателна станция
Електромонтьор
Електрошлосер
.
Монтьор помпи

-

1
1
5
3
1
2
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- Каналджия
- Лаборант
- Пазач невъоръжена охрана
Общ брой на персонала

-

2
1
3
20

И ПСОВ с. Тенево:
-

Електромонтьор
- 1 бр.
Помпиер пречиствателна станция - 1 бр.
Общ брой персонал
- 2 бр.
Общо стават 22 бр. персонал.

За целта за 20-те бр. на ПСОВ гр. Ямбол е приложена извадка от проекта „Воден цикъл Ямбол” от
община Ямбол. В него проектните стойности са по цени от 2009 г.
Средният размер на възнаграждение на еденица персонал /хил.лв./ЕПЗ / е спазен ,като темпа на
нарастването е 3,40% спрямо предходната година до края на периода.
4.3.4. Други разходи
Няма данни за базисната 2015 г.
Разходите са минимални.
Перото от елементите на разходите „Други разходи за материали, външни услуги и други” е
приведено съгласно изискванията на т.17.2 от Указанията за НРЦВКУ и е в рамките на 5%.
4.3.5. Прогнозни бъдещи разходи, включени в коефициент Qр за извършването на нови дейности и/или
експлоатация на нови активи
Всички прогнозни разходи от 2017 г. до 2021 г. са от въвеждане на нова дейност „Пречистване на
отпадъчни води” и експлоатация на нови активи – 2 бр. пречиствателни, помпени станции за отпадъчни
води (ПСОВ). На база работен проект са определени прогнозните минимални бъдещи разходи за
четирите години:
- материали;
- външни услуги;
- трудови възнаграждения, социални и здравни осигуровки и социални разходи за 20 бр. персонал;
- други разходи.
По бизнес план от 2017г. в дружеството се прогнозира извършването на нова дейност
„Пречистване на отпадъчни води”. Разходите по тази дейност ще участват във формирането на цената
на новата услуга „Пречистване на отпадъчни води”. Базисна година (2015г.) за тези разходи няма. Те са
прогнозирани на минимални стойностти и са по-ниски от проектните стойностти.
135

Бизнес план за развитие на дейността на „В и К” ЕООД - гр. Ямбол като ВиК оператор за периода 2017 – 2021 год.

Разходите за услугата пречистване на отпадъчни води са посочени като допълнителни разходи във
връзка с новата дейност „Пречистване на отпадъчни води” и въвеждането на два нови актива – ПСОВ
гр.Ямбол и с.Тенево.

4.4. АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ПО ЕЛЕМЕНТИ ЗА УСЛУГАТА ДОСТАВЯНЕ ВОДА НА ДРУГ ВИК
ОПЕРАТОР
„В и К” ЕООД гр.Ямбол не доставя вода на друг оператор.
4.5. АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ПО ЕЛЕМЕНТИ ЗА УСЛУГАТА ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА С НЕПИТЕЙНИ
КАЧЕСТВА
Дружеството не доставя вода с непитейни качества.
•

Разпределение на непреки разходи за административна дейност

Нереките разходи за административна дейност за базисната 2015 г. се разпределят на дела на разходите
за всяка услуга (доставяне вода на потребители, отвеждане на отпадъчни води) и нерегулирана дейност
в общите разходи.
1. Коефициентите за разпределение на базисната 2015 г., 2016 г. и 2017 г. са:
- доставяне вода на потребители

- 0,972

- отвеждане на отпадъчни води

- 0,027

- пречистване на отпадъчни води

- 0,000

- нерегулирана дейност

- 0,001

коефициент разпределение:

- 1,000

2. Коефициентите за разпределение за 2018 г., 2019 г., 2020 г. и 2021 г. са други, по
причина, че през2018 г.има нова услуга „Пречистване на отпадъчни води”. Те са
следните:
- доставяне вода на потребители

- 0,952

- отвеждане на отпадъчни води

- 0,023

- пречистване на отпадъчни води

- 0,024

- нерегулирана дейност

- 0,001

коефициент разпределение

- 1,000
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4.6.ПРОМЕНЛИВИ РАЗХОДИ
Променливите разходи за периода на бизнес плана 2017–2021г. са прогнозирани без инфлация.
Прогнозните разходи за обезаразяване, електроенергия, такса за водни обекти, такси за заустване и за
регулиране са по цени от действащи договори и тарифи към момента на съставяне на бизнес плана. За
коагуланти и флокуланти през базисната 2015г. няма данни.

