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ИНВЕСТИЦИИ ОТ ВИК ОПЕРАТОРИ ПРЕЗ 2009-2016 Г.
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Параметър (общо за ВиКО), 

хил.лв.
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ТЕКУЩ РЕГУЛАТОРЕН ПЕРИОД 2017-2021 Г.:

ОДОБРЯВАНЕ НА БИЗНЕС ПЛАНОВЕ И ЦЕНОВИ ЗАЯВЛЕНИЯ

3

№ Одобрени БП през 2017 г. № Одобрени БП през 2018 г. № Одобрени БП през 2019 г.

1 "Софийска вода" АД 17 "ВиК Добрич" АД 28 “В и К Паничище” ЕООД, град Сапарева баня

2 "ВиК" ЕООД, гр. Смолян 18 „Инфрастрой“ ЕООД 29 “В и К - Берковица” ЕООД, град Берковица

3 "ВиК-Варна" ООД 19 „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир 30 "В и К " ЕООД, град Стара Загора

4 "ВиК" ЕООД, гр. Пловдив 20 „Верила Сървис” АД 31 "В и К" АД, град Ловеч

5 "ВиК" ООД, гр. Силистра 21 "ВиК-Видин" ЕООД 32 "Водоснабдяване - Дунав" ЕООД, град Разград

6 "ВиК" ООД, гр. Кърджали 22 "ВиК-Йовковци" ООД 33 “В и К” ЕООД, гр. София

7 "ВиК" ООД, гр. Русе 23 ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД

8 „Напоителни системи“ ЕАД 24 "ВиК" ООД, гр. Габрово

9 „ВиК – Златни пясъци“ ООД 25 "ВиК" ЕООД, гр. Плевен

10 "ВиК" ООД, гр. Перник 26 „ВиК-Кресна” ЕООД

11 "ВиК" ООД, гр. Монтана 27 "ВиК" ЕООД, гр. Благоевград

12 "ВиК-Шумен" ООД

13 "ВиК-Сливен" ООД

14 "ВиК" ЕАД, гр. Бургас

15 "ВиК" ЕООД, гр. Ямбол

16 "ВиК" ООД, гр. Враца

34 “В и К” ООД, гр. Търговище Сключен анекс, не е представен БП

35 “В и К” ЕООД, гр. Хасково Сключен анекс, не е представен БП

36 “Кюстендилска вода” ЕООД Сключен анекс, не е представен БП

37 “В и К услуги” ЕООД, гр. Пазарджик Не е сключен анекс

38 “В и К” ООД, гр. Исперих Не е сключен договор с АВиК

39 “ВКС” ЕООД, гр. Пещера Учредена АВиК, не е сключен договор

40 “В и К - Стенето” ЕООД, гр. Троян Не е сключен договор с ОбС

41 “Увекс” ЕООД, гр. Сандански Не е учредена АВиК

42 “В и К - Батак” ЕООД, гр. Батак Не е учредена АВиК

43 “ВКТВ” ЕООД, гр. Ракитово Не е учредена АВиК

44 “ВКТВ” ЕООД, гр. Велинград Не е учредена АВиК

45 “В и К - Белово” ЕООД, гр. Белово Не е изяснен реда за управление по ЗВ



ТЕКУЩ РЕГУЛАТОРЕН ПЕРИОД 2017-2021 Г.:

ПЛАНИРАНИ ИНВЕСТИЦИИ
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Средногодишни инвестиции:

 2009-2016 г.: 

88 278 хил.лв.

 2017-2021 г.: 

108 135 хил.лв. (ръст 21,5%) 
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Инвестиции съгласно одобрени БП, хил.лв.

