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“ВОДОСНАБДЯВАНЕ  И  КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД – БЛАГОЕВГРАД 
2700 Благоевград, ул. “Антон Чехов” №3; тел. 073 884170; факс 073 884178; е-mail: vik_bl@avala.bg 

 
Настоящият отчет за дейността на дружеството представя коментар и анализ 

на финансовите отчети и друга съществена информация относно финансовото 
състояние и постигнатите резултати от дейността на дружеството, като обхваща 
едногодишния период от  1 януари 2018 година до 31 декември 2018 година.  

Отчетът отразява състоянието и перспективите за развитие на дружеството.  
През изминалата година усилията на дружеството бяха насочени в посока по-

добра икономическа ефективност от дейността, активно подобряване на 
организационната структура на дружеството, усъвършенстване организацията на 
работа, оптимизиране на разходите, повишаване квалификацията и уменията на 
персонала.  

През 2018 г. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД е одобрено по проект 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. От края на месец ноември 
2018 г. стартира обучение на 273 служители  на дружеството в различни 
квалификационни курсове.  

 На 09.10.2018 г. е подписано Допълнително споразумение към Договор за 
стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и 
предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, по реда на чл. 198п, ал. 1 
от Закона за водите между „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Благоевград и 
Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 
канализация“ ЕООД – гр. Благоевград. С Допълнителното споразумение е добавена 
община Петрич към обособената територия на дружеството, като считано от 01.01.2020 
г. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград ще започне предоставяне на 
водоснабдителни и канализационни услуги на територията на община Петрич.   
 С Решение № БП – Ц – 12 от 29.11.2018 г. на Комисия за енергийно и водно 
регулиране е одобрен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и 
канализация“ ЕООД – Благоевград за регулаторен период 2017 г. – 2021 г. От 
01.12.2018 г. са в сила и нови цени на предлаганите водоснабдителни и канализационни 
услуги.  
 С Решение № Ц – 20 от 28.12.2018 г. на КЕВР са актуализирани цените на 
предлаганите услуги на 27 дружества, в това число и на „Водоснабдяване и 
канализация“ ЕООД – Благоевград.  
 

І. Основни финансово-икономически резултати от дейността на 
“Водоснабдяване и канализация”ЕООД-Благоевград  

 
        ППрриихх оодд ии    
 

Приходите на  „В и К” ЕООД – Благоевград се формират най-вече от основната 
дейност, свързана с услугата доставяне на питейна вода до потребителите, отвеждане  и 
пречистване на отпадни води.  
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Разпределението по видове, както и изменението е показано в сравнителна 
таблица.  

През текущата 2018 година има намаление на общите приходи с 7,43 % или 
1 220 хил. лева. През 2017 г. в приходи от услуги са отчетени приходите от инвестиции в 
публични активи (фактури издавани към общините за извършени инвестиции през 
годината), през 2018 г. е направена корекция и тези приходи са отчетени като Други 
приходи. Поради тази причина при сравнението между двете години се наблюдава 
намаление в нетните приходи от оперативна дейност и увеличене в други приходи. През 
2018 г. голяма част от намалението на общите приходи се дължи на значително по – 
малко отчетените инвестиции в публични активи. Приходите от предоставяните ВиК 
услуги са намалели в сравнение с предходната година с 362 хил. лв, а именно за 2018 г. 
са в размер на 12 481 хил.лв., спрямо 12 843 хил.лв. през 2017 г.  
      Приходите от ВиК услуги са подробно описани в част II Изпълнение на 
натуралните показатели.  

През отчетната 2018 г. са отчетени 47 хил. лева приходи от финансиране, 
представляващи получена минимална помощ по оперативна програма „Фонд условия на 
труд“.  

За годината няма отчетени извънредни приходи.  
 
Съпоставка на приходите по видове 
 

2018 година 2017 година Изменение 

Хил.лв Темп на 
изменен. 

  % 
Вид приходи  

Хил.лв 

Отн.дял 
спрямо 
общите 
приходи 

Хил.лв 

Отн.дял 
спрямо 
общите 
приходи (2-4) (6:4) 

1 2 3 4 5 6 7 

1.Нетни приходи от 
оперативна дейност: 12978 85,35 14645 89,16 -1667 -11,38% 

   в т.ч. – Продукция             

             - Стоки 38   39   -1 -2,56% 

             -Услуги 12940   14606   -1666 -11,41% 

 2. Р-ди за придобиване 
ДМА по стопански начин 953 6,27 1407 8,57 -454 -32,27% 

 3.  Други приходи, в т.ч.:             

             - Други 1273 8,37 372 2,26 901 242,20% 

             -от финансиране     53   -53 -100,00% 

             -приходи от 
продажба на суровини и 
материали 

            

2.Финансови приходи 1 0,01 1 0,01 0 0,00% 

3.Извънредни приходи         0 0,00% 
    Всичко 15205 100 16425 100 -1 220 -7,43% 
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Други приходи  - през 2018 г. са в размер на  1273 хил. лв.  От тях с най-голям 
дял са приходите от инвестиции в публични активи (фактури от ВиК оператора към 
общините). Спрямо 2017 г. e регистрирано значително увеличение в размер на 901 хил. 
лв., въпреки че през предходната година са отчетени 53 хил. лева повече приходи от 
финансиране, което се дължи на различния начин на отчитане на приходите от 
инвестиции в публични активи през 2018 г.  

Финансовите приходи са с общ размер 1 хил. лева, получени от:  
 начислени лихви върху парични средства по разплащателни сметки 

в банки – 1 хил. лева  
 

Анализ на състава и структурата на приходите на 
"Водоснабдяване и канализация" ЕООД 

                
2018 2017 

година година 
Изменение 

Показатели за 
приходи хил. 

лв. отн. дял.    % хил. лв. отн. дял.       
% хил. лв. темп на 

изменение 

1 2 3 4 5 6(2-4) 7(2/4) 
1. Приходи от 
оперативна 
дейност* 12978 91,07% 14645 97,52% -1667 0,886173 
2. Други приходи 1273 8,93% 372 2,48% 901 3,422043 
Всичко 14251 100,00% 15017 100,00% -766 0,948991 
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Разходи 
 

Разходите по осъществяване на дейността на „ВиК” ЕООД – Благоевград са в 
размер на 15 075 хил. лв, спрямо 15 714 хил. лв. за предходната година. Спрямо 
предходната 2017 г. се наблюдава намаление на разходите с 4,07% или 639 хил.лв.   
 

2018 година 2017 година Изменение 

Вид разход хил.лв 

отн.дял 
спрямо 
общите 
разходи 

хил.лв 

отн.дял 
спрямо 
общите 
разходи 

хил.лв Темп.на 
изменение % 

1 2 3 4 5 6 7 

Разходи за материали 2 478 16,44% 2 443 15,55% 35 1,43% 
Разходи за външни услуги 2 395 15,89% 2 772 17,64% -377 -13,60% 
Разходи за персонал 7 127 47,28% 6 950 44,23% 177 2,55% 
- възнаграждения 4 645   4 649   -4 -0,09% 
- осигуровки 2 482   2 301   181 7,87% 
Разходи за амортизация 515 3,42% 410 2,61% 105 25,61% 
Други разходи 2 512 16,66% 3 126 19,89% -614 -19,64% 
Разходи за лихви 48 0,32% 13 0,08% 35 269,23% 
ОБЩО: 15 075 100,00% 15 714 100,00% -639 -4,07% 

 
Както се вижда от сравнителната таблица разходите за материали са се 

увеличили с 35 хил. лева, спрямо предходната година. При разходите за външни услуги 
се наблюдава намаление със 377 хил. лева, в сравнение с предходната 2017 г., резултат 
от въведените мерки за ефективност и оптимизиране на разходите.  

Разходите за персонал, спрямо 2017 г. са се увеличили със 177 хил. лева., което 
се дължи на увеличението на минималната работна заплата за страната.  
 Значително намаление се наблюдава в други разходи, които за 2018 г. са в 
размер на 2 512 хил. лева, а за 2017 г. – 3 126 хил. лева., което се дължи на по-малко 
отчетени инвестиции в публични активи.  

 
     

 
  ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ 
 
 През отчетната 2018 г. дружеството формира положителен финансов резултат преди 
данъчно облагане  в размер на  130 хил. лева за текущата година, спрямо  711 хил. лева 
за предходната 2017 година. Причините за това изменение са комплексни, като основно 
е значителното намаление на инкасираните количества вода, респ. приходите от услуги 
– намалението спрямо 2017 г. е 356 240 куб.м.  
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  2018 г. 
хил.лв 

2017 г. 
хил.лв Изменение 

Счетоводна печалба 130 711 -581 
Разходи за данъци върху 
печалбата 30 31 -1 

Други данъци, 
алтернативни на 
корпоративния данък 

39 75 -36 

Нетна печалба за годината 61 605 -544 
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2018 2017
година година

2 3 4(2-3)
15 205 16 425 -1 220
15 075 15 714 -639

1,01 1,05 -0,04
0,99 0,96 0,03

15 204 16 424 -1 220
15 027 15 701 -674

1,01 1,05 -0,03

0,99 0,96 0,03

2. Разходи  (хил. лв.)

3. Коефициент на ефективност на рзходите (1/2)

5. Приходи от оперативна дейност (хил. лв. )

Изменение

1. Приходи (хил. лв. )

Видове дейности

1

Коефициенти на ефективност на приходите и разходите на
"Водоснабдяване и канализация" ЕООД

4. Коефициент на ефективност на приходите (2/1)

8. Коефициент на ефективност на приходите от 
оперативна дейност (6/5)

6. Разходи  от оперативна дейност (хил. лв.)

7. Коефициент на ефективност на рзходите от 
оперативна дейност (5/6)

 
 
Показателите за ефективност дават информация за способността на предприятието да 
влага оптимално средства в дейността си и да получава изгода от това. Основното 
изменение в приходите и разходите е в резултат на усилената работа на дружеството по 
събиране на вземанията от клиенти и провеждане на различни мероприятия за 
оптимизиране на разходите.  Голяма част от намалението на разходите за 2018 г. идва от 
оптимизация на персонала и отпадналите амортизации на публични активи. 
 
 
 
Баланс на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград   

 

1) АКТИВ 
 Към 31.12.2018 год. нетекущите дълготрайните активи на “Водоснабдяване и 
канализация” ЕООД - Благоевград “ по балансова стойност възлизат на 4 820 хил.лева, 
спрямо 4 800 хил. лева за предходната 2017 година.  

Разходите за придобиване на ДМА за 2018 г. са в размер на 953 хил. лева, в 
сравнение с 1 407 хил. лева  за предходната година, в резултат на отчетени по-малко  
инвестиции за годината. През годината са отчетени 1 015 хил. лева инвестиции в 
публични активи.  

Балансовата стойност на нетекущите активи по групи активи в хил. лева, е 
както следва:  
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Нетекущи (дълготрайни) активи 2018 г.   2017 
г. Изменение  

І. Нематериални активи       
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни 
продукти и други подобни права и активи 1115 1112 3 

Общо за група I: 1115 1112 3 
II. Дълготрайни материални активи     0 
ІI. Дълготрайни материални активи     0 
1. Земи и сгради, в т.ч.: 1332 1324 8 
 - земи 653 653 0 
 - сгради 679 671 8 
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура 437 523 -86 
3. Съоръжения и други 999 1218 -219 
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в 
процес на изграждане 925 577 348 

Общо за група ІІ: 3693 3642 51 

3. Акциии и дялове в асоциирани и смесени предприятия 1 1 0 

ІV. Отсрочени данъци 11 45 -34 
Общо: 4820 4800 20 

 
 

 
    
 
            Краткотрайни (краткосрочни) активи – хил. лева  

Краткотрайните активи са бързо ликвидни средства и включват наличните 
материални запаси, вземания от клиенти до 1 година и парични средства. Тяхната 
структура е следната: 
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Текущи (краткотрайни) активи  2018 г.  2017 г. Изм.  
I.Материални запаси       
1. Суровини и материали  1819 1717 102 
2. Стоки 1     
Общо за група I: 1889 1804 85 
II. Вземания       
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.: 1125 1158 -33 
 - над 1 година       
2. Други вземания в т.ч.: 359 461 -102 
 - над 1 година       
Общо за група II: 1484 1619 -135 
III. Парични  средства, в т.ч.:       
1. Касови наличности и сметки в страната 180 195 -15 
 -касови наличности в лева 10 30 -20 
 -разплащателни сметки 98 111 -13 
Общо за група I I I: 180 195 -15 

Общо: 3553 3618 -65 
 
 
През 2018 г. в резултат на усилената работа на дружеството вземанията от 

клиенти са намалели с 33 хил. лева. Общото изменение в краткотрайните активи е в 
намаление в размер на 65 хил. лева, спрямо предходната 2017 г.  