5. СОЦИАЛНА ПРОГРАМА
Средствата предназначени за задоволяване на потребностите от социален характер на работещите
в дружеството се определят с БКТД и не могат да бъдат по-малко от 8% от начислените средства за
работна заплата за предходната година.
Те се разпределят съгласно план-сметка, която е неразделна част от КТД и за петте години на
бизнес плана включва следните разходни пера:
- средства за храна на работниците и служителите;
- за подаръци по случай сватбено тържество и новородено дете;
- за физическа култура, спорт и туризъм;
- за културни мероприятия;
- за Празника на жената – 8-ми март;
- за еднократна помощ на деца до 18г. на починали работници и служители;
- за Деня на детето;
- за еднократна помощ при онкологично заболяване;
- за погребение на починали работници;
- за отпразнуване на Коледните и Новогодишни празници от работниците и служителите.
6. ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕДИННА СИСТЕМА ЗА РЕГУЛАТОРНА ОТЧЕТНОСТ
6.1. Използвани софтуерни програми и/или информационни системи
• В счетоводството на дружеството от 1995г. е внедрен и се използва програмен продукт „Ажур
L” на фирма „Бонев Софт Одитинг” ООД гр.София;
• Информационна система „Инкасо” за фактуриране на продажбите от ВиК услуги;
• Програмен продукт „ОМЕКС” – заплати;
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• Програмен продукт „ОМЕКС” – кадри;
• ГАУДИ
• ИНФОНЕТ за паспортизация и въвеждане на ГИС;
• Програмен продукт за диспечерска система „СКАДА”.
6.2. Подход за разпределение, в т.ч. и коефициенти за разпределение на активи, разходи и приходи за
нерегулирана дейност, и между регулираните услуги
➢

Коефициенти за разпределение на активите.

• ДМА са записани в инвентарната книга по дейности и разходите им за амортизации се
осчетоводяват към дейността, в която се експлоатират;
• материалите и резервните части се изписват и осчетоводяват по дейности;
• заплатите, социалните и здравни осигуровки се разпределят и осчетоводяват по дейности;
• другите разходи се изписват и осчетоводяват по дейности;
• част от административните разходи (като заплатата на управителя и разходите на отдел
„Правен”, „Административен”, „Счетоводен” и др.) се разпределят с коефициент получен като се
раздели прекия разход за всяка дейност към общите преки разходи за всички дейности.
➢ Разходи и приходи за нерегулираната дейност
• Всички разходи се изписват и осчетоводяват за нерегулираната дейност;
• Всички приходи отнасящи се за нерегулираната дейност се осчетоводяват по съответните и
счетоводни сметки;
• Между регулираните услуги не се разпределят общи приходи и разходи.
От 2012 г. в дружеството е внедрена ЕССО, която допринесе много за осчетоводяването по
дейности. Предстоят промени и внедряване на ЕСРО.
6.3. Принципи на отчитане на ремонтната програма
Материалите и резервните части по ремонтната програма се изписват и осчетоводяват по
технически район, дейност, населено място и водоснабдителна система.
6.4. Принципи на отчитане на инвестиционната програма
Отчитането на инвестиционната програма е в края на всяка година от петгодишния регулаторен
период.
6.5. Принципи на капитализиране на разходите
Разходите се капитализират за всеки обект по години.
138

Бизнес план за развитие на дейността на „В и К” ЕООД - гр. Ямбол като ВиК оператор за периода 2017 – 2021 год.

6.6. Принципи на отчитане на оперативни и капиталови ремонти
Разходите за оперативен ремонт се изписват в дейността по населено място, технически район,
дейност и водоснабдителна система, а разходите за капиталов ремонт се набират по специална
счетоводна сметка до момента на завършването и осчетоводяването му към стойността на ДМА.
6.7. Принципите на отделяне на разходите по дейности и по услуги
Разходите в дружеството се отделят по дейности и по услуги на база информацията в издадените
първични документи, които в последствие се осчетоводяват.
6.8. Регламент на описаните принципи с формални вътрешни правила (инструкции)
Описаните принципи частично са регламентирани в „Счетоводната политика” и със заповед на
Управителя.

