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Наредби за регулиране на качеството и цените  
на ВиК услугите 

Наредба за регулиране  

на качеството на ВиК  

услугите (НРКВКУ) 

Наредба за регулиране  

на цените на  

ВиК услугите (НРЦВКУ) 

КЕВР прие указания по тяхното прилагане за период 2017-2021 г.: 

С Постановление на Министерски съвет (ПМС) № 8 от 18.01.2016 г., 

 обн., ДВ, бр. 6 от 22.01.2016 г., в сила от 22.01.2016 г. са приети нови:  

Указания по 

прилагане на 

НРКВКУ  

(19.04.2016 г.) 

Указания по 

прилагането на 

НРЦВКУ  

(19.04.2016 г.)  

Правила за 

водене на 

Единна система 

за регулаторна 

отчетност 

(ЕСРО) 

(19.04.2016 г.) 

Решение № НВ-

1/19.04.2016 г. за 

определяне на 

норма на 

възвръщаемост на 

собствен и 

привлечен 

капитал и нетен 

цикъл на 

оборотния 

капитал 

Решение № ПК-

1/22.06.2016 г. за 

определяне на 

групи ВиК 

оператори и 

прогнозни 

конкретни цели на 

ВиК оператори за 

регулаторен 

период 2017-2021 

г. 
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Данни за загуби на вода 2009 – 2014 г. 
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Сравнителен анализ на ВиК сектора 2009-2014 г. приет от 

КЕВР с решение по т. 1 от Протокол № 246/01.12.2015 г.  
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Отчетни нива за 2015 г. –  
дългосрочни нива за 2026 г. 
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Решение № ПК-1/22.06.2016 г. за 

определяне на групи ВиК оператори 

и прогнозни конкретни цели на ВиК 

оператори за регулаторен период  

2017 - 2021 г.  

Забележка:  

с решение ПК-1 са дадени индивидуални цели на 

всички ВиК оператори.  

Сборният ефект от тяхното постигане е посочен общо 

за ВиК сектора за 2021 г. 

Целите са преизчислени след постъпили възражения 

от ВиК операторите !!! 



Нови изисквания на КЕВР към ВиК 
операторите - показатели за качество 
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ПК3  непрекъснатост на водоснабдяването  нов начин на изчисление 

ПК4 общи загуби на вода  нов начин на изчисление – в % и в м3/км/д 

ПК5 аварии на водоснабдителната система  нов начин на изчисление 

ПК6 налягане във водоснабдителната система  

изцяло нов показател, отчита зониране на 

водопроводната мрежа и измерване на 

водни количества и налягане 

ПК11а 
енергийна ефективност за дейността по 

доставяне на вода на потребителите 
нов показател 

ПК11г рехабилитация на водопроводната мрежа  
нов показател, отчита темпа на подмяна 

на водопроводната мрежа 

ПК11д активен контрол на течовете 

нов показател, отчита темпа на 

обследване на водопроводната мрежа с 

оборудване за откриване на скрити течове 

ПК12д 
ефективност на привеждане на водомерите в 

годност 

ПК12е 

ефективност на изграждане на водомерното 

стопанство  

нов показател, отчита делът на водомери 

на СВО в техническа и метрологична 

годност спрямо общия брой водомери на 

СВО 



Показател за качество 

Отчетно  

ниво  

2015 г. 

Дългосрочно 

ниво 

 2026 г. 

ПК4а 
Общи загуби на вода във водоснабдителните 

системи  
м3/км/ден 20,46 15,00 

ПК4б 
Общи загуби на вода във водоснабдителните 

системи  
% 60,46% 49,00% 

ПК5 Аварии по водопроводната мрежа  бр./100км/год. 119,77 60,00 

ПК6 Налягане във водоснабдителната система  % 4,18% 100,00% 

ПК11а 
Енергийна ефективност за дейността по 

доставяне на вода на потребителите 
кВч/м3 0,55 0,45 

ПК11г Рехабилитация на водопроводната мрежа  % 0,77% 1,25% 

ПК11д Активен контрол на течовете % 2,66% 1,25% 

ПК12д 
Ефективност на привеждане на водомерите в 

годност  
% 8,48% 20,00% 

ПК12е 
Ефективност на изграждане на водомерното 

стопанство  
% 53,25% 90,00% 
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Забележка: посочените стойности са за целия ВиК сектор 