Вътрешен източник на ликвидност са получаваните парични средства под 
формата на постъпления от клиенти на дружеството. 

 Дружеството обслужва своевременно задълженията си към персонала, към 
бюджета и НОИ, въпреки финансовите затруднения, поради неактуализирани цени на 
водоснабдителните и канализационни услуги за дружеството през 2018 г.  

Към 31.12. Към 31.12. 
2018 2017

2 3 4 (2-3)
4 820 4 800 20
3 621 3 649 -28
8 441 8 449 -8
3 613 2 683 930
4 828 5 766 -9385. Постоянен капитал (хил. лв.)  (3-4)

1

2. Краткотрайни активи (хил. лв.)
3. Всичко активи (хил. лв. ) (1+2)

"Водоснабдяване и канализация" ЕООД

ИзменениеПоказатели (хил.лв.)

4. Краткосрочни задължения (хил. лв.)

1. Дълготрайни активи (хил. лв.) 

Постоянен капитал на
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Собственият основен капитал изразява абсолютната разлика между 
дълготрайните активи на предприятието и неговите дългосрочни пасиви. Собствения 
капитал на дружеството се е увеличил, спрямо предходната година с 927 хил.лв., поради: 

- Увеличение на дълготрайните активи с 20 хил.лв. 

- Намаление на дългосрочните пасиви с 907 хил.лв. 

Следващите графики представят сравнение на стойностите на краткотрайните и 
дълготрайните активи на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград за 
отчетната 2018 г. и предходната 2017г.  
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В края на отчетния период общата сума на актива намалява с 8 хил.лв., спрямо 
предходната 2017 г., което се дължи на: 

- Увеличение размера на нематериалните активи с 3 хил.лв.; 

- Увеличение размера на дълготрайните материални активи с 51 хил.лв.;  

- Намаление размера на отсрочените данъчни активи с 34 хил.лв.; 
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- Увеличение на общата сума на нетекущите активи с 20 хил.лв.; 

- Увеличение размера на материалните запаси с 85 хил.лв.; 

- Намаление размера на търговските вземания със 135 хил.лв.; 

- Намаление размера на паричните еквиваленти с 15 хил.лв.; 

- Намаление размера на общата сума на текущите активи с 28 хил.лв. 

В същото време е налице: 

- Увеличение относителния дял на нетекущите активи, спрямо предходната 
година с 0,29 % 

- Намаление относителния дял на текущите активи, спрямо предходната година 
с 0,29 % 

През текущата 2018 г. нетекущите активи съставляват 57,10 %, а текущите 42,90% 
от общата сума на активите, докато през предходната 2017 г. съотношението е 56,81 % 
към 43,19%. 

Абсолютното изменение на дълготрайните и краткотрайните активи има 
значение, но показателите, които характеризират имуществената структура дават 
допълнителна представа за състоянието на предприятието, а именно процентното 
отношение между стойността на дълготрайните активи, респ.краткотрайните активи и 
стойността на цялото имущество на дружеството. 

 
2.  ПАСИВ  
Собствен капитал 

 
 Собственият капитал  към 31.12.2018 год. е в размер на 4 156 хил. лева, 

спрямо 4 237 хил. лева за предходната година, в т.ч.: 
 Основен капитал - 567 хил. лева; 
 Резерв от последващи оценки – 153 хил.лв., формирани от законно 

призната преоценка на дълготрайните активи на предприятието 
 Други резерви – 1 752 хил. лева.  
   Нетна печалба за годината – 61 хил. лв.  
   Печалба преди данъци – 130 хил. лв.  

  
 Провизии и сходни задължения към 31.12.2018 год. – 38 хил. лв., 
представляващи начислени провизии за отсрочени данъци. Увеличението спрямо 2017 
година е в размер на 3 хил. лв.  
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Структура на задълженията 
 

Задължения  2018 г.  2017 г. Изм.  
Провизии за данъци 38 35 3 
Задължения към финансови предприятия, в т.ч.: 587 678 -91 
 - до 1 година       
 - над 1 година 587 678 -91 
 Получени аванси, в т.ч.: 25 22 3 
 - до 1 година 25 22 3 
 - над 1 година       
 Задължения към доставчици, в т.ч.: 1083 1766 -683 
 - до 1 година 1083 950 133 
 - над 1 година   816 -816 
Други задължения, в т.ч.: 2505 1711 794 
 - до 1 година 519 1711 -1192 
 - над 1 година       
 - към персонала, в т.ч.: 834 724 110 
 - до 1 година 834 724 110 
 - над 1 година       
 - осигурителни задължения, в т.ч.: 209 189 20 
 - до 1 година 209 189 20 
 - над 1 година       
 - данъчни задължения 943 215 728 
 - до 1 година 943 215 728 
 - над 1 година       
 - други задължения   583 -583 
 - до 1 година   583 -583 
 - над 1 година       

Общо, в т.ч.: 4200 4177 23 
 - до 1 година 3613 2683 930 
 - над 1 година 587 1494 -907 

 
 

Към 31.12. Към 31.12. 
2018 2017

2 3 4(2-3)
4 820 4 800 20
587 1 494 -907

4 233 3 306 9273. Собствен основен капитал (1 - 2)
2. Дългосрочни пасиви  (хил. лв.)

Собствен основен капитал на
"Водоснабдяване и канализация" ЕООД

1. Дълготрайни активи  (хил. лв.)

ИзменениеПоказатели

1
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собствен основен капитал

Дълготрайни активи Дългосрочни пасиви Собствен основен капитал
 

 
Собственият основен капитал изразява абсолютната разлика между дълготрайните 
активи на предприятието и неговите дългосрочни пасиви. Собствения капитал на 
дружеството се е увеличил, спрямо предходната година с 927 хил.лв. 
 
  
Финансов анализ 
 
            1. Финансови показатели  на дружеството за 2018 и 2017 год. 
 

I. За измерване на ефективност 2018 г. 2017 г. изменение 
1. Работен коефициент 0,96 0,93 0,03 
2. Оперативен коефициент 0,99 0,96 0,03 

3.Период на събираемост на 
вземанията 

35 35 0 

4. Коефициент на събираемост на 
вземанията 0,94 0,94 0 

II. За измерване на доходност       

1. Възвръщаемост на активите 0,02 0,08 -0,06 

2. Коефициент на марж на печалбите 0,91 4,75 -3,84 

3. Коефициент на оборот на 
активите 1,7 1,78 -0,08 

III. За измерване на ликвидност       

1. Коефициент на обща ликвидност 0,98 1,35 -0,37 
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2. Коефициент на бърза ликвидност 0,46 0,68 -0,22 

IV. За измерване на 
платежоспособност 

      

1. Коефициент на обслужване на 
дълга 360,89 415,46 -54,57 

2. Коефициент на дългосрочни 
пасиви 

0,13 0,26 -0,13 
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2. Амортизируемост на дълготрайните материални активи 
(Съотношение на амортизацията към амортизируемите активи) 
 

Показатели 2018 г. 2017 г. изменение изменение 

      хил. лв.(2-3) % 

1 2 3 4 5 

1.Балансова стойност на 
амортизируемите активи 
(хил.лв) 

2777 4754 -1977 -41.59% 

2.Амортизация (хил.лв) 8495 7399 1096 14.81% 
3.Амортизируема стойност 
(хил.лв) (р.1+р.2) 11272 12153 -881 -7.25% 

4.Коефициент на амортизация 
(р.2:р.3) 0.75 0.61 0.14 23.79% 
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Към 31.12. Към 31.12. 
2018 г, 2017 г,

2 3 4(2-3)
4 828 5 766 -938
4 820 4 800 20

8 966 -958
3 621 3 649 -28

1,00 1,20 -0,20

0,00 0,26 -0,26

4. Краткотрайни активи (хил. лв.)

6. Коефицент на финансиране на краткотрайните 
активи  (3 / 4)

3. Нетен оборотен капитал (хил. лв.)

1. Постоянен капитал (хил. лв.)
2. Дълготрайни активи (хил. лв.)

5. Коефицент на финансиране на дълготрайните 
активи  (1 / 2)

Показатели

1

"Водоснабдяване и канализация" ЕООД

Изменение

Коефициенти на финансиране на дълготрайните и краткотрайните активи на

 
 

 
 Стойността  на  коефициента  на  финансиране на дълготрайните активи е 
намалена с 0,20%, спрямо предходната година и към края на отчетния период е под 
приетия минимум или продължително използваните ресурси превишават наличните 
дълготрайни активи. Коефициентът за финансиране на дълготрайните активи с 
постоянен капитал е прието да бъде минимум единица. Този оптимум показва, че 
продължително използваните ресурси превишават наличните дълготрайни активи.  
 
 От изчисленията е видно, че в края на отчетната година всеки лев от наличните 
краткотрайни активи е финансиран  със  собствени    средства   в   размер   на 0,00 лв, а  
за  предходната  2017 г. в  размер  на 0,26 лв. Ниските или отрицателни стойности на 
коефициента за финансиране на краткотрайните активи са индикатор за проблеми с 
финансирането на текущата дейност на предприятието. Тъй като нетният оборотен 
капитал може да има и отрицателна стойност, то коефициентът също може да е 
отрицателен. Това означава, че краткотрайните активи изцяло са финансирани от текущи 
задължения. 
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3. Анализ на състава и структурата на  капитала 
 

2018 г. 2017 г. изменение 

Хил.лв в % 

Eлементи на собствения и 
привлечения капитал 

Хил.лв % 
отн.дял Хил.лв % 

отн.дял (к2-к4) (к6:к4) 
1 2 3 4 5 6 7 

I.Собствен капитал 4156 49,24% 4237 50,15% -81 -1,91% 

II. Привлечен капитал (1+2+3) 4285 50,76% 4212 49,85% 73 1,73% 

1. Дългосрочни пасиви 672 7,96% 1529 18,10% -857 -56,05% 
2. Краткосрочни пасиви 3613 42,80% 2683 31,76% 930 34,66% 
Общ капитал (I+II) 8441 100 8449 100 -8 -0,09% 
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Наблюдава  се  общо   намаление   на капитала  с  58 хил. лв., дължащо се на: 

  
- намаляване размера на собствения капитал с 81 хил. лв.; 
- намаляване размера на дългосрочните пасиви с 907 хил.лв.; 
- увеличаване размера на краткосрочните пасиви с 930 хил.лв.   
       
Същевременно е налице:       
- намаляване относителния дял на собствения капитал с  0,62%   
- намаляване относителния дял на дългосрочните пасиви с 10,73%   
- намаляване относителния дял на краткосрочните пасиви с 11,35%  
 

2018  година 2017  година

хил. лв. отн. дял в    
%

хил. лв. отн. дял в   
%

хил. лв. отн. дял 
в %

2 3 4 5 6(2-4) 7(3-5)
4 233 99,81% 3 306 77,39% 927 22,42%

8 0,19% 966 22,61% -958 -22,42%
4 241 100,00% 4 272 100,00% -31  - 

Измемение

2. Нетен оборотен капитал (КА-КП)
3. Всичко собствен капитал

Показатели

1
1. Собствен основен капитал (ДА-ДП)

 
 
 

        Показателите, характеризиращи капитала сочат до каква степен дейността на 
предприятието е финансирана от собствени източници.  
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4. Възвръщаемост на собствения капитал 
 
При анализа на капитала от изключително значение е възвръщаемостта на капитала, при 
което за изчисляване възвръщаемостта на собствения капитал важен елемент са 
показателите, представени в долупосочената таблица.   
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  Показатели 2018 г. 2017 г. Изменение 
хил.лв. 

1. Печалба (хил.лв.) 91 711 -620 
2. Нетен размер на приходите 
от продажби (хил.лв.) 14 251 14 964 -713 

3.Общо активи (хил.лв.) 8 441 8 449 -8 
4.Собствен капитал   (хил.лв.) 4 156 4 237 -81 
5.Нетна възвръщаемост (1:2) 0,01 0,05 -0,04 
6.Обръщаемост на активите 
(2:3) 1,69 1,77 -0,08 

7.Възвръщаемост на общия 
капиталов ресурс (5х6) 0,00 0,03 -0,03 

8.Коефициент на активите 
към собствения капитал (3:4) 2,03 1,99 0,04 

9.Възвръщаемост на 
собствения капитал (7х8) 0,00 0,01 -0,01 

 
 
 

Към 31.12. Към 31.12. 