7.

НЕПРИЗНАТИ РАЗХОДИ – ОПИСАНИЕ И АНАЛИЗ
В отчетната базова 2015 г. непризнатите разходи са в размер на 506 хил.лв. и са за:

• разходи за придобиване на активи по стопански начин – 363 хил.лв.;
• разходи за неизползвани отпуски, социални и здравни осигуровки – 98 хил.лв.;
• представителни разходи и данъци върху тях – 1 хил.лв.;
• социални разходи предоставени в натура и данъците върху тях – 17 хил.лв.;
• разходите свързани с експлоатацията на превозни средства за управленска дейност и данъците върху
тях – 12 хил.лв.;
• отписани вземания – 9 хил.лв.;
• глоби – 6 хил.лв.
Към непризнатите разходи са прибавени и 138 хил.лв. от амортизации (66 хил.лв. от дейност
„Доставяне вода на потребители” + 72 хил.лв. от дейност „Отвеждане на отпадъчни води”),
представляващи разлика между стари и нови амортизационни квоти. За всяка от прогнозните години на
бизнес плана 2017г.- 2021г. не са предвидени непризнати разходи. Причината е предстоящата промяна в
Единната система за счетоводно отчитане. До края на годината ще бъдат въведени промените и от
01.01.2017г. ще се работи по Единната система за регулаторна отчетност. Предвижда се, че разходите за
придобиване на активи по стопански начин, които са с най-голям дял от непризнатите разходи, ще се
набират в специална сметка и няма да се осчетоводяват в разходните сметки по елементи.

8.

НЕОБХОДИМИ ПРИХОДИ
В дружеството липсва друга обосновка и поради тази причина се приемат долните граници на
съответната замърсеност както следва:
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Степен на замърсеност 1 – коефициент от 1,10;
Степен на замърсеност 2 – коефициент от 1,61;
Степен на замърсеност 3 – коефициент от 2,01;

IV. ТЪРГОВСКА ЧАСТ
1.АНАЛИЗ НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО И ПРОГНОЗНО НИВО НА ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ВИК
УСЛУГИ ЗА РЕГУЛАТОРНИЯ ПЕРИОД
1.1. АНАЛИЗ НА ПОТРЕБЛЕНИЕТО
ВОДОСНАБДЯВАНЕ

НА

ВИК

УСЛУГИ

ЗА

ПЕРИОДА

2009-2015

Г.-

Измерените и отчетени нива на потребление на питейна вода за периода 2009-2015г. показват обща
тенденция към намаляване на сумарните количествата. В детайли битовото потребление намалява, като
за 2015 г. се наблюдава съществено увеличаване, което не се наблюдава като запазваща се тенденция за
2016 г. Спадът на потребление при бюджетните организации е тенденция до 2012 г., след което се
отчитат нарастващи стойности до 2015 г. ,но по предварителни данни за 2016 г. показват отново спад.
При потреблението на вода за промишлените потребители има значителен спад до 2013 г., след което
плавно за 2014 г. има слабо увеличение и по-рязък скок за 2015 г.
1.2. АНАЛИЗ НА ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ВИК УСЛУГИ ЗА ПЕРИОДА 2009-2015 Г. –ОТВЕЖДАНЕ НА
ОТПАДЪЧНИ ВОДИ
Количеството на отведените отпадъчни води като цяло е с нестабилно движение през посочения
програмен период, но стабилна нарастваща тенденция се наблюдава за периода 2014-2016 г. /по
предварителни данни/. В детайли, количеството на отведените отпадъчни води от битово потребление е
с променящи се нарастващи и намалящи стойности.
Количествата на отведени отпадъчни води от бюджетните организации намалят от 2011 г., а при
промишлеността след спад през 2012 г. тенденцията е към увеличаване и през 2015 г.
1.3. АНАЛИЗ НА ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ВИК УСЛУГИ ЗА ПЕРИОДА 2009-2015 Г. - ПРЕЧИСТВАНЕ НА
ОТПАДЪЧНИ ВОДИ
За периода 2009-2015 г. не се реализира дейността „Пречистване на отпадъчни води“
1.4. АНАЛИЗ И ОБОСНОВКА НА ПРОГНОЗИТЕ ЗА БЪДЕЩО ПОТРЕБЛЕНИЕ ВИК УСЛУГИ ЗА
ПЕРИОДА 2017-2021 Г. ПО УСЛУГИ
1.4.1. Водоснабдяване
Тенденции към намаляване на потребените водни количества поради:
➢ намаляване на населението
➢ увеличаване цената на водата свива потреблението
➢ ползват се собствени водоизточници
➢ намаляват индустриалните потребители
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1.4.2. Отвеждане на отпадъчни води
Тенденции към увеличаване :
➢ изграждане на нови канализационни клонове
➢ включване на нови потребители
1.4.3 Пречистване на отпадъчни води
Тенденция към нарастване:
➢ изграждане на пречиствателни станции