Нови изисквания на КЕВР към ВиК операторите –  
показатели за качество: 
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За всеки показател за качество на ВиК 

услугите се използва система за 

оценка на изпълнението с 4 нива - 

добро, средно, лошо и пълно 

неизпълнение  

(чл. 37, ал. 1, НРКВКУ) 

Големите и средни ВиК  

оператори следва да внедрят 

стандарти за системи за управление 

БДС EN ISO 9001:2008, БДС EN ISO 

14001:2004, BS OHSAS 18001:2007 до 

края на 2019 г. (т. 76 на Указанията) 

За информацията за всяка променлива на 

ПК и за специфични обстоятелства на 

дейността се използва система за оценка 

на качеството на информацията с 4 

нива - добро, средно, лошо и  

липса на информация  

(чл. 34, ал. 1, НРКВКУ) 

Големите и средни ВиК оператори 

следва да създадат регистри и бази 

данни до края на 2018 г. (т. 64 на 

Указанията) 

Нови изисквания на КЕВР към ВиК операторите 

качество 

на 

информацията 
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Зониране на водопроводната мрежа 

НРКВКУ,  Допълнителна разпоредба, §1 

 

 

 т. 17. "Водомерна зона" е част от водопроводната мрежа, чиито граници са 

изрично дефинирани и в която се измерват количествата вода, които влизат 

и/или излизат от зоната, както и налягането на вход и/или изход зона. 

 

 т. 18. "Критична точка на зоната" е точката във водомерната зона, където 

винаги трябва да се осигурява минимално налягане на водоснабдяване, по 

смисъла на наредбата по § 18, ал. 1 от Закона за устройство на територията. 

Мястото на критичната точка във водоснабдителната система може да се 

променя в зависимост от промяната на консумацията или в резултат от 

променящата се структура на системата. 

 



   

 Концепцията е доразвита в т. 25 на Указанията: 
 

 iDMAm се изчислява, като от общия брой водомерни зони се отчитат само тези зони, за 
които има постоянно измерване на дебит и налягане на вход/изход зона, с интервал на запис 
на данни от 15 минути и архивиране на данните в електронни бази данни, за период от 
минимум 1 година, и измервания в критична точка при необходимост. 

  

 iDMAt е общият брой на водомерните зони в обслужваната от ВиК оператора 
територия, и се определя съобразно големината на населеното място 

 

 Критичната точка в зоната е първият консуматор, който ще изпита недостатъчно 
налягане при промени във входа на водомерната зона. Критичната точка за дадена зона може да се 
променя - например при монтаж на хидрофорна уредба за определена сграда, същата вече няма да 
се разглежда като критична точка, респективно ще бъде определена новата такава. 

 

 

 

9 

Зониране на водопроводната мрежа 

ПК6 – налягане във водоснабдителната система, % 
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Нормативни документи, имащи отношение към управлението 

на водопроводните мрежи, и намаляване загубите на вода:  

Закон за устройство на територията 

Въведените в § 5 от Допълнителни 

разпоредби определения за 

„основен ремонт“  (т. 42),  

„текущ ремонт“ (т. 43) и 

„реконструкция“ (т. 44) на 

строеж се отнасят 

преимуществено за строежи на 

сгради или други надземни обекти, 

и в много по-малка степен за 

случаите на ремонт и 

реконструкция на елементи на 

техническата инфраструктура.  

По тази причина извършваните 

дейности на подземните ВиК 

проводи е много трудно да бъдат 

коректно отнесени към съответната 

категория. 

Лицата съставящи констативен акт, 

с който удостоверяват, че строежът 

е изпълнен съобразно одобрените 

инвестиционни проекти съгласно 

чл. 176, ал. 1 са възложителят, 

проектантът, строителят и 

лицето, упражняващо строителен 

надзор. Експлоатационните 

дружества не участват в процеса на 

въвеждане в експлоатация на 

изградени елементи на 

инженерната инфраструктура. 