2018 2017

2 3 4(2-3)

-824 -696 -128

12 978 14 645 -1667

8 445 4 225 4220,5

4 156 4 237 -81

-0,06 -0,05 -0,02
1,54 3,47 -1,93

-0,10 -0,16 0,07

2,03 1,00 1,03

-0,20 -0,16 -0,039. Възвръщаемост на собствения капитал (7*8)

1. Печалба (хил. лв.)

2. Нетен размер на приходите от продажби (хил.лв.)

8. Коефицент на активите към собствения капитал 
(3/4)

1

"Водоснабдяване и канализация" ЕООД

4. Собствен капитал (хил. лв.)

5. Нетна възвръщаемост (1/2)

7. Възвръщаемост на общия капиталов ресурс (5*6)

Показатели Изменение

Възвръщаемост на собствения капитал  на

3. Общо активи (среден размер) (хил.лв.)

6. Обращаемост на активите (2/3)

 
 
Възвръщаемостта   на    собствения   капитал   на   дружеството   за   текущата   2018 
година   е  -19,83%,  а за предходната   отчетна  година   е -16,43%.    
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II. Изпълнение на натуралните показатели  
 

1. Изпълнение на натуралните показатели.  
 

През 2018 г. „Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Благоевград е инкасирало 
следните водни количества: 
- питейна вода – 10 811 хил.куб.м.; 
- канална вода- 8 905 хил.куб.м. 
- пречистени отведени канални води – 4 415 хил.куб.м. 

Хил.куб.м. 
 

вода 
2018 г.

канал 
2018 г.

Пречист
ване 
2018 г.

вода 
2017 г.

канал 
2017 г.

Пречист
ване 
2017 г.

изменение 
2018 г.-
2017 г. 
Вода

изменени
е 2018 г.-
2017 г. 
Канал

изменени
е 2018 г.-
2017 г. 
Пречиств
ане

1 2 3 4 5 6 7 (2)-(5) (3)-(6) (4)-(7)
1 БЛАГОЕВГРАД     4 562 3 961 3 490 4 745 4 128 3 641 -183 -167 -151
2 РАЗЛОГ 3 194 3 210 926 3 300 2 997 902 -106 213 24
3 ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 3 054 1 734 0 3 122 1 769 -68 -35
общо за В и К 10 811 8 905 4 415 11 167 8 894 4 543 -356 11 -128

2017 г.2018 г. изменение 2018 г.-2017 г.

Регионално 
поделение

 
           
 

В сравнение с инкасираните през  2017 г. водни количества се наблюдава 
тенденция към намаление, както следва: 

- доставяне на питейна вода – 356 хил.куб.м.; 
- отвеждане на отпадъчна вода - 202 хил.куб.м., с изключение на Разлог, където 

има увеличение в размер на 213 хил.куб.м. 
- пречистване на отпадъчни води – 151 хил.куб.м., с изключение на Разлог, където 

има увеличение в размер на 24 хил.куб.м. 
 
През 2018 г. 42,20% от инкасираните водни количества питейни води са 

реализирани на територията на Районно поделение Благоевград, 29,55% на територията 
на РП Разлог и 28,52% на територията на РП Гоце Делчев.  
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При отпадъчните води реализацията е: Район Благоевград – 44,48 %; Район Разлог 

– 36,05% и Район Гоце Делчев – 19,47 %. 

 
 

 
 Предвид факта, че на територията на Район Гоце Делчев до момента няма 
изградени пречиствателни станции за отпадни води инкасираните пречистени отведени 
канални води са реализирани само от Район Благоевград – 70,04% и Район Разлог – 
20,96%.  
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 Освен по районни поделения дружеството отчита инкасираните водни 
количества и по сектори. През 2018 г. в сравнение с 2017 г. се наблюдава намаление при 
голяма част от секторите.  
 
 

вода 2018 канал 2018
пречиства

не 2018 вода 2017 канал 2017
пречиства

не 2017

изменение 
вода 2018г.-

2017г.

изменение 
канал 2018г.- 

2017 г.

Изменение 
пречистване 

2018г.- 
2017г.

ПРОМИШЛЕНОСТ 795 561 414 828 574 415 -33 -13 -1

СЕЛСКО СТОПАНСТВО 6 2 1 7 3 1 -1 -1 0

БЮДЖЕТНИ 574 460 289 658 542 367 -84 -82 -78

КОМУНАЛНО-БИТОВИ 24 20 14 28 23 16 -4 -3 -2

ДРУГИ 1 816 2 020 695 1 812 1 766 722 4 254 -27
НАСЕЛЕНИЕ 7 596 5 842 3 001 7 834 5 986 3 022 -238 -144 -21
общо за В и К 10 811 8 905 4 414 11 167 8 894 4 543 -356 11 -129

сектор

2018 г. 2017 г. изменение 2018 - 2017 г.

 
 

 
През 2018 г. и през предходната 2017 г.,  най-голям е дела на инкасираните водни 

количества от сектор „Население”, както при инкасираната питейна вода – 70,26 %, така 
и при инкасираните канални води – 65,60% и пречистените отведени канални води – 
67,99%. 
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Доставяне на вода на потребителите 
 

 
 

Отвеждане на отпадъчни води 
 

 
 

 
Пречистване на отпадъчни води 
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 Наблюдаваното намаление на отчетените като цяло  водни количества през 2018 
г. в сравнение с тези през 2017 г. до голяма степен се дължат от една страна на 
демографския срив и намаление на населението по малките населени места и от друга на 
климатичните изменения през 2018 г., в частност значително по-прохладното и 
дъждовно лято, което до голяма степен оказва влияние върху потреблението на вода.  

 
            2. Динамиката на несъбраните вземания.  
 
 Несъбраните вземания на дружеството към 31.12.2018 г. за инкасирани води 
количества питейна, канална и пречистена отведена канална вода  са в общ размер на 
1125 хил.лв. 
 

РП 
Благое в

град
РП 

Разлог
РП Гоце  
Делчев

Общо за    
В и К

РП 
Благое в

град
РП 

Разлог
РП Гоце  
Де лче в

Общо за    
В и К

РП 
Благоев

град
РП 

Разлог
РП Гоце  
Де лче в

Общо за    
В и К

ПРОМИШЛЕНОСТ 14 8 2 24 12 11 2 25 2 -3 -1
СЕЛСКО 
СТОПАНСТ ВО

БЮДЖЕТ НИ 33 12 9 54 38 5 8 51 -5 7 1 3
КОМУНАЛНО-
БИТОВИ 1 1 2 4 4 0 -3

ДРУГИ 87 57 31 175 41 54 16 111 46 3 15 64

НАСЕЛЕНИЕ 630 130 110 870 676 145 146 967 -46 -15 -36 -97

общо за В  и К 764 208 153 1 125 767 219 172 1 158 -3 -11 -20 -31

Неплате но  2018 г. Неплате но 2017 г. Изме нение 2018-2017 г.

СЕКТОР

 
 
 
 От тях 67,91 % са формирани от вземания от абонати на територията на 
регионално поделение Благоевград, 18,49 % в район Разлог и 13,60 % в район Гоце 
Делчев. 
 

 
 
 
 От несъбраните вземания най-съществен е дела на вземанията от физически 
лица. Същите основно са формирани от задължения на населението с ромски произход.  
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 През 2018 г. в сравнение с 2017 г. се наблюдава намаление на несъбраните 
вземания с в размер на 33 хил.лв., което е в резултат на усилията, които дружеството 
полага за събиране на вземанията си. Като цяло за всеки един от секторите през 2018 г., в 
сравнение с тези от 2017 г. се наблюдава намаление на вземанията. 
. 

III. Контрол по качеството на водите през 2018 година 
 
I. Относно качеството на водата, предназначена за питейно-битово цели: 

 
 1. Водата подавана на потребителите на територията на населените места, 
обслужвани от “Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Благоевград отговаря на 
изискванията на нормативната уредба и няма отклонения от изискванията на 
действащата Наредба №9 за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели 
(обн.ДВ, бр.30/2001).  
 
 1.1.При установяване на отклонения в качеството на питейната вода се вземат 
незабавни мерки за отстраняването им. Тези мерки се състоят най-често в източване на 
резервоара, измиване и дезинфекция на цялата водопроводна мрежа. За доказване на 
отстранено несъответствие от качеството на питейната вода, ИЛПОВ при 
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград извършва учестен мониторинг и 
представя протоколи от изпитване в РЗИ – Благоевград. 

       1.2 Извършена е дезинфекция с разтвор на натриев хипохлорит (белина). в с. 
Лютово, Община Белица, Област Благоевград в периода 13.02 – 16.02.2018 г. 
 1.3.Извършена е Дезинфекция по населени места по – предварително 
утвърден план – график  със Заповеди №№ РД – 06 – 88/10.04.2018 г. и  РД – 06 – 
93/12.04.2018 г. в периода от 16.04.2018 г. до 01.06.2018 г. с разтвор на натриев 
хипохлорид(белина-концетрат). В почистването на резервоарите се включваше, тяхното 
изпразване във водоснабдителната мрежа, основно механично почистване на всички 
вътрешни повърхности на резервоара с питейна вода, измиване и източване на 
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промивните води чрез изпразнителната система на резервоара. Дезинфекцията на 
резервоарите включва напълването на резервоарите със ”свежа” питейна вода 
едновременно с подаване на дезинфектанта в доза 0,10 л. Белина за 1м3 вода, като 
дезинфектиращият разтвор престоява в резервоара не по-малко от 12 часа. Промиването 
на резервоарите и водоснабдителната мрежа включва източването на дезинфектиращия 
разтвор от резервоаритепрез водоснабдителната мрежа, при отворени пожарни хидранти 
и/или оттоци едновременно с подаване на “свежа” питейна вода в резервоарите. 
Затварянето на пожарните хидранти и/или оттоци по водоснабдителната мрежа се 
извърши след достигане на съдържанието на остатъчен свободен хлор в питейната вода в 
рамките на допустимото, а именно 0,2-0,3 mg/l, установено от длъжностните лица 
/работник поддръжка хлор апарати и пробовземач към съответното РП към 
“Водоснабдяване и канализация” ЕООД–Благоевград. 
 

1.4   При извършване на анализ на водата на ВС „Извора”, е установено, че 
радиологичния показател обща алфа-активност не отговаря на изискванията на Наредба №9 
за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели. Въз основа на това е 
преустановено водоподаването на Зона Крупник. Зона Крупник се водоснабдява от 
дренажите „Татарките”, „Средорек”, „Ливадето” и „Ореха”, които дебит е достатъчен за 
водоподаване на потребителите на това населено място. 
 

1.5. От м. септември 2018 г. „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр. 
Благоевград не предоставя водоснабдителни услуги на с. Бунцево, община Якоруда и е 
изключено от Програмата за мониторинг за 2018 г.:  

o водовземното съоръжение все още не е предоставено за ползване и до 
момента на се експлоатира, поддържа и стопанисва от „ВиК” ЕООД – 
Благоевград; 

o от община Якоруда не са предадени списъци на водоснабдителните имоти 
и потребители в населеното място и „ВиК” ЕООД-Благоевград не 
инкасира населеното място. 

o От 21.12. 2018 г. е издадено Разрешително № 41110071/21.12.2018 г., за 
питейно-битово водоснабдяване на с. Бунцево, общ. Якоруда на името 
на „ВиК“ ЕООД - Благоевград 

 
 2. През третото тримесечие е Актуализирана е Програмата за мониторинг на 
качеството на питейната вода за 2018 г. от РЗИ – Благоевград, съгласно Наредба №9. 
Годишната справка по брой показатели и брой проби е следната: 
  
 

- По брой показатели: 
 

общ брой 
анализи с 
индикаторно 
значение  

нестанд.с 
индикаторно 
знач. 

станд.с 
индикаторно 
знач. 

общ 
бр.анализи 
ФХ 

нестанд.ФХ станд.ФХ 

2393 6 2387 1300 0 1300 
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стандартност индикат. зн. в % стандартност по ФХ в % 

99,75% 100% 
 

общ бр.анализи 
МБ нестанд.МБ станд.МБ 

общ 
бр.анализи 

РЛ 
нестанд. РЛ станд. РЛ 

405 4 402 123 11 112 

стандартност по МБ в % стандартност по РЛ  %   

99,26% 91,06 %   
 

- По брой проби: 
  

 
 
 

 
 

 
 
 
 

II. Относно загубите на водата: 
 

1. Извършва се аналитично регистриране на количествата подавана вода за питейно-
битови цели по населени места, в т.ч. с поетапно монтиране и отчитане на разходомери на 
вход населени места и на водоизточници, с цел добиване на реална представа за загубите на 
вода и съответното им редуциране. 