Общи инвестиции -
водомери, транспорт, 
администрация и ИТ

Пречистване на отпадъчни 
води

Отвеждане на отпадъчни 
води

Доставяне на вода

Инвестиции - услуги, хил..лв. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. Ср-год. Общо Дял %

Доставяне на вода 61,376 62,773 62,037 59,415 62,866 61,693 308,466 57.1%

Отвеждане на отпадъчни води 19,221 22,991 22,121 22,457 19,561 21,270 106,350 19.7%

Пречистване на отпадъчни води 9,699 11,486 8,619 8,056 7,199 9,012 45,060 8.3%

Общи инвестиции - водомери, транспорт, 

администрация и ИТ 14,451 16,537 16,506 14,489 14,417 15,280 76,401 14.1%

Доставяне на вода на друг ВиКО / вода с 

непитейни качества 972 940 823 839 817 -108,133 4,390 0.8%

Общо инвестиции 105,718 114,727 110,106 105,256 104,860 108,135 540,665 100.0%
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Инвестиции - услуги, хил..лв. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. Ср-год. Общо

Доставяне 

Собствени ДА 4,607 5,021 6,546 4,707 5,052 5,187 25,933

Публични ДА 56,769 57,752 55,491 54,708 57,814 56,507 282,534

В т.ч. разпределителна водопроводна 

мрежа
22,901 23,793 25,836 25,051 26,600 24,836 124,180

Отвеждане 

Собствени ДА 4,837 4,742 2,465 3,861 3,324 3,846 19,229

Публични ДА 14,384 18,249 19,655 18,596 16,237 17,424 87,121

В т.ч. канализационна мрежа 6,937 7,972 12,498 9,656 7,832 8,979 44,895

Пречистване

Собствени ДА 2,080 2,120 1,830 1,970 1,769 1,954 9,769

Публични ДА 7,619 9,366 6,789 6,087 5,430 7,058 35,291

В т.ч. ПСОВ 5,527 7,586 4,970 4,521 3,169 5,154 25,772

Водомери Водомери на СВО 7,453 8,072 8,508 8,856 8,583 8,294 41,472

Транспорт, 

администрация 

и ИТ

Собствени ДА 5,710 6,187 5,537 3,658 3,907 5,000 24,999

Публични ДА 1,288 2,278 2,461 1,975 1,928 1,986 9,930

Друг ВиКО / 

Непитейни
Публични ДА 980 940 823 839 817

Общо инвестиции 105,726 114,727 110,106 105,256 104,860 108,135 540,675

В т.ч. общо инвестиции в собствени ДА 17,234 18,071 16,378 14,195 14,051 15,986 79,930

В т.ч. общо инвестиции в публични ДА 88,492 96,656 93,728 91,061 90,809 92,149 460,746

ТЕКУЩ РЕГУЛАТОРЕН ПЕРИОД 2017-2021 Г.:

ПЛАНИРАНИ ИНВЕСТИЦИИ



6

ТЕКУЩ РЕГУЛАТОРЕН ПЕРИОД 2017-2021 Г.:
ФИНАНСИРАНЕ НА ПЛАНИРАНИ ИНВЕСТИЦИИ

Дейности, хил. лв. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. Общо

Общо инвестиции в собствени ДА 17,300 18,074 16,382 14,199 14,055 80,010

Финансиране със собствени средства 17,182 18,074 16,382 14,199 14,055 79,892

Финансиране с привлечени средства 118 0 0 0 0 118

Общо разходи за амортизации в собствени 

активи 
14,186 14,683 15,557 15,638 16,198 76,261

Разлика разходи за амортизации - инвестиции -3,115 -3,391 -824 1,439 2,143 -3,749

Дейности, хил. лв. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. Общо

Общо инвестиции в публични ДА 88,492 96,656 93,728 91,061 90,809 460,746

Финансиране със собствени средства 87,973 95,126 91,398 88,730 88,259 451,487

Финансиране с привлечени средства 519 1,530 2,330 2,330 2,550 9,259

Разходи за главници на инвестиционни заеми 19,293 19,293 18,692 16,465 7,076 80,820

Общо инвестиционни разходи с финансиране от 

собствени средства 
107,266 114,419 110,090 105,196 95,336 532,307

Общо разходи за амортизации от публични 

активи от инвестиционната програма 
17,231 20,359 24,400 28,116 31,710 121,816

Разлика разходи за амортизации - инвестиции -90,035 -94,060 -85,690 -77,079 -63,626 -410,491

Общо разходи за амортизации на публични 

задбалансови активи  
120,966 128,367 136,594 139,129 139,881 664,939

Общо разходи за амортизации на публични 

задбалансови активи - предложени в цените
59,227 63,341 61,989 56,895 53,967 295,419

