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Кои сме ние?
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Стратегии Дигитализация Технологии



Защо сме тук?
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НАРЕДБА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА 
ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ И КАНАЛИЗАЦИОННИТЕ 
УСЛУГИ (НРКВКУ) ЗА РЕГУЛАТОРНИЯ ПЕРИОД 2017-
2021 Г. и ПРИЛОЖИМИТЕ КЪМ НЕЯ УКАЗАНИЯ



Какво изисква наредбата/указанията по отношение на 
източниците на информация ?
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Детайлно изискване за източник на информация за всяка една променлива, 
например:

„Информацията, необходима за изчисляване на променливите, формиращи 
показателите за качество на ВиК услугите, се взима от ГИС и регистрите, 
поддържани от ВиК оператора. 

Проверката за достоверност на данните се извършва с предоставяне на 
информация от съответните регистри“

т. 24 от Глава Трета от Указания за прилагане на НРКВКУ  



Регистри и бази данни – каква е разликата?
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Регистрите са електронни бази данни с допълнителни функционалности и 

сигурност, включващи:

- достъп до системата с потребителско име и парола

- различни нива на достъп
- пълна проследимост на промените в записите

- възможност за експортиране на данни и справки в различни формати

- възможност за връзка с други системи

Нашият екип избира да прилага тези по-високи изисквания и към базите данни 

включени в регулацията, за да гарантира сигурността на вашите данни



Източниците и начина на събиране на данни са ключови
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Съдържанието на 

регистрите се доказва с 

първични документи или 

логове на разходомери

Детайлни процеси и 

политики за събиране и 

управление на данните, 

включени в регистрите



Системи и регистри, които трябва да се въведат и 
поддържат
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Регистър на аварии Регистър на водомерите на СВО

ГИС

Регистър на утайките от ПСОВРегистър на лаб. изследвания 

за качеството на питейните и 

отпадъчни води

Счетоводна система Система за отчитане и фактуриране

Регистър на оплакванията

Регистър на активи



Бази данни, които трябва да се въведат и поддържат
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База данни за изчисляване 

на неизмерена законна 

консумация

База данни с длъжностите и 

задълженията на персонала

База данни за изразходваната 

електрическа енергия

База данни за сключените и 

изпълнени присъединявания 

База данни за контролни 

разходомери и дата 

логери

База данни  с измерени 

количества вода на вход 

ВС, ПСПВ и ПСОВ



Колко време остава до срока за изпълнение заложен в 
наредбата?

9

Края на 2018 г. 

за големи и средни дружества

Края на 2021г. 

за микро дружествата

Края на 2020г.

за малки дружествата



Как ще се оценява представянето от регулатора?
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Добро качество
достоверни регистри и бази данни, интензивни измервания, 

прилагане на добри практики

Средно качество
достоверни регистри и бази данни, частично липсваща 

първична документация или други незначителни недостатъци

Лошо качество
ограничен набор от регистри и бази данни или значителни 

процесуални отклонения

Липсва информация
не се подава информация или тя се основава на непотвърдени 

отчети



А ако информацията ви липсва?
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Лошо качество

Липсва информация

и/или
Ненадежден 

показател

Неизпълнено 

изискване
Корекции в цената 

на водата



Какъв е нашият подход при създаването на регистри и 
бази данни?
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Детайлно запознаване с 

регулаторната рамка и 

изискванията

Провеждане на интервюта с 

екипа на ВиК дружеството за 

изчистване на процесите и 

изискванията

Идентифициране на 

необходимите първични 

документи и данни и 

техните източници
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Идентифициране на 

задължителните и 

допълнителните полета и 

функционалности за всеки 

регистър

Идентифициране на 

задължителните и 

допълнителните справки, 

които са необходими за всеки

регистър 

Определяне на оптималния 

визуален формат на 

избраните справки, както и 

регулярността на 

обновяването им
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Коригиране на 

регистрите и справките 

на база на обратната 

връзка от служителите 

на ВиК

Пускане на системата 

в продуктивна среда и 

последваща срочна 

поддръжка

Разработка на 

регистрите и 

прилежащите справки 

от екипа на INDEAVR на 

единична база

Повтаряме до готовност



Ето как изглежда решението на един от клиентите ни
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Спазваме ли всички изисквания и добри практики?
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Генериране на справки 

и информация във 

формати като МS Excel

Автоматизирано 

регулярно архивиране на 

данните 

Достъп само след 

авторизация с лични 

потребителско име и парола 

Пълна проследимост 

на направените 

изменения в данните

Три нива на достъп до 

системата спрямо 

определените роли



А всички тези справки?
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Показаните данни са с демонстративна цел

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/e84b150d-4a07-4ca2-a569-a96e78af26e7/ReportSection


Ще можете да попълвате и следите всичко и на 
телефон и таблет
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Показаните данни са с демонстративна цел



Какво още можем да направим за увеличаване 
ефективността на бизнеса Ви?
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Допълнителни 
регистри

Оптимизирани 
процеси

Интерактивни 
отчети

Подготовка за 
GDPR
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