Съгласно чл. 151, ал. 1, т. 2 не се 

изисква разрешение за строеж за 

текущ ремонт и поддържане на 

елементите на техническата 

инфраструктура по чл. 64, ал. 1, с 

който не се променят трасето и 

техническите характеристики.  В 

случаите на текущ ремонт на 

елементи на техническата 

инфраструктура, разпоредбите на 

ЗУТ не съдържат изискване за 

изготвяне на екзекутивна 

документация (както е съгласно чл. 

175 от ЗУТ), която да удостовери 

извършените строително-монтажни 

дейности, респ. заверка от 

съответната община или друг 

оторизиран орган.  

 

Всички тези проблеми имат своето отражение в начина, по който се изгражда, 

експлоатира и поддържа водоснабдителната мрежа, а от там и върху загубите на 

вода. 
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Нормативни документи, имащи отношение към управлението 

на водопроводните мрежи, и намаляване загубите на вода:  

НАРЕДБА № 1 от 5 май 2006 г. на МРРБ за утвърждаване на Методика за 

определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи 

Липсва регламент за определяне 
на технологичните загуби на вода Липсва регламент за 

въвеждане на системи ГИС, 

СКАДА и др. 

Въвежда мерки за 

извършване на контрол 

върху състоянието на ВС, 

обхващащ преди всичко 

експлоатацията на 

съоръженията, има ефект 

върху физическите (реални) 

загуби на вода 

Липсват мерки и анализи 

по отношение на 

търговските загуби на вода 

Не е регламентиран 

контрол по реалното 

извършване и отчитане на 

горе-посочените мерки 

Въведеният в чл. 30, ал. 4 

регламент за отчитане на 

търговски загуби не-повече 

от 10% от входа на ВС (при 

липса на данни) не е 

адекватно обоснован, води 

до занижаване и 

неглижиране на 

търговските загуби при 

изготвянето на баланса на 

системата 

Не са посочени мерки за 

зониране на мрежата, 

управление на налягане, 

обследване и локализиране 

на скрити течове и други 

Необходима е актуализация и осъвременяване на методиката, която не е изменяна 

през последните 10 години, и не отразява съвременните международни теории и 

практики. 

Не се отчитат грешките при отчитане на СИ, не е 
регламентиран контрола върху преноса на данни в 

системите за фактуриране и др. като фактори за 
нивото на търговските загуби на вода. 
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Нормативни документи  

Наредба № 2 от 22.03.2005 г. на 

МРРБ за проектиране, изграждане 

и експлоатация  

на водоснабдителни системи 

Наредба № Із-1971 от 29.10.2009 г. за 

строително-технически правила и 

норми за осигуряване на 

бeзопасност при пожар  

Липсата на изисквания и/или контрол по отношение експлоатацията на мрежите, 

наличието и състоянието на ключови арматури водят до влошаване тяхната 

работа, респ. до високи нива на физическите (реални) загуби на вода. 

 Обхваща процеса на проектиране, изграждане и 

въвеждане в експлоатация на ВС; 

 Липсват разпоредби за експлоатацията на 

водоснабдителните системи – отстраняване на 

аварии, спиране и пускане на вода, обезвъздушаване 

и други критично важни процеси 

 Чл.146, ал. 4 въвежда регламент за монтаж на 

въздушници на довеждащи водопроводи  (монтират 

се на всеки 500 до 1000 м при дълги низходящи 

участъци), който не се изпълнява*, и липсва контрол 

по неговото прилагане. 

 

 Чл. 170, ал. 1, т. 1 – 3 регламентира изискванията 

за монтаж на пожарни хидранти  в 

разпределителните мрежи (между 100 и 200 

метра), който не се изпълнява*, а упражняваният 

контрол по неговото прилагане е недостатъчен 

* В решенията за одобряване на бизнес планове 2016 г. КЕВР 

извърши анализ на наличието на СК на довеждащи 

водопроводи, и ПХ в разпределителната мрежа. 