Дял на разходи за амортизациина публчини 

задбалансови активи - предложени в цените, хил.лв.
49.0% 49.3% 45.4% 40.9% 38.6% 44.4%
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ВиК Активи 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Общ брой водоизточници (основни и резервни) 6,402 6,402 6,352 6,371 6,372

Общ брой пречиствателни станции за питейни води 

(ПСПВ)
32 32 44 44 45

Общ брой резервоари (водоеми) 4,828 4,831 4,898 4,921 4,923

Общ брой водоснабдителни помпени станции (ВПС) 3,036 3,038 3,033 3,052 3,052

Обща дължина на довеждащите водопроводи и 

разпределителната водопроводна мрежа (без 

дължината на СВО)

61,520 61,600 62,722 63,249 63,308

Общ брой на водомерни зони в обслужваната от ВиК 

оператора територия
4,136 4,189 4,219 4,345 4,426

Общ брой на сградните водопроводни отклонения 

(СВО)
1,808,500 1,816,890 1,857,822 1,884,632 1,891,971

Общ брой водомери на СВО (средства за измерване) 1,782,588 1,791,345 1,836,483 1,863,601 1,871,726

Общ брой на сградните канализационни отклонения 523,272 543,486 572,691 590,882 598,343

Обща дължина на канализационната мрежа, 

експлоатирана от ВиК оператора 
9,293 9,551 9,862 10,120 10,168

Общ брой канализационни помпени станции (КПС) 179 184 195 198 198

Общ брой пречиствателни станции за отпадъчни води 

(ПСОВ)
103 112 132 138 139

ТЕКУЩ РЕГУЛАТОРЕН ПЕРИОД 2017-2021 Г.:
ВИК АКТИВИ
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ТЕКУЩ РЕГУЛАТОРЕН ПЕРИОД 2017-2021 Г.:
ВИК АКТИВИ



1. Повишаване ефективността на ВиК операторите

2. Постигане на дългосрочни нива на показатели за качество

3. Постигане на съответствие с директива 91/271/ЕЕС – отпадъчни 

води

4. Постигане на съответствие с директива 98/83/ЕС – питейни води, 

предложение за изменение на директивата

5. Ценообразуване на ВиК услугите

6. Статут и правомощия на АВиК, договорни изисквания, социална 

поносимост на цената на ВиК услугите
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ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА СЛЕДВАЩ РЕГУЛАТОРЕН ПЕРИОД 2022-2026 Г.: 

1. ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ВИК ОПЕРАТОРИТЕ

Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор (41-во

НС, обн. ДВ бр.96 от 2012 г.):
 Правната форма, в която се осъществява функционирането на дружествата в отрасъла не съответства на мащаба на 

бизнеса, както и не отчита механизмите на участие на представители на общините в дейността на дружествата.

 Съществуващите организационно-управленски структури на ВиК дружествата не могат да отговорят на изискванията, 
предявявани към модерните компании от сферата на публичните услуги.

 Общата численост на персонала в дружествата може да се определи като висока, а резервите за оптимизиране използването 
на персонала като големи. 

 Data Envelopment Analysis (DEA) за средна ефективност: 0,422 / 0,78-0,84

Отраслова стратегия за развитие и управление на ВиК в Р. България 
2014-2023 (Решение на Министерския съвет № 269 от 2014 г. ):
 Българските ВиК дружества се оказват много по-неефективни от повечето европейски оператори. При тях се забелязва 

тенденцията да поддържат значителен персонал. Измерен по брой служители на 1000 отклонения, персоналът на 
българските ВиК оператори е от 4 до 5 пъти по-многоброен в сравнение с други страни от ЕС.

 Слабата финансова жизнеспособност и липсата на ефективност пречат на ВиК дружествата да финансират и изпълняват 
големи програми за капиталови инвестиции, които са необходими за постигане на изискванията за съответствие и 
необходимите дългосрочни нива на обслужване.

Стратегия за финансиране на отрасъл ВиК –проект, ноември 2017 г.
 ВиК дружествата губят около 250 милиона лева годишно поради лоши търговски практики (неефективното управление на търговския 

цикъл – т.е. на последователността от оперативни функции по измерване, отчитане, фактуриране и събиране на начислени задължения по 
сметки). Дружествата имат значителна възможност да повишат генерирането на приходи, като по този начин намалят необходимостта от 
увеличаване на цените за населението поради разходите за големи бъдещи инвестиции.

