
ПРОГРАМА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПОСТАВЕНИТЕ ЦЕЛИ 
 
 
 Програмата за постигане на поставените цели обхваща реализирането 
на следните планове. 
 
 1 ПЛАН ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБСЛУЖВАНЕТО НА 
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. 
 
 Изготвянето на плана е в изпълнение на ЗВКУ /Д.в. бр. 18 от 
25.02.2005г./ наредба за дългосрочни нива, условията и реда за формиране на 
годишните целеви нива на показателите за качество на  водоснабдителни и 
канализационни услуги. /Д.в. бр. 32 от 18.04.2006г., Указания на КЕВР за 
формата и съдържанието на информацията, необходима за изготвяне на 
бизнес план за развитието на дейността на В и К оператора, приет с Протокол 
№52 от 02.05.2006г., Наредба №4 на МРРБ /Д.в. бр.88 от 14.09.2004г./. 
Договорите между Дружеството и потребителите /абонатите/ и 
стратегическата цел на “В и К” ООД Перник.  
 
 

І. Целта на плана е да определи задачите и критериите, реализирането на които 
през периода на бизнес плана ще доведе до все по пълно задоволяване на потребителите 
/абонатите/ на В и К услуги при приемливи и поносими цени. 
 
 ІІ. Основни видове услуги, предложени от Дружеството са: 

1. Издаване на изходни данни за изготвяне на проекти – част В и К  
2. Издаване на разрешителни за присъединяване към водоснабдителните и 
канализационните мрежи. 

3. Изграждане на водопроводни и канализационни отклонения 
4. Подаване на вода за питейно-битови нужди на потребителите 
5. Подаване на непитейна /условно чиста/ вода за технологични нужди. 
6. Отвеждане на дъждовни и отпадъчни води 
7. Пречистване на отпадъчни води 

 
ІІІ. АДМИНИСТРАТИВНИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ ДЕЙНОСТИ. СРОКОВЕ ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 
 

1. Изходни данни и проектиране на част В и К за обектите на потребителите 
/абонатите/ и разрешителните за присъединяване към водопроводната и 
канализационните мрежи, след 30.06.2007г.  се издават в 14 дневен срок и от  
 експлоатационните райони на Дружеството в Общините: Перник, Радомир, 
Брезник, Трън и Земен. 



2. Изграждането на водопроводни и канализационни отклонения за присъединяване 
на абонатите към водоснабдителните и канализационните системи ще се изпълнява 
от експлоатационните райони на Дружеството в срок до 30 календарни дни от 
постъпване на молбата /заявлението/ от собственика на имота. 

3. Определени длъжностни лица от Дружеството ще упражняват системен контрол за 
санитарно-техническото състояние на вътрешните В и К мрежи, с цел опазване на 
питейната вода от замърсяване след водомерния възел, намаляване на загубите на 
вода, заплащана от потребителите и предотвратяване на запушвания на 
канализационните отклонения, в следствие неправилната им експлоатация. 

4. Възстановяване и монтиране на спирателни кранове на уличните водопроводи в 
срок до 30.09.2010г., за спиране на водата при повреди и аварии в по-малки зони, 
от сега съществуващите. 

5. Възстановяване и монтиране на спирателни и тротоарни кранове и пожарни 
хидранти в срок до 31.12.2011г. на всички улични водопроводи и водопроводни 
отклонения, съгласно одобрените монтажни планове. 

6. Основен ремонт, реконструкция и модернизация на ПСПВ Перник и ПСПВ с. 
Рударци, Община Перник в срок до 30.10.2010г. 

7. Възстановяване на прекъснати водопроводни връзки от сключени водопроводни 
мрежи в ниските зони на селищата в срок до 30.03.2011г. 

8. Въвеждане на пълна водомерна система на продадената вода на потребителите в 
срок до 30.06.2011г. 

9. Разкриване допълнително инкасаторските каси за събиране задълженията на 
потребителите в гр. Брезник, гр. Трън, гр. Земен, гр.Батановци и селата Драгичево, 
Рударци и Студена, Община Перник в срок от 30.04.2010г. 

10. Изготввяне на интернет страница на Дружеството в срок до 31.12.2009г. за 
осигуряване на бърза информация за извършваните В и К услуги. 

11. Изграждане на автоматична информационна система за осигуряване високо      
качествено ниво на обслужване на потребителите /абонатите/ в срок до 31.12.2011 
г. 