2.АНАЛИЗ И ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ ЗАГУБИ И УВЕЛИЧАВАНЕ
НА СЪБИРАЕМАСТТА
2.1. АНАЛИЗ НА ГРЕШКИ В ТОЧНОСТТА НА ВОДОМЕРИТЕ /ВОДОМЕРИТЕ НЕ ИЗМЕРВАТ ТОЧНО
ПРЕМИНАВАЩИТЕ ОБЕМИ/
Дружеството не поддържа система за регистриране и организация на данни по отношение установи
грешки / отклонения от допустимите параметри за измерване на водомерите. За нуждите на анализа са
използвани данни от оторизираните за извършване на проверки длъжностни лица и лаборатории, с
които работи Дружеството. Предвид необходимостта от такива данни ще бъде изградена в подходяща
форма система, която да обслужва този вид анализи. Анализът по предоставените ни данни, извадка,
показа, че използваните от Дружеството уреди отговарят на изискванията за изправност и
фактурираните по тях водни количества са коректни. Така например от предоставени за проверка 250
уреда на 18.07.2014 г., при проверката им не е установена стойност на грешка, която да надхвърля
допустимите по стандарт стойности. Грешките се движат в допустимото по стандарт. Изключение са
случаите, в които по инициатива на потребителя като страна, получаваща услугата, се извършва
експертиза на уреда. За 2015 г. са предизвикани от страна на потребители извършването на експертиза
на уред, в 2 от които са признати, измерените количества като коректно отчетени, а третата експертиза е
в полза на потребителя.
2.2. АНАЛИЗ НА ГРЕШКИ В ПРОЦЕСА НА ОТЧИТАНЕ НА ВОДОМЕРИТЕ /УПРАВЛЕНИЕ НА
ИНКАСАТОРИТЕ/
Отчитането на измервателните уреди се осъществява чрез ежемесечно обхождане от отчетници,
разпределени по експлоатационни райони, населени места, спазващи график за обхождане и нанасяне
на данните в карнети. Допускането на технически грешки при извършването на отчет е напълно реална
възможност. При наличието на такава, тя може да бъде установена служебно или по сигнал на
потребителя. Извършва се задължителна проверка на место при уреда и при необходимост се
предприемат коригиращи действия. Подобни грешки са възможни поради различни обективни или
субективни обстоятелства:
-монтиран уред в трудно достъпно, неосветено и необезопасено място;
-оросен или замърсен уред;
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-записване на данни по грешна партида и др.
Коригирането на допусната и потвърдена грешка се предхожда с писмен доклад и обосновка.
2.3. АНАЛИЗ НА ГРЕШКИ ПРИ ПРЕНОСА НА ДАННИ ОТ ВОДОМЕРИТЕ ДО СИСТЕМАТА ЗА
ФАКТУРИРАНЕ
Грешки от този род са възможни, но не и често срещани. Обработката на данни е организирана с
проверки на въведените данни в различни разрези и засичането, и съвпадението на данните се явява
своеобразна проверка преди пфактурирането.
2.4. АНАЛИЗ НА НЕОТОРИЗИРАНОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ-КРАЖБИ И НЕЗАКОННО ПОТРЕБЛЕНИЕ
Кражбите на вода се установяват както при рутинни ежедневни дейности по предоставянето на
услугата водоснабдяване, така и при извършването на внезапни извън графика на отчет проверки.
Незаконното потребление на вода се наблюдава най-вече в малките населени места, където
обедняването на населението е мотив да се пести от сметките за вода. Не са редки и случаите, в които се
ползва незаконно потребление за отглеждане на селскостопанска продукция, но за собствени нужди.
Нерегламентираното ползване се осъществява по няколко начина: демонтиране на измервателния
уред, манипулация на измервателния уред, незаконно отклонение в имота, присъединяване към
инсталацията на съседен чужд имот и др. Случаите зачестяват пролетно –летния сезон и това налага
провеждането на засилени и организирани внезапни проверки в часовете извън установените на
работното време. В повечето случаи се търси съдействието на органите на реда, а понякога при
своевременно заплащане на наложената глоба на се стига до тях, тъй като се удължава във времето
заплащането на дължимото до доказване на установеното престъпление.
2.5. АНАЛИЗ НА ПРОЦЕСА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯТА
Услугата Водоснабдяване и Канализация е услуга натоварена с голяма социална значимост и
много често небезвъзмездното и извършване се явява огромен проблем за Дружеството. Инкасирането
на вземанията за получаваната от населението и бизнеса услуга е предизвикателство за екипа на „ВиК”
ЕООД гр.Ямбол. Приоритет в разработената стратегия за подобряване събираемостта на задълженията
от потребителите ни бе представянето на несъбраните за Дружеството суми от цифровото им изражение
към изготвянето на профили на некоректните потребители, които стоят зад тези несъбрани вземания.