 По-доброто търговско управление би могло да донесе допълнително около 134 милиона лева годишни приходи. Това до 
голяма степен съответства на общата сума, която ВиКО следва да съфинансират за изграждане на нови ПСОВ, необходими за 
постигане на съответствие с ДПГОВ, в рамките на текущия програмен период. 

 ВиКО губят много повече пари, поради лошото търговско управление, отколкото поради течове.

 За да се повиши ефективността, държавата следва да поеме ролята си на по-активен собственик на публичните ВиК 
дружества.
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ПК Параметър Ед. мярка

Отчетено 

ниво 

2018 г.

Дългосрочно 

ниво 

2026 г.

Разлика

ПК1 Ниво на покритие с водоснабдителни услуги % 99.35% 99% 0.35%

ПК2а Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване % 99.82% 99% 0.82%

ПК2б Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване % 99.12% 98% 1.12%

ПК2в Мониторинг на качеството на питейната вода % 99.95% 100% -0.05%

ПК3 Непрекъснатост на водоснабдяването съотношение 2.36 8 -5.64

ПК4а Общи загуби на вода във водоснабдителните системи м3/км/ден 22.17 15 7.17

ПК4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи % 61.64% 49% 12.64%

ПК5 Аварии по водопроводната мрежа бр/100км/год 84.49 60 24.49

ПК6a Налягане във водоснабдителната система % 16.30% 100% -83.70%

ПК7а Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води % 72.91% 75% -2.09%

ПК7б Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води % 61.52% 75% -13.48%

ПК8 Качество на отпадъчните води  % 93.69% 93% 0.69%

ПК9 Аварии на канализационната мрежа бр/100км/год 207.27 120 87.27

ПК10 Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията бр/10 000 потреб 0.25 0.5 -0.25

ПК11а
Енергийна ефективност за дейността по  доставяне на вода на 

потребителите
кВч/м3 0.53 0.45 0.08

ПК11б
Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни 

води 
кВч/м3 0.21 0.25 -0.04

ПК11в Оползотворяване на утайките от ПСОВ % 47.73% 100% -52.27%

ПК11г Рехабилитация на водопроводната мрежа % 0.60% 1.25% -0.65%

ПК11д Активен контрол на течовете % 3.98% 1.25% 2.73%

ПК12а
Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на 

потребителите
съотношение 1.10 1.1 0.00

ПК12б Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води съотношение 0.86 1.1 -0.24

ПК12в Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води съотношение 0.75 1.1 -0.35

ПК12г Събираемост % 86.38% 95% -8.62%

ПК12д Ефективност на привеждане на водомерите в годност % 8.71% 20% -11.29%

ПК12е Ефективност на изграждане на водомерното стопанство % 53.84% 90% -36.16%

ПК13 Срок за отговор на писмени жалби на потребителите  % 95.84% 100% -4.16%

ПК14а Присъединяване към водоснабдителната система % 97.88% 100% -2.12%

ПК14б Присъединяване към канализационната система % 96.60% 100% -3.40%

ПК15а
Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на 

потребителите 
бр/1 000 СВО 5.91 4 1.91

ПК15б Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване бр/1 000 СКО 5.43 3 2.43

 НПВ се запазва трайно

над 60% спр. 49% ДН

 Авариите по ВиК

мрежите  

В: 85.5 / К: 207 спр. 60/120

 Зониране на мрежата 

16,3% спр. 100%

 Водомерно стопанство 

54% спр. 90% - годни

8,7% спр. 20% - год.

 Рехабилитация на УВ: 

0,6% спр. 1,25%

 Ефективност на 

персонала: 

В: 5,9 / К: 5,4 спр. 4 / 3

 Утайки от ПСОВ:

47,7% спр. 100%

 Покритие с 

пречистване: 

61,5% спр. 75%
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2. ПОСТИГАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧНИ НИВА НА ПОКАЗАТЕЛИ ЗА КАЧЕСТВО



 Съгласно доклада на МОСВ от 2018 г., през 

следващия регулаторен период 2022-2026 трябва 

да стартира строителство на обекти за 3,5 млрд.лв. 

