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Показатели за качество на питейната вода  

Наредба за дългосрочните нива, 
условията и реда за формиране 

на годишните целеви нива на 
показателите за качество на 

водоснабдителните и 
канализационните услуги, приета 
с ПМС № 73 от 04.04.2006 г., обн., 

ДВ, бр. 32 от 2006 г. 

Наредба за регулиране на 
качеството на 

водоснабдителните и 
канализационните услуги, приета 

с ПМС № 8 от 18.01.2016 г., обн., 
ДВ, бр. 6 от 22.01.16 г. 
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Общ брой на населените места в обособените 

територии - 4 555 бр.; 

Подадени водни количества на вход ВС – 900 

255 339 куб. м; 

Общ брой на изградените и функциониращи 

ПСПВ - 54 бр. 

Общ брой на водоизточниците - 7 447 бр., като 

от тях - 7 186 бр. са подземни и 261 бр. 

повърхностни водоизточници 

Брой на обслужваните населени места в 

обособените територии - 4 255 бр.  

Критерии за оценка на качеството на предоставяната  

водоснабдителна услуга по отчетни данни на  

В и К операторите за 2015 г. 

Пречистени водни количества от ПСПВ – 343 

733 587 куб. м 
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акредитирани  

ЛТК; 

собствени 

лаборатории, 

но не са 

акредитирани 

мониторингът 

на питейните 

води се поема 

изцяло от РЗИ 

в БП няма 

информация за 

наличие на 

лабораторни 

комплекси и по 

какъв начин се 

извършва 

мониторинга 

15 броя 12 броя 23 броя 2 броя 

Брой на обследваните В и К оператори 
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• ВиК оператори с 
одобрени бизнес 
планове и 
утвърдени цени. 

52 бр. 

• Отделни населени 
места, които не се 
обслужват от В и К 
оператори, тъй като 
изградените 
водоснабдителни 
системи се 
поддържат от 
общините 

??? бр. 

• „Други 
предприятия“, 
съгласно чл. 2, 
ал. 3 от ЗРВКУ 

??? бр. 

Регулаторни и контролни функции на КЕВР по отношение на  

ВиК услуги, предоставяни от: 
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Сравнение между общите разходи за услугата „доставяне на вода на 

потребителите“ и пряко свързаните с контрола и качеството на 

питейната вода, съгласно утвърдените ценови модели 
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Сравнение между отчетени разходи за услугата „доставяне на 

вода на потребителите“ през 2015 г. и пряко свързаните с 

контрола и качеството на питейната вода 
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Сравнение между утвърдените разходи и отчетените такива 

през 2015 г., пряко свързани с контрола и качеството на 

питейната вода 
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Жалби на потребители срещу В и К оператори, 

постъпили през 2015 г. в: 
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Благодаря за вниманието! 
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