Използването на систематизиран подход във вид на описани и утвърдени правила за работа
спомогна да се регламентира процеса на събиране на просрочените задължения от потребителите,
основаваща се на разпоредбите на Наредбата и Общите условия, но ориентирана към използването на
онези от тях, които да гарантират успех за конкретен потребител или група потребители. Ние
използвахме възможността да дефинираме вземанията си и тогава да насочим усилията съм към онези
от тях, които са реално събираеми, но поради една или друга причина са изостанали.
ВиК услугите са стока, която следва да бъде предоставяне възмездно, въпреки социалната и
значимост за обществото. За собственика и продавача на стоката тя следва да носи приход, който да
гарантира процеса на възвращаемост на вложените средства, материали и др. Поради това
събираемостта на вземанията за предоставяне на услугата като измерим резултат за дружеството е
онова, което показва затварянето на цикъла в дейността на всяко експлоатационно предприятие в нашия
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сектор. Това определя и мащаба на ангажираност в дейността по събиране на просрочените суми на
всички нива в структурата на дружеството. В този смисъл процедурата определя следните ключови
моменти:
✓ Да подпомогне чрез задълбочен анализ въз основа на събрани и подредени данни насочването
на усилията по събиране на вземанията в правилна посока, а именно както към текущите задължения на
потребителите, така и към просрочените във времето вземания, включително и тези с изтекъл давностен
срок, но с реални възможности за събирането им.
✓ Да гарантира ежемесечното генериране на актуална и достоверна информация чрез
предоставянето на справки,данни,доклади с оглед последваща проверка на резултатите от постигнатото
и при необходимост предприемане на коригиращи действия
4.АНАЛИЗ НА ОПЛАКВАНИЯТА И ПЛАН ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБСЛУЖВАНЕТО НА
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Разработената и внедрена в дружеството система за регистриране на постъпилите оплаквания,
жалби и заявления в Дружеството по повод предоставяне и качеството на услугите водоснабдяване и
канализация, подпомага коректното отношение към нашите потребители и своевременното решаване на
поставените проблеми. Разпределени в подкатегории постъпилите заявления се насочват към
отговорните длъжностни лица и съответните отдели. Статистически погледнато за периода 2013-2015 г.
броят на постъпилите жалби намалява, съответно от 143 бр. на 102 бр. за 2015 г. Като тенденцията в
броя на жалбите в графа „Несъгласие с начислени водни количества “ и „Висок разход общи нужди“ се
запазват с близки годишни стойности. Нормативно определения срок за отговор по постъпилите
заявления се спазва, което показва и стойността на показателя за качество. В случаите, когато има
забавяне и неспазване на 14 дневния срок, са предприети действия по постъпилото заявление, но по
независещи от оператора обективни причини, напр. отсъствие на потребителя, невъзможност да осигури
достъп до обекта на проверка, невъзможност да бъдат организирани съсобственици в етажна
собственост и др., срокът за проверка и отговор не може да бъде спазен.
Извън системата за регистриране на писмени сигнали на потребителите ежедневно постъпват
запитвания и искания за проверки както на телефонните постове на дружеството, така и на място в
подразделенията – централно управление и експлоатационни райони. Създадената организация
позволява съобразно и нормативно определените срокове да се предприемат адекватни действия, с
които да се предотврати при възможност входиране на писмено заявление като проблема се реши на
първоначален етап.
V. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС ПЛАНА
Стратегическата цел, която „В и К” ЕООД - гр.Ямбол се стреми да постигне е свързана с
повишаване качеството на услугите „доставка на питейна вода на потребителите” и „ отвеждане на
отпадните води от потребителите”, както й достигане на европейските стандарти при предоставяне на
тези услуги. Качеството им е от голямо значение за развитието на областта, повишаване стандарта на
живот на населението, подобряване икономическия микроклимат, опазването на околната среда и е
основа за привличане на инвестиции в региона. Авторитета на дружеството се гради на база
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удовлетворяване потребностите на населението в сектора
осигурим по доброто им обслужване на потребителите.