в над 190 агломерации, за които няма осигурено 

финансиране. 12

Очаквана дата за стартиране на 

стоителните работи - канализационни 

мрежи

Агломерации -

брой

Общо средства за 

мярката - млн.евро

Средства от 

кохезионен фонд -

млн.евро

Средства от 

друг фонд -

млн.евро

2017-2021 76 916.1 589.06 327.04

2022-2026 197 1 343.566 0 1 343.566

Очаквана дата за стартиране на 

стоителните работи - ПСОВ

Агломерации -

брой

Общо средства за 

мярката - млн.евро

Средства от 

кохезионен фонд -

млн.евро

Средства от 

друг фонд -

млн.евро

2017-2021 42 286.85 241.68 45.17

2022-2026 194 487.94 0 487.94

Общо нужни средства 

2022-2026 г.

млн.евро хил..лв

1 831.506 3,582,114.38

Доклад с програма за прилагане на изискванията на 

Директива 91/271/ЕИО (Доклад по чл. 17 от 

Директивата) – МОСВ, 2018 г.

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА СЛЕДВАЩ РЕГУЛАТОРЕН ПЕРИОД 2022-2026 Г.:  

3. ПОСТИГАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕ С ДИРЕКТИВА 91/271/ЕЕС –

ОТПАДЪЧНИ ВОДИ



A proposal for a directive on the quality of water intended for human consumption (recast)

was sent by the European Commission to the European Parliament and the Council of

Ministers of the European Union on 1st February 2018:

Предложени са промени, които ще доведат до увеличение на оперативни и

капиталови разходи за ВиК операторите :

 Премахва се възможността за дерогации по чл. 9 от директива 98/83/ЕС – след

изтичане на срока на вече дадени дерогации, не може да се продължава;

 Анекс 1: Промени в параметрите и техните стойности в Част А, допълнителни

параметри в част Б;

 Анекс 2: Значително увеличение на дневните честоти на мониторинг за зони >10

000м3/д;

 Чл. 10: Предприемане на мерки по параграф 2, въз основа на проучвания по

параграф 1 в случай на непостигане на нивата по Анекс 1.

 Чл. 13: Достъп до питейна вода на уязвими и маргинализирани групи, включително

поддържане на оборудване за безплатен достъп до вода на публични места

 Чл. 14: Изисквания за информация (интернет сайт, фактури, други);

 Чл. 22: Изискванията на директивата следва да бъдат транспонирани в

националното законодателство до 2 години от влизането й в сила.

13
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4. ПОСТИГАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕ С 98/83/ЕС – ПИТЕЙНИ ВОДИ –

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ



Още през 2016 г. КЕВР прие А Н А Л И З на проблеми,свързани с критериите по прилагане на принципа на 

социална поносимост на ВиК услугите и предложи мерки за справяне с проблема.

При изменението на одобрените цени на ВиК услуги за 2019 г., цените в областите Монтана и Враца 

надхвърлиха социалната поносимост.

Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment 15, The right to water (Twenty-ninth session, 

2003), U.N. Doc. E/C.12/2002/11 (2002)

 „To ensure that water is affordable, States parties must adopt the necessary measures that may include, inter alia: (a) use of a range of 

appropriate low-cost techniques and technologies; (b) appropriate pricing policies such as free or low-cost water; and (c) income supplements. 

Any payment for water services has to be based on the principle of equity, ensuring that these services, whether privately or publicly 

provided, are affordable for all, including socially disadvantaged groups. Equity demands that poorer households should not be 

disproportionately burdened with water expenses as compared to richer households.“

EC Communication COM (2014) 177 final (Brussels, 19.3.2014), on the European Citizens' Initiative "Water and 

sanitation are a human right! Water is a public good, not a commodity“:

 The EU has no role in the setting of water prices, which are determined at national level. EU water-related environmental legislation does, 

however, establish some basic principles for water pricing policies in the Member States. The Water Framework Directive requires Member 

States to ensure that the price charged to water consumers reflects the true costs of water use. This encourages the sustainable use of 

limited water resources. EU water policy is based on the principle that affordability of water services is critical. National authorities are 

competent for taking concrete support measures safeguarding disadvantaged people and tackling water-poverty issues (e.g. through support 

for low-income households or through the establishment of public service obligations).