  2. През отчетната 2018 г. са извършени проверки на водоизточници, с цел 
установяване причините за реализираните загуби от дружеството, при които е установено: 

- наличието на изградени множество чешми, за общо ползване от жителите. 
Водочерпенето от чешмите не се регулира и от тях целогодишно и с равномерен дебит 
изтичат водни количества, които не се измерват и съответно не се инкасират.  
В тази връзка са изготвени и изпратени писма до всички общини на основание чл. 39, ал.4 
от Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и 
за ползване на водоснабдителните и канализационните системи да бъдат предприети 
необходимите мерки, за монтиране на измервателни устройства на чешмите за обществено 
ползване, с цел създаване на възможност за измерване и инкасиране на ползваните от 
населението водни количества.; 

- некоректно монтирани измервателни устройства (на вход резервоар), които 
измерват цялото постъпващо в резервоара водно количество, включително и това, което е в 
повече и прелива. Предприети са необходимите мерки за монтиране на измервателните 
устройства на подходящи места, така че да измерват единствено ползваните водни 
количества. 

 

общ 
брой 
проби  

общ 
бр.проби 
по МБ 

нест.проби 
по МБ 

общ 
бр.проби по 
ФХ  

общ 
бр.проби 
по ФХ  

общ 
бр.проби 
по РЛ нест.проби по  РЛ 

321 235 2 300 0 52 11 

стандартност по ФХ стандартност по МБ стандартност по  
РЛ 

100% 99,14% 78,85% 
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На този етап, предвид непълната база данни са отчетени следните стойности на 
загубите по водоснабдителни системи: 
-   

Подадена вода, куб.м. Отчетена вода, куб.м. Загуби, % ВиК 
Благоевград 
общо 28 788 783 10 810 859 62,45 

 
2. Начислена е годишна такса за 2018 г , както следва: 
 

a. за водовземане в размер на 494 815,81 лв. 
b. за заустване на отпадъчни води в размер на 53 718,88 лв. 

 
   

III. Относно изпълнение задълженията на дружеството по изискванията на   
нормативната уредба, в частност разрешителния режим по Закона за водите.  

 
“Водоснабдяване и канализация”ЕООД - Благоевград спазва изискванията съгласно 

условията в издадените разрешителните за водовземане. 
 

IV. Спазване на Наредба 7/14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на 
производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места/ДВ, 
бр.98,2000г./ 

 
Прави се вътрешна проверка за нови и заварени обекти, като на потребителите се 

изпращат уведомителни писма за представяне на необходимите документи в указаният 
срок. 

През 2018 г. са извършени проверки по утвърден график от Управителя на 
“Водоснабдяване и канализация” ЕООД Благоевград на фирми от гр. Благоевград и гр. 
Разлог, със сключени договори за отвеждане на производствени отпадъчни води. След 
издаване на съответните протоколи се актуализират степените на пречистване, с анекс към 
сключения договор.  

 
 
V.  Договори за отпадъчни води: 

 
1. Постъпили са 41 бр. заявления за сключване на договор с частни лица и 

фирми и са изготвени и сключени 41 бр. договора за почистване на изгребни ями - битови и 
промишлени. 

2. Постъпило е 1 заявление и е сключен договор за пречистване на отпадъчни 
води за отпадък от химически тоалетни в ПСОВ-Благоевград.  

3. Постъпило е 1 заявление за изготвяне на анекс към договор за пречистване на 
производствени отпадъчни води. 
 
VI.  Здължения към БД”ЗБР”: 
 

      1. В изпълнение на условията в издадените разрешителни за водовземане и 
заустване на отпадъчни води, в Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ и 
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Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ са представени декларации по чл.194б 
от Закона за водите, съдържащи информация за иззетите и заустените водни количества 
за 2017 г. по всяко едно разрешително.  

  Декларациите са подадени към съответните басейнови дирекции в срока по 
чл.194б, ал. 1 от Закона за водите, а именно – към 31 януари 2018 г. 
       2. В съответствие с разпоредбите на чл. 48, ал. 1, т. 12 от Закона за водите в 
срок до 31 март на следващата отчетна година титулярите – водоползватели да 
предоставят на директора на съответната басейнова дирекция, доклади за изпълнението 
на условията в издадените им разрешителни, същите са представени в 
законоустановения срок по всяко едно разрешително.  

4.  В изпълнение на предписания, дадени от Директора на БД ЗБР, през 
деветмесечието на 2018 г. са изготвени 21 обосновки и са подадени 21 бр. заявления за 
изменение на разрешителни за водовземане, в раздели „Разрешен годишен воден обем“.   

5. През деветмесечието на 2018 г. са извършени ремонти на 10 бр. измервателни 
устройства, монтирани на водоизточници за питейно-битово водоснабдяване и са 
монтирани 2 нови измервателни устройства, в изпълнение на предписания на БД ЗБР.; 

6. Към края на на 2018 г. задълженията към БДЗБР са както следва: 
 
 За 2017 г. – изчислената и потвърдена от БД ЗБР и БД ИБР дължима такса по 

разрешителни за водовземане е в размер на 475 052,47 лв., от които към края на м. 09.2018 
г. са заплатени 275 738,02 лв. За остатъка от 199 313,85 лв. е издадено Решение за 
разсрочване от Директора на БД ЗБР и сумата се погасява с ежемесечни вноски по одобрен 
погасителен план; 

 Дължимата такса по разрешителни за заустване на отпадъчни води е в размер 
на 60 802,66 лв. и е заплатена изцяло.; 

 Дължими такси за стари периоди – няма. 
 
VII. Спазване на Наредба 6/09.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото 
съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, заустени във водни 
обекти 

 
Изпълнен е ежемесечен собствен мониторинг на отпадъчните води на 24 броя 

разрешителни за заустване, резултатите от който своевременно са изпратени на БД ЗБР и 
РИОСВ-Благоевград. 
 
VIII. Проверки по постъпили жалби 
 

1. Постъпили жалби относно качеството на водата – 8 бр. По всички постъпили 
жалби са извършени проверки, проверени са пунктовете и са взети водни проби за анализ, 
при които не са установени отклонения, съгласно Наредба №9/2001 г. за качеството на 
водата, предназначена за питейно-битови цели.  

 
2.През 2018 г. е постъпила жалба от жители на с. Баня, общ. Разлог, във връзка с 

отпадъчните води зауствани в канализационната мрежа на селото. Извършена е проверка на 
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място и е изготвен и изпратен отговор до жалбоподателите, до Кметство с. Баня и Община 
Разлог.   

 
IX. Дератизация 

 
Във връзка с изпълнение на издадено предписание с изх. № 206/02.04.2018 г. от 

РЗИ – Благоевград и след сключен Договор с лицензирана фирма „Гарант Медикъл“ 
ЕООД , бе извършена двукратна(пролетна и есенна)  профилактична 
деритизация(унищожаване на гризачи) по утвърден график, на шахтите на 
канализационната мрежа експлоатирана и поддържана от “Водоснабдяване и 
канализация” ЕООД – Благоевград, като всички протоколи се изпратиха в РЗИ – 
Благоевград в указаният срок. 
 
X. Дезинфекция 

 
През 2018 г. се извърши еднократно почистване с последваща дезинфекция и 

профилактика на водопроводните мрежи  и съоражения, след утвърдени Заповеди и 
графици от Управителя на Дружеството, на следните населени места: 

 със Заповед № РД–06-32/09.02.2018 г., се извърши еднократно почистване 
с последваща дезинфекция и промиване на резервоара и вътрешната водопроводна 
мрежа в село Лютово, община Белица, област Благоевград за периода от 13.02. до 
16.02.2018 г. 

 със Заповеди №№ РД-06-88/10.04.2018 г. и РД-06-93/12.04.2018 г., се 
извърши еднократно пролетно почистване за 2018 г. и последваща дезинфекция и 
промиване на резервоарите и водопроводните мрежи в населените места експлоатирани 
и поддържани от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград (всички 
населени места обслужвани от Дружеството, без гр. Благоевград и населените места 
около града обслужвани от ПСПВ - Благоевград), 

 със Заповед № РД–06-184/20.07.2018 г. в периода 30.07.2018 г. до 
01.08.2018 г. се извърши дезинфекция на водопроводната мрежа на гр. Благоевград, с. 
Дъбрава, с. Бело поле, с. Покровник, с. Рилци и с. Изгрев община Благоевград 
експлоатирани от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград, 

  със Заповед № РД–06-297/21.11.2018 г., в периода от 21.11.2018 г. до 
22.11.2018 г. се извърши еднократно почистване с последваща дезинфекция и промиване 
на резервоара и вътрешната водопроводна мрежа в с. Мощанец, община Благоевград. 

 
 

XI. Хлориране 
 
 Към отдела действа група /т. нар. хлораторна група/ която следи и отговаря за 
непрекъсността на процеса обеззаразяване в населените места на територията на РП 
Благоевград и район Симитли – осъществява дейността по обезаразяване на водата, 
изразяваща се в монтиране на съдове и тръбни системи за течни дезинфектанти, 
дозаторни помпи, зареждане на съдове с натриев хипохлорид, както и поддръжка на 
системите  и съораженията за обеззаразяване, в т.ч. и на монтиране на хлор-апарати. 
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Успоредно с това групата поддържа и регистрира база данни на показателя  - остатъчен 
свободен хлор, след измерване на място с мобилен спектрофотометър. За РП - Разлог,  се 
грижи група – хлоратори на подчинение на Ръководител РП – Разлог , за РП - Гоце 
Делчев, се грижи група на подчинение на Ръководител РП – Гоце Делчев, като 
подаването на заявки за белина се контролира от Ръководител на отдел „МВиЕ“.  
   Във връзка с предожение с вх. № РД-13-499/13.08.2018 г. се изгради хлораторно 
помещение до първа шахта в местността  „Деянски ливади“ гр. Благоевград, за 
подобряване на качеството на питейната вода подавана към квартал „Старо Струмско“, 
община Благоевград. 
 
 

IV. Технико- икономически  aнализ на съществуващото 
положение 

 
Анализ на нивото на покритие с водоснабдителни и канализационни услуги 

 
Проблемите при поддръжката и експлоатацията на ВиК системите за 10-те общини 

от  обособената територия “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград са 
следните: 

 Стари и амортизирани ВиК мрежи и съоръжения; 
 Липса на инвестиции във ВиК системите, които в по-голямата си част се нуждаят 

от подмяна; 
 Високи загуби на вода; 
 Липса на точна информация за идентифициране видовете загуби и зоните с най-

високи загуби на вода; 
 Липса на кадастър – дружеството разполага с частичен подземен кадастър, което 

е пречка при подръжката и подмяната на ВиК мрежите; 
 Недостатъчни ресурси за поддръжка на канализационните системи. 

 
Основна част от работата на техническите специалисти в дружеството е насочена към 

осигуряване на непрекъснатост на предоставяните ВиК услуги и отстраняване на 
възникналите аварии по ВиК мрежите. Води се статистика за отстранените аварии по 
населени места, улици и по видове аварии – на улични водопроводи, на външни 
водопроводи, на сградни водопроводни и канализационни отклонения, на спирателни 
кранове и пожарни хидранти, на помпени станции, на канализационни мрежи.  

Общият брой на възникналите и отстранени аварии по ВиК мрежи през 2018 год. е 
1897 бр., като от тях 1783 бр. са остранените аварии по водопроводни мрежи, а 114 бр. – 
по канализационните.  

Авариите се разпределят по видове както следва: 
 аварии на улични водопроводи - 976 бр.;  
 аварии на водопроводни отклонения – 495 бр.; 
 аварии на СК, АВ и ПХ – 42 бр.; 
 аварии на външни водопроводи – 269 бр.; 
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 аварии на помпени станции – 1 бр.; 
 аварии на канализационна мрежа – 71 бр.; 
 аварии на канализационни отклонения – 37 бр.; 
 запушване на канализация – 6 бр. 

 
И през тази година се запазва тенденция за намаление на броя на авариите на 

водопроводната мрежа, която се установи през последните няколко години. Тя се дължи 
на изпълнените по различни програми проекти за реконструкция на ВиК мрежи в редица 
населени места и както и ремонтите, изпълнени от дружеството. Също така положително 
влияние оказват предприетите мерки за намаляване на напорите във вътрешните 
водопроводни  мрежи. При канализационните мрежи има обратна тенденция за 
увеличаване на броя на авариите. Основната причина е липсата на инвестиции за 
подмяна на амортизираните мрежи. 