В и К. Като инвестираме разумно ще

За постигане високи резултати с цел подобряване качеството на услугите сме си поставили
следните задачи за изпълнение:

1. ГРАФИК ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА РЕГИСТРИ, СИСТЕМИ И БАЗИ ДАННИ
В дружеството има въведени регистри за авариите, за жалбите и оплакванията на потребителите, за
монтираните водомери на сградните водопроводни отклонени, за лабораторните изледвания за
качеството на водата. От 2012 година започна внедряването на система СКАДА. През регулаторния
период ще продължи внедряването й, като усилията на дружеството ще бъдат насочени към
доизграждане зонирането на мрежа в град Ямбол – всяка година ще се изгражда по една водомерна зона
с логери или датчици за налягане с възможност за запис на данните през 15мин. Целта е да се правят
насрещни засичания на преминалото през водомера количество вода към съответната зона и
показанията на водомерите на потребителите от същата зона за намаляване на общите загуби.
База данни – въведени са за измерване количеството на водата на вход водоснабдителна система,
за присъединяване на потребителите и за изпълнените договори по присъединяването.
2. ГРАФИК ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
През регулаторния период на Бизнес плана 2017-2021 г. „В и К” ЕООД - гр.Ямбол ще внедри
многофункционална информационна система за планиране на ресурсите и управление на предприятието
- Enterprise Resource Planning, ERP.
Системите за планиране на ресурсите на предприятията са сложни софтуерни структури, които
предоставят възможност за интеграция на разнообразни процеси и информация, протичащи през
предприятието. ERP системите следят ресурсите, с които се оперира (като налични парични средства,
суровини и капацитет за производство), както и изпълнението на поетите от компанията задължения
(като поръчки от клиенти, искания за доставки и плащания на заплати), без значение кой отдел
(производство, покупки, продажби, счетоводство и така нататък) е въвел информацията в системата. Тя
е задвижвана от интегриран набор от програмни модули, които поддържат основните вътрешни работни
процеси на една компания.
ERP дава на компанията възможност в реално време да бъдат проследявани основни работни
процеси като производство, доставки и управление на наличностите, като улеснява информационния
поток между различните функции вътре в предприятието и управлява връзките със заинтересувани лица
извън компанията.
Системите за планиране на ресурсите на предприятията са жизненоважен инструмент за
организиране, защото те интегрират разнообразни организационни системи и позволяват безпроблемно
осъществяване на транзакции и производство. Те могат да работят при различни конфигурации на
хардуер и компютърни мрежи, като обикновено за съхранение на информацията се използва база данни.
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В инвестиционната програма на „В и К” ЕООД - гр.Ямбол има заложени 40 хил. лв. за
внедряването на ERP системите, които са разпределени по години:
➢ за 2019 г. са предвидени 20 хил. лв.
➢ за 2020 г. са предвидени 20 хил. лв.
3. ГРАФИК ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕСРО
Дружеството предвижда да въдеде ЕСРО към 01.01.2017 г.
4. ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА
Предвидените средства в инвестиционната програма ще бъдат усвоени към края на месец
декември за всяка от годините на регулаторния период.
5. ГРАФИК ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ИНФОРМАЦИАТА ЗА ПОКАЗАТЕЛИТЕ
ЗА КАЧЕСТВО
За приблизително 95 % от информацията на показателите за качество във „В и К” – ЕООД град
Ямбол има въведени регистри и база данни с първичната информация, необходима за изчисляване на
всеки показател.
Считаме, че информацията за дължината на водопроводната мрежа и външните водопроводи не е с