Стратегия за финансиране на отрасъл ВиК –проект, ноември 2017 г.

 Поносимостта на ВиК услугите е основен проблем за социално уязвимите. Въпреки че много домакинства в страната плащат по-малко 

от 2 на сто от месечните си доходи за сметките си за ВиК, за 3тия децил в някои региони, сметката за ВиК вече е около 8% от доходите 

им, а за 1вия (най-бедната една десета) е около 10%. Такива разходи за ВиК не могат да се считат за поносими за тези социално слаби 

лица и семейства. Тази ситуация се отразява на социалната устойчивост на реформите във ВиК отрасъла и ако не бъде въведена 

социална субсидия за водата, по-нататъшните увеличения на цените за ВиК ще бъдат трудни, ако ли не и невъзможни.

 Ние препоръчваме да се премахне сега действащото правило за определяне на цената, която ограничава сметките за ВиК до 2.5 

процента от средните доходи на домакинство. На домакинствата имащи право на помощ, трябва да бъдат гарантирани по 50 литра 

вода на човек на ден при по-ниска цена (еднаква за цялата страна) от 1лв./м3 . Това ще гарантира минимален достъп до базово 

потребление на ВиК услугите на достъпна цена за социално слаби граждани и домакинства
14
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5. ЦЕНООБРАЗУВАНЕ НА ВИК УСЛУГИТЕ – СОЦИАЛНА ПОНОСИМОСТ



България е една от малкото държави в ЕС, в която цените на ВиК услугите се определят въз

основа на потреблението (volumetric tariff), без да прилага постоянна такса (fixed charge).

Съществени проблеми като вътрешна миграция, обезлюдяване на населени места и ниски

нива на събираемост намаляват възможностите за покриване на разходите и инвестиране.

COM (2000) 477 Pricing policies for enhancing the sustainability of water resources :

 Pricing structures should include a variable element (i.e. volumetric rate, pollution rate) to ensure they serve an incentive 

function to water conservation and reduction of pollution. However, the weight of the variable element needs to be 

balanced against the need to ensure the recovery of financial costs and thus the sustainability of water services and 

infrastructure. This particularly applies in situations with highly uncertain water supplies, or where prices lead to an effective 

reduction in consumption and pollution, and thence of financial receipts.

Стратегия за финансиране на отрасъл ВиК –проект, ноември 2017 г.

 В повечето страни от Западна Европа, съществува постоянната (фиксирана) такса, която представлява голям дял от 

общата сметка за ВиК, и обикновено е между 20 и 50 процента. В момента в редица страни от ЕС-13 е налице тенденция 

да приемат или да обмислят подобен постоянен и променлив компонент във ВиК цените, като единственият спор е какво 

трябва да покрива таксата за достъп до ВиК услуги. 

 Постоянната такса ще гарантира, че всички потребители ще участват в покриването на разходите свързани с 

предоставянето на ВиК услуги или достъпа до тях.

 Препоръчително е също така решението за  въвеждане на постоянна такса да се вземе заедно с решението за въвеждане 

на субсидираната цена за социално слаби граждани и домакинства. Прост подход за определяне на постоянната такса е 

тя да бъде определена като процент от средната сметка за ВиК, вероятно между 10-15 %, установено на национално 

равнище или ВиКО. При средна сметка от около 20 лева за ВиК услуги към момента на национално ниво, тя може да е 

2-3 лева на клиент (домакинство) на месец.

15
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5. ЦЕНООБРАЗУВАНЕ НА ВИК УСЛУГИТЕ – ТАКСА ДОСТЪП



Стратегия за финансиране на отрасъл ВиК –проект, ноември 2017 г.

 „За българските ВиКО не съществува регулаторно или договорно задължение за постигане на 

съответствие с ДПГОВ“.

 „КЕВР не може да определя цели (показатели за качество на ВиК услугите), които биха изисквали цени 

надхвърлящи границата на социална поносимост“, както и „КЕВР не може да принуди ВиК оператора да 

търси безвъзмездно финансиране, за да избегне нарушаване на изискването за поносимост“. 

Във връзка с горното, в Индикативен план за действие за периода 2017-2027 г. са включени 

 мярка 1.3. за преразглеждане на договорите между АВиК – ВиКО със срок 2018 г., 

 мярка 2.3. за въвеждане на защитен механизъм в подкрепа на социално уязвими лица и домакинствата за 

сметките им за ВиК със срок 2019 г.