Една от основните причини за високата честота на авариите, както по 
водопроводните, така и по канализационните системи, е възрастта на мрежите – все още 
голяма част от тях са стари и амортизирани. 

Налягането е фактор от основно значение за състоянието на водоснабдителните 
системи. За водопроводните мрежи от обособената територия на дружеството то е 
задоволително и на места, по-високо от необходимото. Изключение има през периодите 
на засушаване, когато има недостиг на вода, респективно недостатъчен напор в 
системите. По-високите напори са в резултат на това, че при изграждане на 
водопроводните мрежи в отделните населени места действащата норма е била по-висока 
(0.8 МРа), както и че през годините не се следва обща водоснабдителна схема с ясно 
дефинирани напорни зони.  

Високите напори във водопроводните мрежи са предпоставка за възникване на 
аварии, както по разпределенителните водопроводни участъци, така и по сградни 
отклонения и спирателни кранове.  

Във връзка с регулиране на налягането дружеството през последните години работи 
активно по анализиране на напорите и монтиране на регулатори за налягането.   

В  с. Рибново, общ. Гърмен, беше зонирана водопроводната мрежа, като бяха 
монтирани 2 бр. регулатори на налягането. 

Сериозен проблем при отстраняването на авариите е възстановяването на 
асфалтовото покритие след приключване на ремонтните работи. В повечето случаи 
стойността на асфалтирането даже превишава стойноста на извършените СМР за 
отстраняване на аварията. “ВиК” ЕООД – Благоевград възлага възстановяването на 
разрушената асфалтова настилка на специализирани външни фирми, но това 
предизвиква проблеми заради разликата във времето на отстраняване на авариите и 
възстановяването на асфалтовата настилка. 

 
В изпълнение на Наредба № 4/2004 г. чл. 7, ал. 3, през изминалата година за 

присъединяване на имоти на потребители към водоснабдителните системи са изградени 
215 бр. нови сградни водопроводни отклонения. Новоизградените сградни 
канализационни отклонения са 108 бр.  

Ремонтираните (изцяло подменени) СВО през годината са 654 бр. 
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В началото на 2018 год. бе съставена инвестиционна програма за ремонти на мрежи и 

съоръжения по ВиК системите по населени места, като тя беше съобразена със 
състоянието на водопроводните мрежи - брой аварии, вид на материала, възраст на 
тръбите, изместване на трасетата извън частни имоти и други. Изборът на обектите, 
включени в програмата, беше съгласуван и с инвестиционните намерения на общините, 
включени в обособената територия на дружеството. Една от целите за координиране на 
програмата ни с тази на общините е намаляване разходите за възстановяване на 
асфалтовата настилка. Част от ремонтите бяха изпълнени преди реализацията на проекти 
на общините за реконструкции на улични настилки, като по този начин спестихме 
средства от възстановяване на разрушените при ремонтите настилки. 

 
През 2018 година са подменени общо 13752 м от съществуващите водопроводни 

мрежи. Старите водопроводни тръби – основно етернитови, се подменят с ПЕ тръби. 
При ремонтите на уличните водопроводи се подменят и всички сградни водопроводни 
отклонения в обхвата на обекта. 

Всички ремонти на ВиК мрежи са изпълнени с наличните във фирмата ресурси от 
специализирана техника и работна ръка. Обектите, изпълнени със собствени сили, се 
реализират с минимален финансов ресурс.  

 
През 2018 г. също така са изпълнени ремонтни работи по сгради и съоръжения като: 

 Пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ); 
 Пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ); 
 Помпени станции (ПС) по водопроводните мрежи и напорни водоеми (НВ); 
 Водовземни съоръжения; 
 СОЗ около водоизточници и съоръжения; 
 Сгради на „ВиК” ЕООД. 

 
Голяма част от напорните резервоари за населените места в обособената територията 

на „ВиК” ЕООД – Благоевград са некачествено изградени. Голяма част от резервоарите, 
които са изграждани след 1990 г. не са получили разрешение за ползване заради течове 
още при строителството, по-големи им от нормативно допустимите. През последните 
години дружеството насочи част от инвестициите си в мерки за намаляване на течове от 
напорни резервоар. Беше изпълнена хидроизолация на водните камери на голям брой 
населени места на територията на всички общини. През изминалата година също бяха 
изпълнени ремонтни работи по резервоари, като в това число се включва хидроизолация 
на стоманобетонов резервоар за гр.  Гоце Делчев. 

През изминалата година бяха извършени дейности за монтиране измервателни 
устройства за измерване на водното количество на вход населени места: за с. Делчево, 
общ. Г. Делчев; с. Юруково, общ. Якоруда; с. Логодаж, общ. Благоевград; с. Крушево, 
общ. Гърмен. 
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Непрекъснатост на водоснабдяването 
Планирани прекъсвания на водоподаването се налагат поради следните причини: 
 При ремонти и реконструкции на ВиК мрежите. Ремонтите са предварително 

планирани и когато при изпълнението им се налага временно прекъсване на 
водоснабдяването на по-голяма част от населението се прави специално 
оповестяване на населението. За целта се използват сайта на дружеството и 
местните медии – местната преса, радио и кабелни телевизии. Когато при 
извършване на предварително планиран ремонт, при който се прекъсва 
водоснабдяването на по-малка част от населението (например на една улица), 
уведомяването се извършва чрез писмено уведомление до живущите на 
съответната улица. 

 При извършване на дезинфекция на водопроводната система. Дезинфекцията се 
планира и се извършва по предварително оповестен в местните медии и сайта на 
дружеството график. 

 Режим на водоснабдяването – такъв се въвежда със заповед на териториалните 
органи на изпълнителната власт. Информацията за режима и график за 
провеждането му се публикува в сайта на дружеството и местната преса.  
През 2018 г. от населени места от обособената територия на „Водоснабдяване и 
каналиция” ЕООД – Благоевград режим на водоснабдяването е въведен само в  с. 
Вълкосел, общ. Сатовча. От режима са засегнати  2400 жители. 

 
 
V. Отчет за 2018 г. на отдел “Автотранспортна дейност” 
 
         През 2018 г. работата на отдел „Автотранспортна дейност“ се изразяваше предимно 
в извършването на навременни ремонти и техническо обслужване на МПС (леки 
автомобили, товарни автомобили, багери и малогабаритна техника), собственост на 
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Благоевград. 
 Извършени са 5 броя по-тежки ремонта на багери от РП-Разлог, РП-Благоевград, 
РП – Гоце Делчев и район Симитли. Извършени са също и много ремонти на ЗИЛ от 
ПСОВ – Разлог, ЗИЛ от ПСОВ – Благоевград, които поради дългия им експлоатационен 
период постоянно аварират. ВИС от район Якоруда, ВИС от РП – Разлог и други 
товарни автомобили, което отне повече време от нормалните обслужващи ремонти 
/проблеми свързани с ел.инсталациите, газовите уредби, цялостното окачване, 
двигателите, спирачните и хидравлични системи, боядисване и изкърпване/. 
Каналочистачния автомобил Авиа Д 90 е ремонтиран във външен сервиз, поради 
спецификата на ремонта.  
         Същевременно в авторемонтната работилница се извършват текущи ремонти, 
свързани с амортизацията и ползването на превозните средства и малогабаритната 
техника. При невъзможност от бързо отстраняване на повредата на леки и лекотоварни 
високопроходими автомобили, се осигуряват наличния в АРР – Благоевград като 
заместващ.      

Извършени са частични ремонти и във външни сервизи при невъзможност от 
отстраняването на повредата от наша страна. 
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Направена е организация по отстраняване на заведените щети по автомобилите 
със сключени застраховки „Автокаско“. Годишните прегледи на всички МПС за 
конкретния период бяха извършени в срок и в съответствие с графика. Извърши се 
поетапна подготовка на автопарка за летния и зимния период, сменени бяха гумите 
според сезона на всички МПС. Автомобилите бяха обстойно прегледани и направени 
малки ремонтни дейности по тях. 

Съгласно Наредба № 41 от 04.08.2008 г. за придобиване на професионална 
компетентност от водачи на МПС за извършване на превоз на товари и пътници, бяха 
организирани курсове за подновяване и придобиване на карти за квалификация на 
водачите на МПС и дигитални карти за тахограф, за управлението на които се изисква 
свидетелство за управление на МПС от категории и подкатегории С1, С1+Е, С, С+Е, D1, 
D1+Е, D или D+Е, които водачите на тежкотоварни МПС взеха успешно. 

Служителите от отдел АТД са извършили, заявените превози на товари за 
„собствена сметка“ по обособените територии на Дружеството, аварийните ремонти и 
обекти в РП-Благоевград, съгласно изискванията на Наредба Н-8 от 27.06.2008 г. за 
условията и реда за извършване на превоз на пътници и товари за собствена сметка.  

Извършен е превоз на утайка от ПСОВ – Благоевград до където е необходимо, а 
също и превоз на битови отпадъци.  

Въведен е нов програмен продукт (GPS). Проследен е монтажа на всички нови 
GPS устройства, като за това са издадени протоколи от доставчика. Непрекъснато се 
упражнява контрол на движението на автомобилите чрез GPS системата за проследяване 
и логистика. 

 Оказано е съдействие на правен отдел при провеждане на процедурите по реда на 
Закона за обществените поръчки за „Предоставяне на услуги чрез глобална система за 
навигация и определяне местоположението (GPS или равностойни)“, за „Осигуряване на 
застрахователни услуги по обособена позиция №6 „Застраховане на автомобили, 
собственост на Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград“, „Избор на 
доставчик на нови, неупотребявани резервни части за МПС, собственост на 
“Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград“. След приключване на 
обществена поръчка по закупуване и доставка на 2 бр. нови, неупотребявани 
високопроходими автомобила са регистрирани, монтирани са АГУ и са разпределени. 

Ежедневно се водят регистри за присъствието и отсъствието на персонала, за 
разпределението на инженерната техника и автотранспорт за обезпечаване работата по 
аварии и обекти по ремонт на водоснабдителната и канализационна система на район 
Благоевград.  
Съгласно измененията и допълненията на Наредба №33 от 1999 г. за обществен превоз 
на пътници и товари на територията на Република България, на основание чл. 7 от 
Закона за автомобилните превози и след извършването и спазването на редица 
процедури и изисквания, през месец март 2018 г. Дружеството успешно подаде справка 
и защити  финансова стабилност по лиценз № 08786 за превоз на товари по шосе на 
територията на Р. България към ИА „Автомобилна администрация“. В срок са подадени 
и всички изискващи се от Агенцията справки. 
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VІ. За дейността на отдел „БЗР” , СПО, СТМ , КУТ, ППО, ГЗ, ОМП , и 
зав. Регистратура по Закона за класифицираната информация.  
 
        В предприятието стриктно се спазва утвърдената програма за ЗБУТ с цел 
минимизирането и отстраняването на съществуващите рискове по работни места. Във 
връзка с това съвместно със СТМ е актуализирана програмата за предотвратяване или 
намаляване на евентуалния риск. На стриктното спазване на утвърдените мерки и 
прилагането на нормативните и поднормативни документи се дължи не допускането на 
трудови злополуки и инциденти, които биха могли да доведат до инвалидност или 
смъртен изход. 

Вследствие на въвеждането и изпълнението на оценените рискове е подобрена 
вътрешно фирмената организация в Дружеството, както и по-стриктно спазване на 
документооборота. 

Спазвайки  ЗЗБУТ  и  Наредба  № 07-2  от  16.12.2009 год. в  Дружеството  се  
проведоха  следните  мероприятия: 

1. Проведоха  се  обучения  по  безопасност  и  здраве от СТМ  при  работа  : 
 длъжностните  лица,  които ръководят  и  управляват  трудовите  

процеси ; 
  лицата  които са определени  със  заповед на управителя  да 

провеждат  инструктажите  по  безопасност  и  здраве  при  работа ; 
   с  членовете  на  комитета  по  условия на  труд.  

 Обученията  бяха  проведени  по отделно  във  всички  Регионални  поделения  на  
Дружеството.  

2. Проверени бяха годността на наличните лични предпазни средства и 
средствата за колективна защита. 

3. Актуализирана беше вътрешно-фирмената документация на дружеството. 
4. Изработен бе план за дейността и правилник за организацията и дейността на  

комитета по условия на труд във „Водоснабдяване и канализация” ЕООД-
Благоевград  за 2018 год.  

