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              На 26.03.2012 година в МРРБ бе внесен Годишния финансов отчет 
на „В и К-Сливен” ООД. Същият е проверен и заверен от Дипломиран 
експерт счетоводител Цветан Янчев и съпроводен от доклад на Одитния  
комитет на дружеството  в състав:  г-жа Катя Дойчева, г-жа Цв. Илчева и   
г-жа В. Димитрова. 
            От отчета представяме  технико- икономическите резултати за 2011 
година. 
 

 Критерии 2011 г. 
1. Подадена питейно-битова вода 48 519  х.м.куб. 
2. Полезно ползвана вода   8 856  х.м.куб. 
3. Загуби на вода 69.02 % 
4. Използвана ел.енергия 22 356 171 kwh 
5. Коефициент на рентабилност 1.45 
6. Печалба         234 660 лв. 
7. Приходи от продажби 11 246 х.лв. 
8. ДМА 18 714 х.лв. 
9. Средна работна заплата   607 лв. 

 
От отчета се налагат следните изводи: 

1.  Подобрява се качеството на водоснабдителните и канализационни 
     услуги: 

     1.1.  Със собствени средства са довършени   Дъждопреливник  № 4  на 
             Гл. колектор І  и проходимия колектор пресичащ Гл.колектор ІV, 
             намиращи се в центъра на гр.Сливен, които от 19.05.2010 г. до 
             м.11.2011 г.застрашаваха живота и здравето на гражданите. 
             Благодарение на тези действия на „В и К - Сливен” ООД бе дадена 
             възможност на Община Сливен да възстанови асфалтовата 
             настилка в тези участъци от централната градска част. 
     1.2.  Със собствени средства са изградени следните водопроводи: 
               -   По ул.”Хаджи Димитър” от сградата на Община Сливен до 
                   МБАЛ „Д-р Иван Селемински” 
               -   По ул.”Цар Освободител” от Общински пазар до сградата на 
                   Община Сливен 
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     1.3   Възстановена е проводимостта на затлачените канализационни 
             тръби  при строителството на обект „Интегриран проект за 
             водния цикъл на гр.Сливен”. 
     1.4.  Възстановена е проводимостта на множество сградни 
             канализационни отклонения  в кв.”Република”, кв.”Сини камъни”,  
             ул. „Хаджи Димитър” и др. 
     1.5.  Със собствени  средства е подменен водопровода в 
             гр.Нова Загора  по ул.”Поборническа” и ул.”Хан Крум” с дължина 
             1400 м. 
     1.6.  Подобрено е техническото състояние на съоръженията на 
              яз.”Асеновец” 

2. Подобрява се водоподаването в населените места с проблеми в 
    сектора. 

3. Намаляват се загубите на вода, прецизира се на техния характер 
съгласно разработената в Бизнес плана „Програма за намаляване на 
загубите”. 

4. Подобрява се качеството на питейната вода 
5. Подобрява се пречистването на отпадъчните води в ГПСОВ Сливен 

чрез внедряване на съвременни технологии след реконструкцията  и 
разширяването на Пречиствателната станция. 

6. Намаляват се експлоатационните разходи: 
-  снижават се разходите за ел.енергия 
-  своевременно се отстраняват възникналите аварии 

7.  Подобрена е  дейността на водомерното стопанство с цел по-пълно  
     обхващане на подадените водни количества. 

     8.  Подобрена е дейността по отчитане  на потребените водни 
     количества и административното обслужване  на гражданите. 
9.  Отчетен е ръст на печалбата на дружеството.  


