
СТАНОВИЩЕ  
 

ПО БИЗНЕС ПЛАН 2017-2021 ГОДИНА НА ВИК ООД - ГАБРОВО 
 

Подготвеният от ВИК ООД - ГАБРОВО Бизнес план е съобразен с изискванията 
и указанията на регулаторната нормативна уредба, общата институционална рамка за 
развитие на ВиК отрасъла, тенденциите и принципите за реформа във ВиК сектора, 
спецификата и нуждите на конкретната ситуация, характерна за обособената 
територия:    

 
1. Планът отчита Указанията за прилагане на Наредбата за регулиране на 

качеството на водоснабдителните и канализационни услуги (НРВКУ) и Указанията за 
образуване на цените на водоснабдителните и канализационните услуги, чрез метода 
„горна граница на цени”, за регулаторния период 2017 – 2021 г., приети с решение на 
Комисията за енергийно и водно регулиране по т. 2 и т. 3 от Протокол № 76/19.04.2016 
г. 

 
2. Формулираните в Бизнес плана цели кореспондират със Закона за регулиране 

на водоснабдителните и канализационните услуги, бъдейки насочени към:  
удовлетворяване нуждите от питейна вода, събиране, отвеждане и пречистване на 
отпадъчните води на социално поносима цена, при ефективни управление и дейност на 
дружеството; подобряване на качеството на ВиК услугите; подобряване на 
експлоатационната дейност;  модернизиране управлението на връзките с клиентите; 
повишаване квалификацията и мотивацията на персонала. 

 
3. Съществува връзка между предвижданията на Бизнес плана и съществуващите 

стратегически документи - изготвения Регионален генерален план за обособенатa 
територия, като инвестиционната част на бизнес плана съответно е обвързана с 
краткосрочната инвестиционна програма на регионалния план.   
 

4. Бизнес планът е съобразен с показателите за качество, предвидени в Договора 
с Асоциацията по ВиК, като в края на регулаторния период се постигат 
индивидуалните нива, заложени в Договора. Съответно, в техническата част на Бизнес 
плана се съдържа програма за постигане на показателите за качество по отношение на 
услугите доставяне на питейна вода на потребителите, отвеждане и пречистване на 
отпадъчни води.   
 

5. Изготвен е анализ на ефективността на дружеството, в т.ч. състояние на ВиК 
системите и предлаганите услуги. Представена е базовата ситуация, на която ще се 
основават бъдещите въздействия в посока подобрение и оптимизиране на цялостната 
дейност, в контекста на европейската, държавната и регионалната политика във водния 
сектор. Разгледани и анализирани са основните фактори, свързани с качеството на 
услугите – качество на доставяната питейна вода, непрекъснатост на 
водоснабдяването, водни загуби, отвеждане и пречистване на отпадъчни води, 
ефективност на разходите, мониторинг, покритие на услугите, работа на персонала, 



събираемост на вземанията, обслужване на постъпили жалби, стратегия за работа с 
потребителите, водомерно стопанство.  

 
Базовата ситуация отчита извършените до момента в рамките на проекта за 

водния цикъл на град Габрово подобрения – рехабилитация и разширяване на ВиК 
мрежата, модернизация и оптимизация на технологичните процеси за питейно-битово 
водоснабдяване в пречиствателната станция за питейни води и пречистване на 
отпадъчни води в пречиствателната станция за отпадъчни води, автоматизация на 
управлението от единен диспечерски пункт, намаляване на водните загуби, 
увеличаване на свързаността към пречистване, оптимизацията на експлоатацията и 
разходите за поддръжка, др. 

 
6. Предвидена е програма, насочена както към инвестиции в активи, така и към 

инвестиции в системи, регистри и бази данни (системи за подобряване на 
управлението), обвързано с целта ВиК отрасълът поетапно да достига съответствие с 
националните и европейските изисквания за екологосъобразност, финансова и 
техническа устойчивост, социална поносимост, качеството на услугите в съответствие 
с добрите европейски практики. Предвижда се: диспечеризация и автоматизация 
(СКАДА) на 5 помпени станции и резервоари, които да надградят вече създадените 
автоматизирани системи за управление на реконструираните в рамките на проекта за 
воден цикъл  пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води; събиране на база 
данни и изготвяне на регистър на активите до края на 2018 г.; внедряване на 
географски информационни системи; изготвяне на програма за управление на утайките 
от ПСОВ в съответствие с Националния план за управление на утайки от 
пречиствателни станции за отпадъчни води; създаване на регистри на аварии, 
лабораторни изследвания за питейни и отпадъчни води, жалби и сигнали на 
потребители и регистър на водомерите на СВО; внедряване на система за отчитане и 
фактуриране; изготвяне на база данни за измерени водни количества, ел. енергия и др.  

 
7. Изготвен е Анализ на социалната поносимост на предлаганите цени, като 

цените за регулационния период 2017-2021 г. са по-ниски от прага на социална 
поносимост.  

 
Предвидената инвестиционна програма в частта за община Габрово ще даде 

положително отражение върху годишните индивидуални целеви нива на показателите 
за качество на ВиК услугите.  

 
Така предвидените в Бизнес плана мерки ефективно надграждат резултатите, 

постигнати с изпълнението на проекта за воден цикъл - мащабните инвестиции във 
ВиК сектора на гр. Габрово и са обвързани с приетите на национално ниво мерки за  
изграждане, рехабилитация, поддържане, преструктуриране и управление на цялата 
водна инфраструктура в страната. 

 
 