5. Провеждани  бяха редовните заседания на представителите на КУТ. 
6. Изработен бе план за осигуряване на пожарна безопасност при извършване на 

текущи ремонти и на строителни и монтажни работи на обекта и план за 
евакуация на персонала, посетителите и имуществото при пожар в Регионално 
поделение-Благоевград, Регионално поделение-Разлог и Регионално 
поделение-Гоце Делчев.. 

7. Извършвани бяха проверки за изправността на СПО и воденето на 
ревизионните книги. 

8. Проведе  се  годишен  инструктаж  и  проверка  знания  на  обслужващ  
персонал  на  съоръженията. 

9. Извършвани бяха проверки за поддържането на картотеките за ОВ на 
станциите за съхранение на хлор и в съотв. химични лаборатории.  
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10. Извърши се проверка по обекти за означаването и сигнализацията на 
работните места. 

11. Във  връзка  с  подготовката  на  водоснабдителните  и  канализационни  
системи  за  експлоатация  при  есенно- зимни  условия,  във  „ВиК”ЕООД – 
Благоевград  се  разработи  План – Програма  за  подготовка  на  съоръженията  
за  работа  при  зимни  условия. 

12.  На  основание т.3 т.4  от Приложение № 2 към чл.1, ал.3 от Наредба № 9 от 
23.09.2004 год. за  осигуряване  на  здравословни  и  безопасни  условия  на  
труд  при  експлоатация  и  подържане  на  водоснабдителните и  
канализационни се  проведе  задължително  ежегодно  обучение  -  изпит на  
работещите с хлор-газ за  безопасна  работа  с  него  в  съответствие  с  
одобрена  от  Управителя  на  Дружеството  програма. 

13. Други текущи задачи по ЗБУТ и ППО. 
           

 
VІI. Относно дейността на отдел „Правно-административно -
обслужване”  

 
През 2018 г. Правен отдел е извършило следните дейности: 
 
І. Изготвени са общо 639 документа, от които: 
 60 бр. заповеди за писмени обяснения; 
 10 бр. пълномощни на служители на „ВиК“ ЕООД - Благоевград; 
 30 бр. заповеди за комисия; 
 43 бр. заповеди свързани с дейността на дружеството; 
 180 бр. становища, писма и доклади във връзка с предложения и писма от служители 

на „В и К“ ЕООД - Благоевград и клиенти на дружеството; 
 100 бр. писма до отдел „Финансово-счетоводен“ при „Водоснабдяване и 

канализация“ ЕООД – Благоевград, за изплащане на суми по дела. 
 140 бр. молби за образуване на изпълнителни дела срещу длъжници на дружеството; 
 30 бр. заявления по чл. 410 от ГПК; 
 32 бр. искови молби срещу длъжници на дружеството; 
 14 бр. отговора на искова молба. 

 
І. Съгласувани са общо 749 документа, от които: 

 
 30 бр. договора за почистване на изгребни ями; 
 35 бр. договора за предоставяне на ВиК услуги (окончателни); 
 107 бр. договора за предоставяне на ВиК услуги (предварителни); 
 5 бр. анекси към предварителен договор за присъединяване; 
 60 бр. заповеди за прекратяване на трудово правоотношение; 
 160 бр. длъжностни характеристики; 
  147 бр. трудови договори и допълнителни споразумения; 
  15 бр. договор за отвеждане и пречистване на отпадъчни води. 
 190 договора на отдел „Инкасо“; 
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ІІІ. Сключени са следните договори, в изпълнение на обявени процедури за възлагане на 

обществени поръчки: 

1. На 25.01.2018 г. с Обява изх. № ПО-01-2/25.01.2018 г. е обявена обществена 
поръчка по реда на част V, глава 26 от ЗОП, с предмет: “Доставка на 2 броя нови, 
неупотребявани високопроходими автомобили, тип „SUV””.  Срокът за събиране на 
оферти е 01.02.2018 г. Събраните оферти са отворени, разгледани и оценени от комисия 
на 02.02.2018 г. Протокол за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на постъпилите 
оферти, публикуван на 09. 02. 2018 г. Сключен договор на 22.02.2018 г. със 
„Специализиран автосервиз – Мастерверк – Благоевград“ ЕООД. 

2.  На 19.02.2018 г. е обявена обществена поръчка по реда на част V, глава 25, раздел II 
от ЗОП, с предмет: „Доставка на водопроводни тръби и фитинги за нуждите 
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Благоевград” в 4 обособени позиции. 
  Обявление за удължаване на срока за приемане на оферти, публикувано на 09.03.2018 

г.; 
  Съобщение за срок за подаване на офертите и дата и час за отваряне на офертите, 

публикувано на 13.03.2018 г.; 
Със Заповед №ПО-01-29/21.03.2018 г. на Управителя на „ВиК“ ЕООД – Благоевград е 

назначена комисия за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в 
обявената процедура.  

Разяснение №1, публикувано на 16.03.2018 г.; 
Разяснения №2, публикувано на 16.03.2018 г.; 
Протокол №1 по чл. 54, ал.7 от ППЗОП, публикуван на 30.03.2018 г.; 
На 08.08.2018 г. в Профила на купувача е публикувано Решение №ПО-01-126/08.08.2018 

г., на Управителя на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград, за 
прекратяване на обособени позиции №1 и №2, както и съобщение за отваряне на ценовите 
предложения за обособени позиции №3 и №4. 

На 01.10.2018 г. на Профила на купувача са качени Протоколи №2 и №3 от дейността на 
комисията, назначена със Заповед №ПО-01-29/21.03.2018 г. на Управителя на „ВиК“ ЕООД 
– Благоевград  за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в 
обявената процедура.  

На 02.10.2018 г. на Профила на купувача е качено Решение №ПО-01-174/01.10.2018 г. за 
избор на изпълнител на Управителя на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - 
Благоевград. 

На 08.11.2018 г. е сключен договор по обособена позиция №3, с избрания 
изпълнител „АЛИАКСИС ЮТИЛИТИС ЕНД ИНДЪСТРИ“ ЕООД. По обособена 
позиция №4 е сключен договор с „Юроком 2000“ ООД. 

 
3.  На 23.02.2018 г. е обявена обществена поръчка по реда на част V, глава 26 от 

ЗОП, с предмет: „Възстановяване на асфалтови и тротоарни настилки, разрушени след 
ремонт на улични водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения, на територията 
на Регионално поделение Гоце Делчев”. 

Разяснение, публикувано на 07.03.2018 г. 
 Протокол за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти, 

публикуван на 30.03.2018 г. 
Сключен е договор с избрания изпълнител “СТИЛСТРОЙ - М“ ООД.    
 



  
 

42 
 

 

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ  И  КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД – БЛАГОЕВГРАД 
2700 Благоевград, ул. “Антон Чехов” №3; тел. 073 884170; факс 073 884178; е-mail: vik_bl@avala.bg 

4. На 26. 04. 2018 г. е отправена Покана за предоставяне на оферти за „Избор на 
обслужваща банка – изпълнител за предоставяне на финансови услуги на 
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград. Изготвен Протокол. На 
03.09.2018 г. е сключен договор за комплексно банково обслужване с избрания 
изпълнител „Централна кооперативна банка“ АД. 

 
5. На 21.05.2018 г. е публикувана обява за обществена поръчка на стойност по 

чл.20, ал. 3 от ЗОП с предмет „Доставка на инертни материали за нуждите на 
регионалните поделения на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - 
Благоевград“, в три обособени позиции. 

На 30.05.2018 г. е публикувано съобщение за удължаване на срока за получаване 
на оферти. 

На 06.06.2018 г. е публикувано Съобщение по чл. 193 от ЗОП, с изх. № РД-09-
1001/06.06.2018 г., за прекратяване на обществената поръчка. 

 
6. На 06.06.2018 г. е публикувана обява за обществена поръчка с предмет 

„Доставка на течен хлор и натриев хипохлорит за нуждите на „Водоснабдяване и 
канализация“ ЕООД - Благоевград“, в две обособени позиции. 

Със Заповед №ПО-01-73/15.06.18 г. на Управителя на „В и К“ ЕООД – 
Благоевград е назначена комисия за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на 
подадените оферти в обявената процедура.  

На 29.06.2018 г. е публикуван, утвърден от Управителя на „В и К“ ЕООД – 
Благоевград, Протокол по чл. 97, ал.4 от ППЗОП за отваряне, разглеждане, оценка и 
класиране на постъпилите оферти. 

Избраният за сключване на договор участник е „СКОРПИО-46“ ЕООД. На 
06.08.2018 г. е сключен договор за доставка на течен хлор и натриев хипохлорит за 
нуждите на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград. 

 
7. На 06.06.2018 г. е публикувана обява за обществена поръчка с предмет: „Избор 

на изпълнител на СМР за ново изграждане на строеж „Склад“ в имот с 
идентификатор 04279.77.18, местността „Джампалица“ по КК на гр. Благоевград 

На 25.06.2018 г. е публикувана информация за удължаване първоначалният срок 
за получаване на оферти. 

На 20.07.2018 г. в Профила на купувача е публикуван протокол от дейността на 
комисията. На 07.08.2018 г. е сключен договор с избрания изпълнител „Престиж 
Бизнес - 93“ ООД. 

 
8. На 06.06.2018 г. е публикувана обява за обществена поръчка с предмет: 

„Доставка на инертни материали за нуждите на регионалните поделения на 
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Благоевград“, в три обособени позиции. 

На 15.06.2018 г. е публикувана информация за удължаване първоначалният срок 
за получаване на оферти. 

Със Заповед №ПО-01-75/20.06.18 г. на Управителя на „В и К“ ЕООД – 
Благоевград е назначена комисия за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на 
подадените оферти в обявената процедура.  

На 20.07.2018 г. в Профила на купувача е качен Протокол от работата на 
комисията, назначена със заповед №ПО-01-75/20.06.18 г. на Управителя на „В и К“ 
ЕООД – Благоевград е назначена комисия за отваряне, разглеждане, оценка и класиране 
на подадените оферти в обявената процедура. На 16.08.2018 г. са сключени договори за 
доставка на инертни материали по обособени позиции №1 (Благоевград) и №3 
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(Разлог), с избрания изпълнител „Пиринстройинженеринг“ ЕАД. На 20.08.2018 г. е 
сключен договор за доставка на инертни материали по обособена позиция №2 (Гоце 
Делчев) с избрания изпълнител „Бистрица 2002“ ЕООД. 
 

9. На 08.06.2018 г. е публикувана Покана за участие в процедура по пряко 
договаряне с предмет: „Осигуряване на охрана на обекти и имущество, собственост 
на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД –Благоевград. 

Със Заповед №ПО-01-79/25.06.18 г. на Управителя на „В и К“ ЕООД – 
Благоевград е назначена комисия за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на 
подадените оферти в обявената процедура.  

На 26.07.2018 г. в Профила на купувача са публикувани Протокол и Доклад от 
работата на комисия, назначена със Заповед №ПО-01-79/25.06.18 г. на Управителя на „В 
и К“ ЕООД – Благоевград за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на подадените 
оферти в обявената процедура, както и Решение за избор на изпълнител. 

На 03.09.2018 г. е сключен договор за осигуряване на охрана на обекти и 
имущество, собственост на „В и К“ ЕООД – Благоевград с избрания изпълнител 
„ЕиО Секюрити“ ЕООД. 
 

10. На 12.07.2018 г. е публикувана обява за обществена поръчка с предмет: “Инкасиране 
на суми за ползвани ВиК услуги, предоставени от Водоснабдяване и канализация ЕООД – 
Благоевград на абонатите на дружеството, по обособени позиции”. 

На 10.09.2018 г. в Профила на купувача е качен Протокол от работата на комисията. 
На 16.10.2018 г. са сключени договори по обособена позиция №3 с избрания участник 

„Изипей“ АД, по обособена позиция №4 е сключен договор с „Ипей“ АД . На 26.10.2018 г. 
са сключени договори по обособени позиции №1 и №2 с избрания изпълнител „Български 
пощи“ ЕАД. 

 
11. На 17.07.2018 г. е обявена обществена поръчка, чрез открита процедура с предмет: 

„Организиране и провеждане на професионални обучения и обучение по ключова 
компетентност на заети лица във „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Благоевград“. 

На 14.08.2018 г. в Профила на купувача са публикувани Разяснения. 
На 23.08.2018 г. в Профил на купувача е публикуван Протокол №1 от дейността на 

комисията, назначена със Заповед №РД-06-205/21.08.2018 г. на Управителя на „Водоснабдяване 
и канализация“ ЕООД – Благоевград. 

На 19.09.2018 г. в Профила на купувача е публикувано Съобщение за отваряне и 
оповестяване на ценовите предложения на участниците. 