необходимата точност, тъй като още с основането на дружеството е приета мрежа, която е с неизяснени
дължини. До края на регулаторния период ще бъде изграден подземен кадъстър на външната и
вътрешната водопроводна мрежа, която дружеството експлоатира. На тази основа ще бъде точно
определена дължината на водопроводната мрежа и подобрен покателя за качеството на услугите.
Същото се отнася и до дължината на канализацията.
По отношение непрекъснатостта на водоснабдяване – на този етап трудно може да определим броя
на засегнатото население. Без въвеждането на ГИС, повишаване качеството на информацията по този
показател ще стане трудно. Дружеството е предприело действия по внедряването на мащабен програмен
продукт, чрез който този показател ще бъде с качество на информацията. Към 31.12.2021 год.
окончателно ще бъде подобрено качеството на информацията на икономическите показатели.
6. ГРАФИК ЗА ДОСТИГАНЕ ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО
Постигане нивата на показателите посочени в производствената програма на оператора „В и К“ –
Ямбол е приоритетна задача за нас. Цялата ни дейност е съсредоточена в покриване на тези нива,
особенно в частта загуба на вода, непрекъснатост на водоснабдяването и качествата на питейната и
отпадната вода, които показатели считаме за жизнено важни, насочени към масовия потребител. За
питейната вода годишните целеви нива са заложени в Справка №3 към приложение №2. За отпадъчните
води само за град Ямбол ще се постигне 100 % пречистване след въвеждане в експлоатация на ПСОВ
вероятно през 2017 година.
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✓ Предвидили сме доизграждане на диспечерската система „Скада“, което включва изграждане по
една шахта всяка година по водопроводната мрежа на град Ямбол за контрол на загубите и насрещни
засичания на показанията на водомера на водомерната зона и сбора от показанията на вомерите на
потребителите от посочената зона.
✓ Предвидили сме в края на регулаторния период на настоящия БП общите загуби на вода да бъдат
сведени до 69,00 %, а специфичните по дължина на водопроводната мрежа – 17,75 мз/км/ден.
Мериоприятията, които „В и К“ ЕООД - гр.Ямбол ще реализира за постигане на резултатите, са на база
Регионалните прединвестиционни проучвания и апликационните форми, които сдружение „Тракийска
вода“ в момента разработва. Към края на всяка отчетна година ще бъдат постигнати показателите,
характеризиращи финасово-икономическата дейност на сружеството.
✓ Предвидили сме да края на регулаторния период да постигнем 100% показател относно отговора на
жаблите в определения срок.
✓ Дружеството все още не може да гарантира 100 % показател относно присъединяването на
патребителите към водопроводната и канализационната мрежи в предвид на това, че това е двустранно
договорен процес и има обективни фактори, които „В И К“ – ЕООД не може да предвиди.
7. ГРАФИК ЗА НАМАЛЯВАНЕ ЗАГУБИТЕ НА ВОДА
Намаляване загубата на вода:
➢ Последваща проверка на водомерите на потребителите:
В края на регулаторния период сме предвидили броя на водомерите преминали последваща
проверка да стане 7690 или 80 % от общия брой, които съгласно Закона за измерванията трябва да бъдат
проверени или приблизително 9500 бр водомери. Причините за тази разлика са няколко:
1. Населените места в пограничните райони масово са необитаеми и реално достъпът до
измервателните уреди става невъзможен.
2. Въпреки написаните предписания за периодична проверка голяма част от абонатите ни не
осигуряват достъп до водомерните възли.
3. Недостиг на финансови средства за извършване на последващи проверки.
Всяка година за проверката се разработва график по експлоатационни райни, одобрен от
Управителя на дружеството.
През регулаторния период на Бизнес плана 2017-2021 г. по инвестиционната програмана „В и К”
ЕООД - гр.Ямбол са заложени всяка година по 35 хил. лв. за подмяна на приходни водомери, както и 40
