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Карта на България 

Водосборни басейни 



 29 оператора - 100% държавна собственост или смесени - 51% 
държавна / 49% общинска 

 22 оператора - 100 % общинска собственост 

 1 концесия – Столична община 
 

 

 

 

ВиК оператори 
Управление, поддръжка и експлоатация на ВиК активи и доставяне на ВиК услуги 



Стратегия за развитие и управление на ВиК сектора в България 

Стратегията е развита и приета в 2014 г. с помощта на Световната банка, 
заедно с План за действие за нейното прилагане 

Заложени са следните цели: 

• Съответствие с ЕС- ВиК инфраструктурата да покрива изискванията на 
Европейските директиви и задълженията по присъединителния договор към ЕС; 

• Устойчивост – ВиК услугите да са технически и финансово приложими, както и 
съобразени с околната среда; 

• Достъпност – ВиК услугите да бъдат достъпни и поносими за всички потребители; 

• Финансова оценка – Качеството на изпълнението и ефективността да бъдат 
еквивалентни на добрите Европейски практики. 

Нужните инвестиции за постигане на тези цели в сектора са определени на 
6 милиарда евро 



Какво е направено до момента? 

Водната реформа, започната в 2009 г. има три 
направления: 

Публичната собственост на ВиК инфраструктурата (ВиК активите) – 
общинска или държавна, управлявана от ВиК дружества  

Подписване на договори за управление, поддръжка и експлоатация на 
ВиК активите и доставяне на ВиК услуги между ВиК асоциации, 
представляващи собствениците на активите и ВиК операторите 

Въвеждане и прилагане на регионален подход в планирането на 
развитието на ВиК инфраструктурата чрез мастър планове и регионални 
прединвестиционни проучвания 



Институционална структура 



Функционална структура 

ВиК 
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• Собственици на инфраструктурата – държавата или общините 
• ВиК асоциации – представители на собствениците 
• ВиК оператори – подписват договор със собствениците на 

инфраструктурата за управление, поддръжка, експлоатация и 
доставяне на ВиК услуги 

• Воден регулатор (КЕВР) – отговаря за качеството на услугите и 
цената на водата 

 



Предизвикателства и бъдещи 
дейности 



Регионални ПИП за 14 области 

4 договора за 20 милиона евро бяха подписани през март 2016 г. 

Техническа и икономическа документация за кандидатстване на 
проектите по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“ 

Мерките трябва осигурят достигане на Европейските директиви и 
ефективност на ВиК инфраструктурата 

ПИП (техническата документация) ще бъдат готови до пролетта на 2017 г. 
и апликационните форми по-късно през есента на 2017 г. 



Два проекта на МРРБ под ОП „ОС 2014-2020“ 

Подготвяне на ПИП за 14 области 

Подготвяне на информационни системи за ВиК инфраструктурата и 
услугите 

Обучения, семинари, показване на добри практики и пр. за всички 
заинтересовани лица в сектора 

Преоценка на публичните ВиК активи 

Консултантски дейности от Световната банка конкретно насочени към 
изпълнението на Плана за действие на Стратегията за развитие и 
управление на отрасъл ВиК, подобряване на ВиК услугите и 
оптимизиране на капиталните и експлоатационни разходи, 
продължаване на засилването на влиянието на регулатора с цел 
подобряване на доставяните услуги в сектора 

Дейности, целящи съответствие и ефективност, управление и 
повишаване на капацитета във отрасъл ВиК: 



Благодаря за вниманието 

Иван Иванов 

Председател на БАВ 
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