На 17.10.2018 г. в Профила на купувача са качени Протоколи №2 и №3 от дейността на 
комисията, назначена със Заповед №РД-06-205/21.08.2018 г. на Управителя на „Водоснабдяване 
и канализация“ ЕООД – Благоевград, както и Доклад. 

На 17.10.2018 г. в Профила на купувача е качено Решение за избор на изпълнител на 
основание чл.22, ал.1, т.6 от ЗОП във връзка с чл. 108, т. 1 от Закона за обществените поръчки 
(ЗОП) и резултатите отразени в Доклад, утвърден на 16.10.2018 г. и Протокол №1/21.08.2018 
г., Протокол №2/19.09.2018 г. и Протокол №3/26.09.2018 г. от дейността на комисията, 
назначена със Заповед №РД-06-205/21.08.2018г., на управителя на "Водоснабдяване и 
канализация" ЕООД - Благоевград за провеждане на открита процедура за възлагане на 
обществена поръчка с предмет “Организиране и провеждане на професионални обучения и 
обучение по ключова компетентност на заети лица във "Водоснабдяване и канализация" 
ЕООД - Благоевград”, с три обособени позиции, финансирана с административен договор за 
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предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.1.21-C01 по Оперативна 
програма "Развитие на човешките ресурси" и открита с Решение №ПО-01-88/13.07.2018 г. на 
управителя на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД – Благоевград. 

На 07.11.2018 г. са сключени договори с избрания изпълнител „ПБ 2013“ ЕООД, по 
обособени позиции №1 и №2, и с „БС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ ЕООД по обособена позиция 
№3. 

 . 
12. На 21.09.2018 г. е открита обществена поръчка, чрез публично състезание с предмет: 

„Доставка на тръби за нуждите на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград, 
по обособени позиции“. 

На 03.10.2018 г. на Профила на купувача е публикувано Разяснение. 
На 06.11.2018 г. на Профила на купувача е качено съобщение за отваряне на ценовите 

предложения. 
На 15.11.2018 г. на Профила на купувача са качени Протоколи №1 и №2 от дейността на 

комисията, назначена със Заповед №ПО-01-197/16.10.2018 г., на Управителя на 
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград, както и Решение №ПО-01-
233/15.11.2018 г. за избор на изпълнител. 

На 11.12.2018 г. са сключени договори по обособени позиции №1 и №2 с избрания 
изпълнител „Юроком 2000“ ООД 

13. На 15.10.2018 г. в Профила на купувача е обявена процедура чрез събиране на 
оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Избор на изпълнител на СМР с 
предмет възстановяване на асфалтови и тротоарни настилки, разрушени след ремонт 
на улични водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения, на територията на 
Регионално поделение Разлог”. 
На 31.10.2018 г. на Профила на купувача е качена Информация за удължаване на 

първоначалния срок за получаване на оферти. 
На 08.11.2018 г. на Профила на купувача е качен Протокол от дейността на комисията, 

назначена със Заповед №ПО-01-221/05.11.2018 г. на Управителя на „ВиК“ ЕООД – 
Благоевград  за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в 
обявената процедура.  
 На 05.12.2018 г. е сключен договор с избрания изпълнител 

„ПИРИНСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД. 

14. На 16.10.2018 г. в Профила на купувача е обявена процедура чрез събиране на 
оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Осигуряване на 
застрахователни услуги на Водоснабдяване и канализация ЕООД – Благоевград, по 
обособени позиции”. 

На 22.10.2018 г. на Профила на купувача е публикувано Разяснение на основание 
чл. 189 от ЗОП. 

На 25.10.2018 г. е качена Информация за удължаване на първоначалния срок за 
получаване на оферти за обособени позиции №3 и №5. 

На 05.11.2018 г. са качени Протоколи от дейността на комисия, назначена със 
Заповеди №ПО-01-210/25.10.2018 г. и №ПО-01-218/30.10 2018 г. на Управителя на 
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград. 

На 08.11.2018 г. са сключени следните договори: 
 по обособена позиция №1, с избрания изпълнител ЗК „Уника Живот“ 

АД; 
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 по обособена позиция № 4, с избрания изпълнител ЗАД „БУЛСТРАД 
ВИЕНА ИНШУРУНС ГРУП“ АД; 

На 09.11.2018 г. са сключени следните договори: 
 по обособена позиция №2 и №6, с избрания изпълнител ЗАД 

„БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРУНС ГРУП“ АД; 
На 11.12.2018 г. е сключен договор по обособена позиция №3, с избрания 

изпълнител „Застрахователно дружество Евроинс“ ЕАД. 
Не е сключен договор по обособена позиция №5 - „Сключване на застраховка 

„Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството““, 
тъй като в срока за подаване на оферти не е постъпила нито една оферта за 
обявената обособена позиция. 

 
Предстои да се сключат следните договори, в изпълнение на обявени процедури за 

възлагане на обществени поръчки: 
 

7. На 13.12.2018 г. е обявена процедура чрез събиране на оферти за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: “Избор на доставчик на нови, неупотребявани 
резервни части за МПС, собственост на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – 
Благоевград”. 
 На 17.12.2018 г. в Профила на купувача е качено Разяснение на основание чл. 189 
от ЗОП. 
 На 21.12.2018 г. в Профила на купувача е качена Информация за удължаване на 
първоначалния срок за получаване на оферти. 
  

 8. На 17.12.2018 г. в Профила на купувача е обявена процедура чрез събиране на 
оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставката на бактериален 
инокулант за оптимизиране на процесите на пречистване на отпадъчни води и 
стабилизиране на утайките на ПСОВ – Благоевград при „Водоснабдяване и 
канализация“ ЕООД – Благоевград”. 
 
ІV. Сключени договори: 
Месец януари 2018 г. 
 Договор за консултантски услуги, вкл. ЗОП, общинска собственост, 

административно-наказателна отговорност и комуникация с държавни и местни 
органи на управление, с изпълнител "Про легис" ООД; 

 10 Договора за медийно обслужване с изпълнители: Районна радиостанция 
Благоевград на Българското национално радио, ЕТ "Йона Мавревска, "Е 79БГ" ООД, 
Лина Николова Пъргова, "Струма" ЕООД, "Благоевград медия груп" ЕООД, „Пирин 
груп комюникейшънс“ ЕООД, "Стуарт" ЕООД, "Пирин груп комюникейшънс" 
ЕООД", Топ медия прес" ЕООД; 

 Договор за абонаментно поддържане  на ПП "ТЕРЕС" и методическа и практическа 
помощ по изготвяне на работни заплати, с изпълнител "Соната - Кристи" ООД; 

 Договор за ремонт на водомери, с изпълнител "Искър сървиз" ЕООД; 
 Договор за метрологична проверка на водомери, с изпълнител "Аква билдинг сървиз" 

ЕООД; 
 Граждански договор за извършване на здравно-екологична експертиза на утайки от 

ПСОВ Благоевград и Разлог, с изпълнител проф.д-р Светла Маринова Гарванска; 
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 Договор за абонаментно извънгаранционно обслужване на продукти АКСТЪР, с 
изпълнител Технически университет – София. 

 
Месец февруари 2018 г. 
 
 Договор за покупко-продажба на МПС; 
 Договор за обследване на 300 бр. сградни водопроводни отклонения в землищата 

на гр. Банско, гр. Добринище, гр. Разлог, с. Баня с изпълнител „ЮРОКОМ 2000“  
ООД; 

 Договори за зареждане на цистерна собственост на възложителя с вода за битови 
нужди с възложители: Благой Андонов, Иван Кацилов; 
 

Месец март 2018 г. 
 Договор за реконструкция на Вик мрежи в гр. Благоевград с изпълнител 

„ВОДОКАНАЛИНЖЕНЕРИНГ“ ООД; 
 Договор за депориране на отпадъци; 
 Договор за внедряване с изпълнител „Тонеган“ ООД; 
 Договор за услуга с външно лице в комисия назначена със заповед № 

19/14.03.2018 г.; 
 Договор за радиологичен анализ на U – изотопи и Ро-210 на 3 бр. водни проби с 

изпълнител Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН; 
 

Месец април 2018 г. 
 Договор за насочване на земни маси и троителни отпадъци от Община Благоевград с 

изпълнител „Биострой“ ЕООД; 
 Договор за снабдяване с електрическа енергия с изпълнител „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО 

БЪЛГАРИЯ“ АД; 
 Договор за прехвърляне на отпадъци с изпълнител „КИОГ“ ЕООД; 
 Договор за зареждане на цистерна собственост на възложителя с вода за битови 

нужди с възложител: Димитър Чонгов; 
 Договор за зареждане на цистерна собственост на възложителя с вода за битови 

нужди с възложител: Алмаз Мъсърлиев; 
 Договор за доставка, инсталиране и внедряване на модул „Електронен карнет“ към 

ИС ИНКАСО с изпълнител „УНИСОФТ“ ООД; 
 Договор за предоставяне на консултантски услуги, с изпълнител 

„Квалификационен фонд“; 
 
Месец май 2018 г. 
 

 Договор за обработка на лични данни – „Лайф-04“ ООД; 
 Договор за информационно обслужване – „ИНФОМРЕЖА“ ООД 
 Договор при Общи условия за ползване на компютърни правно-информационни 

системи „Сиела“ – „СИЕЛА НОРМА“ АД; 
 Договор за провеждане на вътрешен одит – инж. Даниела Костадинова; 

Споразумение – „НЕК“ АД; 
 
Месец юни 2018 г. 
 Договор за Регулиране налягането на водопроводна мрежа; Обучение на 

служители от инженерно-технически персонал; Други консултантсски услуги – 
„ЛУКС СТРОЙ“ ООД; 
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 Застрахователна полица – ЗК „Уника“ АД; 
 Договор за наем на струг – ПГПЕЕ гр. Банско; 
 Договор за детайлно обследване на енергийна ефективност – „СОФЕНА“ ЕООД; 

 
 
Месец юли 2018 г.: 
 
 Допълнително споразумение към договор – „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ 

АД; 
 Договор за зареждане на цистерна собственост на възложителя с вода за битови 

нужди с възложител: Костадин Златарски. 
 Анекс към договор ПО-06-70/08.11.2017 г. 
 Договор за предоставяне услуги за връзки с обществеността, сключен с „АГЕНЦИЯ 

ПРО УЕЙ“ ЕООД. 
 Граждански договор за извършване на работа, чрез личен труд, сключен с инж. 

Стефан Стефанов; 
 Договор за зареждане на цистерна собственост на възложителя с вода за битови 

нужди с възложител: „Рила Фиш“ ЕООД; 
 Договор за ползване на фиксирано парко място в подзона №12 към Синя зона гр. 

Гоце Делчев, сключен с Общинско предприятие поддръжка и ремонт на обекти общинска 
собственост – ОП „ПРООС“; 
 Договор за вземане и изпитване на проби води за питейно битови цели, сключен с 

Община Благоевград; 
 Договор за услуга с външно лице в комисия, сключен с адв. Петър Първанов; 
 Договор за доставка на сурова вода, сключен с „ПИРИН СПРИНГ“ АД; 
 Допълнително споразумение №1 към договор №РД-13-41/20.12.2017 г. 
  Договор за предоставяне на ВиК услуги на потребители по чл. 3, т. 2 от Общите 

условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите, сключен с ТД на НАП София; 
 
 
Месец август 2018 г.: 
 Анекс към Договор №ПО-03-45/14.12.2016 г. 
 Анекс към Договор №ПО-03-33/10.10.2016 г. 
 Анекс към договор №ПО-03-38/02.11.2016 г. 
 Договор за доставка на течен хлор и натриев хипохлорит, сключен с „СКОРПИО - 

46“ ЕООД; 
 Договор за изграждане на склад, сключен с „ПРЕСТИЖ БИЗНЕС - 93“ ООД; 
 Договор за изпълнение на ремонтни строителни работи, сключен с „ПРЕСТИЖ 

БИЗНЕС - 93“ ООД; 
 Договор за доставка на инертни материали, сключен с „Пиринстройинженеринг“ 

ЕАД за регионално поделение Благоевград (об. п. №1); 
 Договор за доставка на инертни материали, сключен с „Пиринстройинженеринг“ 

ЕАД за регионално поделение Разлог (об. п. №3); 
 Договор за доставка на инертни материали, сключен с „Бистрица 2002“ ЕООД за 

регионално поделение Гоце Делчев (об. п. №2); 
 Договор за предоставяне на услуги чрез глобална система за навигация и определяне 

местоположението, сключен с „БТК“ ЕАД. 
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Месец септември 2018 г.: 
 
 Договор за радиологичен анализ на Po-210 на 1 бр. водна проба от с. Беслен, 

сключен с институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН; 
 Договор за осигуряване на охрана на обекти и имущество, собственост на 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград, сключен с „ЕиО Секюрити“ ЕООД; 
 Договор за комплексно банково обслужване, сключен с „Централна кооперативна 

банка“ АД; 
 Договор за доставка на капаци и гривни за канализационни шахти, сключен с 

„АКВА ЛИНК“ ЕООД; 
 Договор за доставка на коагулант, сключен със „СОЛВО“ ООД; 
 Договор за доставка на консумативи и реактиви за химичен и микробиологичен 

анализ, сключен с „МЕРК БЪЛГАРИЯ“ ЕАД; 
 Договор за предоставяне на консултантски услуги, сключен с „ВР ГРУП“ ООД. 
 