хил. лв. за водомери с дистанционно отчитане : по 5 хил. лв. за 2017 г., 2018 г., 2019 г. и 2020 г., а за
2021 г. - 20 хил. лв.
➢ Реконструкция на водопроводната мрежа – в сектор водоснабдяване са предвидени ежегодно за
усвояване по 270 хил.лв или за регулаторния период – 1 328 хил.лв собствени средства. Предвидено е да
бъде реконструирана по 1 км мрежа на година.
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➢ Предстои да бъде приета за експлоатация реконструирана водопроводна мрежа в населените
места : с.Воден, гр.Болярово и част от мрежата в гр.Ямбол /кв.Каргона/.
➢ Доизграждане на диспечерска система за управление и автоматизиране на водоснабдителните
системи, с цел оптимизиране работата на водоснабдителните системи: предвидили сме всяка година по
водопроводната мрежа на град Ямбол да се изгражда и оборудва по една шахта, с цел всички
определени водомерни зони да бъдат със собствено мерене на подадената в зоната вода. Очакваме в
резултат на активното наблюдение на водомерните зони в град Ямбол загубата на вода в
експлоатационен район Ямбол да бъде намалена на 65 %.
➢ Непрекъснато наблюдение на преливните системи на напорните водоеми.
➢ Анализ и оценка на водопроводните мрежи на населените места с брой жители над 2000 човека
През 2014 год. започна внедряването на програма за паспортизация, оценка и анализ на
водоснабдителните системи. Целта е да бъдат обследвани водопроводните мрежи на гр.Ямбол, гр.
Елхово и гр.Стралджа. Процедура ще продължи и през регулаторния период , разширена за областта.
➢ Откриване на скрити течове и кражби
Един непрекъснат процес, при който се наблюдава ежедневно разхода на вода във всяко населено
място.Периодично се извършват контролни засичания на водомерите по населени места; на водомерите
на по-големите консуматори и на водомерите на потребителите. Извършва се анализ на подаваната вода
по определени зони в град Ямбол с насрещните засичания на отчетите по водомерите на потребителите
от съответната зона. Данните се нанасят на графики, от който се извлича информация и предприемат
съответните действия за ограничаване разхода на вода.
В ромските квартали, където пилеенето на вода е ежедневие, се монтират водомери и откриват
партиди на потребители по местоживеене, което е изключително бавен процес.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Настоящият Бизнес план е разработен на база действащите към момента нормативни документи,
касаещи секторите „водоснабдяване“,“канализация“ и „пречистване на отпадъчните води“.
Стратегията на дружеството през настоящия регулаторен период е продължение на цялата
техническа, финансово-икономическа и търговска политика на фирмата до сега и чертае намеренията ни
за намаляване загубата на вода, 100% непрекъснатост на водоснабдяване, удовлетворяване
потребностите на потребителите от всички сфери на обществения и икономическия живот в областта.
Постигането на високо качество на предоставяните от оператора В и К услуги на ниска
себестойност и социално поносими цени, без да се свива потреблението, с възможност за модерно
развитие на дружеството, е приоритет за нас.
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Не на последно място и по значение е качеството на питейната и на отпадъчните води. Опазването
на водата и чистотата на околната среда е „червена лампа“ в дейността ни.
В момента се разработват Регионални прединвестиционни проучвания в областта на В и К
услугите, чрез които ще се кандидатства за финансиране на големи обекти в областта на
водоснабдяването и канализацията.
Досега дружеството винаги е приключвало съответната година с положителен финансов
резултат.Тази тенденция се запазва и през следващите години, предмет на настоящия бизнес план.

Дата: 12.09.2017 год.

Управител:……………………….
/инж. Стоян Радев/
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