Информацията е посочена за всеки индивидуален ВиК 

оператор. 
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Нормативни документи  

Наредба за 

средствата за 

измерване, които 

подлежат на 

метрологичен 

контрол, приета с 

ПМС № 239 от 

24.10.2003 г. 

урежда техническите 

и метрологичните 

изисквания към 

средствата за 

измерване, редът и 

методите за 

извършване на 

контрол, и знаците 

Наредба за 

съществените 

изисквания и 

оценяване 

съответствието на 

СИ, приета с ПМС 

№ 47 от 15.03.2016 г. 

посочва техническите 

изисквания за 

водомерите 

Наредба № 4/2005 г. 

на МРРБ за 

проектиране, 

изграждане и 

експлоатация на 

сградни ВиК 

инсталации 

регламентира 

техническите 

изисквания по 

отношение на общия и 

индивидуалните 

водомерно-арматурни 

възли, и изискванията 

за избор на водомери 

Наредба № 

4/14.09.2004 г. на 

МРРБ за условията и 

реда за 

присъединяване на 

потребителите и за 

ползване на ВиК 

системи 

регламентира дейностите 

по присъединяването към 

мрежата, и по отчитането, 

разпределянето и 

заплащането на 

задълженията на 

потребителите на ВиК 

услуги. Определя и 

периодичността на 

проверка на 

индивидуалните 

водомери. 

Търговски загуби на вода - нормативните изисквания се фокусират само  

върху средствата за измерване 



 

 Посочените нормативни актове е необходимо да бъдат актуализирани и 

осъвременени.  

 Преди години стартира процес по анализ на общи водомери (различни типове, 

диаметри и години на производство), с цел да се установи необходимост от 

ревизия на сроковете за метрологична проверка (2 или 5 години). Този процес 

не е доведен до край, поради което не може да се направят нужните изводи. 

 Не са изяснени изискванията по отношение на водомерните шахти (липсват 

стандарти за изграждане, неясни санкции при нежелание за изграждане); 

 Не са изяснени докрай изискванията за дистанционно отчитане (включително 

стандарти за използваните софтуери и системи, липса на подпис на клиента в 

карнет и др. 

 Въведените изисквания в Наредба № 4/2004 г. за разпределяне на разход „общо 

потребление“ в сгради в режим на етажна собственост не са справедливи, водят 

до ощетяване на потребителите и на ВиК операторите.  Стотици жалби се 

подават ежегодно при ВиК операторите, в КЕВР и ресорните министерства с 

искане за преразглеждането на режима на разпределяне на този разход. 
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Нормативни документи  
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Изводи и заключения 

 КЕВР въведе изцяло нови показатели за качество, изисквания за въвеждане на системи за 

управление на качеството и създаване на регистри и бази данни. Очакваме тяхното 

изпълнение да доведе до подобряване работата на ВиК операторите и до намаляване 

загубите на вода. 

 За да се осигури този процес е необходимо да се ревизират съществуващите нормативни 

изисквания, като същите се приведат в съответствие с добрите международни теории и 

практики. 

 Все още не са изпълнени разпоредбите на чл. 198о, ал. 7 на Закона за водите за издаване 

на наредба, с която да се уредят минималните критерии и изисквания към ВиК 

операторите. 

 Разработеното от БАВ Ръководство за намаляване загубите на вода е стъпка в правилната 

посока, но то няма задължителен характер, какъвто имат нормативните актове.  

 Изготвянето на регионални прединвестиционни проучвания за териториите, в които 

окрупнените ВиК оператори ще бъдат бенефициенти по ОПОС 2014-2020 е от 

съществено значение  за правилно формулиране на целите и тяхното постигане.  

Този процес обаче няма да обхване всички области в България, което води до 

неравнопоставеност. 

 През следващия регулаторен период имаме последна възможност да усвоим европейски 

средства за водоснабдителните системи.  С приключване на ОПОС   2007 - 2013 г. 

придобихме полезен опит. Въпросът е - ще успеем ли да преодолеем допуснатите грешки 

и да изпълним програмата на следващия период по начин, който да ни позволи да отчетем 

реален ефект върху намаляване загубите на вода. 

 

 

 



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 
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