Месец октомври 2018 г.: 
На 10.10.2018 г. е сключен договор за изграждане на 70 м. бетонов праг на р. Канина с 

„Петканин“ ЕООД. 
На 10.10.2018 г. е сключен договор за зареждане на цистерна, собственост на възложителя 

Димитър Михайлов, с вода за битови нужди. 
На 10.10.2018 г., е сключен договор за доставка и монтаж на оборудване. Извършване на 

огледи на терен и изготвяне на техническо предложение за надграждане с импулсен изход 
и/или подмяна на приходни водомери с такива с вграден импулсен изход с “КЮБИКО“ ЕООД. 

 
Месец ноември 2018 г.: 
На 01.11.2018 г. е сключен договор с ЮЗДП ДП, ТП „ДЛС ДИКЧАН“, за доставка на 

питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води. 
На 07.11.2018 г. е сключен договор за зареждане на цистерна, собственост на възложителя 

Красимир Крачанов, с вода за битови нужди. 
На 07.11.2018 г. е сключен договор за доставка на миещи и почистващи препарати с 

„Хигиенно-медицинска индустрия“ ЕООД. 
На 15.11.2018 г. е сключен договор за доставка на прах за пране с „Хигиенно-медицинска 

индустрия“ ЕООД. 
На 27.11.2018 г. е сключен договор с ТП „ДГС Гоце Делчев“, към ЮЗДП ДП Благоевград, 

за доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води. 
На 28.11.2018 г., е сключен Анекс към договор ПО-06-41/01.06.2018 г. с инж. Даниела 

Костадинова за провеждане на вътрешен одит. 
 
Месец декември 2018 г.: 
На 07.12.2018 г е сключен договор за сътрудничество при решаване на проблеми от научен, 

образователен и приложен характер с ЮЗУ „Неофит Рилски“ 
На 10.12.2018 г. е сключен договор за зареждане на цистерна, собственост на възложителя 

Николай Хаджийски, с вода за битови нужди. 
На 10.12.2018 г. е сключен договор за зареждане на цистерна, собственост на възложителя 

Иван Пеев, с вода за битови нужди. 
На 13.12.2018 г. е сключен договор с „Авексис“ ООД за доставка на единна интегрирана 

информационна система за управление на активи. 
На 18.12.2018 г. е сключен договор с „Аква Автоматика“ ООД за сервизно техническо 

обслужване на автоматизираните системи за контрол и управление на ПСПВ – Гоце Делчев и 
ПСПВ – Сатовча. 
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На 19.12.2018 г. е сключен Анекс №1 към Договор ПО-06-58/28.08.2018 г. с „Пирин 
Спринг“ АД. 

На 20.12.2018 г., е сключен договор със „Соната-Кристи“ ООД за абонаментно поддържане 
на ПП „ТЕРЕС“ и методическа и практическа помощ по изготвяне на работни заплати. 

На 20.12.2018 г. е сключено споразумение за конфиденциалност с „ТИ БИ ПИ КОНСУЛТ“ 
ООД. 

 
 

VІІІ. Административно управление на персонала 
 

На основание Договора за възлагане на управление на еднолично търговско 
дружество с ограничена отговорност с държавно участие в капитала № РД-02-16ф-10 от 
03.09.2014 год. и Допълнително споразумение № РД-02-16ф-10(2)/01.09.2017 г. към 
договора дружеството “Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Благоевград се уп- 
равлява от Управител. В рамките на правомощията си и с оглед опимизация на 
персонала Управителят на дружеството разработва и утвърждава чрез Щатно 
длъжностно разписание управленческа структура. В оптимизираната структура, влязла в 
сила от 01.01.2018 г. основните дейности в дружеството се разпределиха в три 
направления: 

 Направление „Финанси“ 
 Направление „Производствено-техническо”; 
  Направление „Административни дейности”.  
През 2018 год. движението на персонала се осъществяваше в рамките на одобреното 

ЩДР в сила от 01.08.2018 год. 
За всяко работно място в дружеството са разработени производствени 

длъжностни щатове, като спецификата е отразена в изискванията за професионални 
умения, образователно-квалификационно ниво и минимално изискуем трудов стаж по 
специалността. Оптимизирани и подписани са длъжностни характеристи за всяко 
работно място.  

Стратегическото управление на човешките ресурси в дружестото ни и през 2018 
год. се основава на икономическите, производствените и технологичните цели, които 
сме си поставили в дългосрочна перспектива като стопанска еденица. 
 Възприетата стратегия на управление на човешките ресурси от страна на 
Управителя и ръководния екип в дружеството  определя политиката на задържане броя 
на работниците и служителите.  

Текущо при подбора на персонала през годината се подобри функционалната, 
образователната, професионалната, квалификационната и възрастова структура на 
заетите лица в дружеството. 

Средносписъчният брой на работниците и служителите в дружеството за 2017 
год. е 512 ( вкл. управител), в т. ч. 129 жени, от които 6 жени ползват отпуск по 
майчинство. Постъпили са на работа 100 лица, с прекратено трудово правоотношение са 
112 лица. През 2018 г. с придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, 
съгласно разпоредбите на КСО са 18 работници и служители. 
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Наетият персонал през отчетната година, съгласно Националната класификация 
на професиите и длъжностите е в следното структурно разпределение по категории: 

 Ръководители – 14 лица, ср.сп.брой, от които 6 жени; 
 Специалисти – 23 лица, ср.сп.брой, от които 17 жени; 
 Техници и приложни специалисти – 42 лица, ср.сп.брой, от които 15 жени; 
 Помощен административен персонал – 101 лица, ср.сп.брой, от които 50 

жени; 
 Персонал, зает с услуги на населението, търговията и охраната – 12 лица, 

ср.сп.брой, от които 10 жени; 
 Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии – 109 лица, 

ср.сп.брой, от които 2 жени; 
 Машинни оператори и монтажници – 88 лица, ср.сп.брой, от които 8 жени; 
 Професии, неизискващи специална квалификация – 116 лица, ср.сп.брой, 

от които 14 жени; 
 

Освен търсене на професионално подготвени хора при освобождаване на 
определени работни позиции, налага се добрата управленска практика да се потърсят 
квалифицирани хора с практически опит „вътре”, в дружеството за заемане на отговорни 
позиции. 

Текущо, през годината се инвестира в човешкия капитал, като се задоволяват 
допълнителни потребности от образование и квалификация   на работниците и 
служителите. Търсят се и се ползват различни форми на на професионално обучение-
краткосрочни опреснителни семинарни обучения, организирани курсове с теоретико-
практическа насоченост по основни дейности на дружеството, обучение на работното 
място с поканени лектори в Професионално-учебен център в дружеството ни. 

През отчетната 2018 година общия разход за Фонд работна заплата, осигуровки и 
обезщетения в дружеството е в размер на: 7 063 709 лв.(вкл трудовото възнаграждение 
на Управителя; без възнаграждението и осигуровките на контрольора на дружеството).  

 
 
 

1.Работна заплата общо: 4 523 435 лв. 
1.1.Основна заплата за действително отработено време 2 915 591 лв. 
1.2. Целеви награди, премии, извънредни заплати и еднократни 
възнаграждения 

      6 331 лв. 

1.3.Възнаграждения за платен отпуск     454 619 лв. 
1.4.Нощен труд, работа на смени, професионален стаж, извънреден 
труд  разхода е в рамер на 

1 146 894 лв. 

2. Обезщетения по КТ, КСО в това число т.2.1. и т. 2.2.:     117 025 лв. 
2.1. По чл. 222, ал.1 и ал. 2 от КТ /при пенсиониране и уволнение/       64 117 лв. 
2.2. По чл. 220, ал. 1 КТ /за неспазено предизвестие/            2 170 лв. 
3. Задължително обществено осигуряване (вкл. здравно): 1 142 718 лв. 
4. Други социални разходи и надбавки 1 280 531 лв. 

 
Общо разход за ФРЗ и осигуровки и обезщетения:: 

 
7 063 709 лв. 
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Разхода през отчетната 2018 година за възнаграждение и осигуровки на 

Контрольора на дружеството е в размер на: 28 989 лв. 
 за работна заплата -25 704 лв.;  
 за социални и здравни осигуровки – 3 285 лв. 

 
За периода 01.01.2018 г. -31.12.2018 г. начислената сума по граждански договори 

е в размер на 25 900 лв.; за наеми 17 880 лв. или общ разход през 2018 г. за дружеството 
43 780 лв. 

Средна работна заплата за 2018 год. е в размер на 738.00 лв. 
Социалната политика на дружеството е разписана в раздел VI. Социална политика 

от Колективния трудов договор.  
И през 2018 год. се отделиха средства за спортни и културно-битови 

мероприятия, като посещения на театрални постановки, концерти, участие в 
работническа спартакиада, организиран курбан за здраве, организирано отпразнуване на 
професионални празници – 22 март, Ден на водата и 26 октомври- Ден на строителя и на 
Коледно-новогодишния.  

Съгласно договореностите в КТД на дружеството се извършва изплащане на 
допълнително трудово възнаграждение на работниците и служителите с фирмен стаж 
над 3 години и сключен индивидуален договор с Пенсионноосигурителна компания за 
допълнително доброволно пенсионно осигуряване. В дружеството ни 31.12.2018 год. 
биват осигурявани допълнително 384 работници и служители. 

Към 31.12.2018 год. на 26 работници/служители, навлезли в тригодишният 
предпенсионен период се изплаща добавка към основното трудово възнаграждение за 
пенсиониране в размер, съобразно фирмения трудов стаж в дружеството. 

Работниците и служителите с Експертно решение на ТЕЛК заемат длъжности, 
определени със Заповед на Управителя, след обсъждане от специализирана комисия по 
трудоустрояване в разширен състав. В дружеството ни работят по трудов договор към 
31.12.2018 год. 28 работника/служителя с ЕР на ТЕЛК, удостоверяващи трайно загубена 
трудоспособност – 50 и над 50 процента. Сключени са допълнителни споразумения с 2/3 
от тях за работни места с облекчен режим на работа, съобразно предписанията на органа, 
издал експертизата. 

Подпомогнати са финансово работици и служители и техните семейства за 
покриване на разходи, направени при продължително и тежко боледуване. 

За покриване на рисковете от злополуки на работното място, работодателят 
превантивно е предвидил застраховки на работещите, като стремежа е създаване на 
работна среда без трудов трвматизъм.  
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 IХ. Предвиждано развитие на дружеството 
 Основните цели и задачи на дружеството са насочени към : 

 Повишаване на качеството на предоставяните услуги и достигане на 
нивата на показателите, заложени в одобрения от ДКЕВР бизнес-план за развитие на 
дружеството 2017-2021г.  

 Продължаване на процесите свързани с оптимизиране на активите на 
дружествато, в т.ч. и освобождаване (чрез продажба, преоценка или бракуване) от 
неефективни, физически и морално остарели производствени  
мощности и замяната им със съвременни в технологично и производствено отношение 
активи. 

 Кандидатстване по различни инвестиционни проекти (в т.ч. и по 
финансиращи програми от европейски правителствени и неправителствени организации) 
за финансиране на нови машини и технологии. 

 Непрекъснато повишаване квалификацията на работницити и служтелите 
чрез организирани курсове,участия в семинари и т.н. 

 Изграждане на система за стимулиране на персонала на всички нива с цел 
засилване на инициативността  му за повишаване на реализираните приходи и 
качеството на предлаганите услуги; 

 Отваряне на дружеството за диалог с клиентите  
 Актуализиране на стратегията за риска в отделните звена и отдели 

              
 
 
 
 
ИНЖ. РОСИЦА ДИМИТРОВА 
Управител на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Благоевград 

 
18.03.2019 год.  
гр. Благоевград                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