Постигането на целите по ПК 7а и 7б (ниво на покритие с услуги по отвеждане и пречистване на 

отпадъчни води) няма да доведе до постигане на целите по директива 91/271/ЕС

Установени са редица казуси в работата на асоциациите по ВиК по отношение съгласуването на бизнес 

плановете на ВиКО:

 В Правилника на АВиК не е предвиден конкретен ред за извършване на анализ от страна на АВиК за 

съответствието на инвестиционната програма в бизнес плана с регионалните планове, инвестиционните 

програми и договорите за възлагане във връзка с разпоредбите на чл. 198м, ал. 2 от ЗВ. 

 В решенията на на общите събрания на АВиК, с които се съгласуват бизнес плановете не се посочва подобна 

информация, и в тази връзка не се изяснява по какъв начин собственикът на публичните ВиК мрежи и 

съоръжения на практика извършва възложеният му по ЗВ контрол по реда на чл. 198м, ал. 2 от ЗВ. 

 В редица случаи АВиК не съгласуват предложения от дружеството бизнес план в срока по чл. 6.4. „е“ 

от договора което значително забавя процедурата по неговото одобрение от КЕВР по реда на ЗРВКУ, като в 

тези случаи не са ясни границите на отговорност.

 Единствено АВиК има правомощията да изиска от ВиК оператора поемане на финансови задължения от ВиК 

оператора – на практика неизпълнимо условие при сегашния модел на работа на АВиК

16

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА СЛЕДВАЩ РЕГУЛАТОРЕН ПЕРИОД 2022-2026 Г.:  

6. СТАТУТ И ПРАВОМОЩИЯ НА АВИК, ДОГОВОРНИ ИЗИСКВАНИЯ, 

СОЦИАЛНА ПОНОСИМОСТ НА ЦЕНАТА НА ВИК УСЛУГИТЕ



През 2018 г. по възлагане на МРРБ са изготвени анекси към договорите между АВиК и ВиК

операторите в областите Велико Търново, Габрово, Търговище, София, Кюстендил, Монтана, Плевен, 

Пазарджик, Ловеч, Хасково, Благоевград и Разград, в които не са включени изисквания за постигане на 

съответствие с директива 91/271/ЕИО.

По отношение на социалната поносимост на цените на ВиК услугите, при постановяването на решение 

№ Ц-20 от 28.12.2018 г. за изменение на одобрените цени на ВиК услуги за 2019 г. бе констатирано 

надхвърляне на прага на социална поносимост за регионалните ВиК оператори в областите Враца и 

Монтана, поради което цените на ВиК услугите бяха преизчислени от Комисията.

С писмо вх. № В-03-06-26 от 26.02.2019 г. МРРБ, в отговор на редица запитвания на Комисията ни 

информира, че:

 Не се предвиждат изменения на договорите между АВиК и ВиК операторите, с които да се включат 

конкретни инвестиционни задължения за ВиК операторите, или договорните задължения да се обвържат със 

съдържанието на бизнес плановете;

 МРРБ не вижда обективна необходимост да се реферира към иницииране на нормативни промени по 

отношение на социалната поносимост на цената на ВиК услугите;

 Стратегия за финансиране на отрасъл ВиК е документ, изготвен в рамките на споразумение за консултантски 

услуги със Световна банка. Разработката се използва целесъобразно като консултативен документ, няма 

статут на нормативен документ и нейното изготвяне не е свързано с изпълнение на заложени нормативни и 

други изисквания.

С редица свои писма МРРБ информира КЕВР, че Комисията няма правомощия и не следва да 

контролира изпълнението (или неизпълнението) на разпоредбите на Закона за водите. До момента не 

сме информирани за предприемане на действия за подобряване работата на АВиК.

Същевременно, до момента с две решение на ВАС са отменени две решения на КЕВР за одобряване на 

5-годишни бизнес планове (Ямбол и Враца) поради неизпълнение на разпоредби на ЗВ – повторно 

съгласуване на БП от АВиК след настъпили изменения в процеса на неговото разглеждане по ЗРВКУ.
17
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5. СТАТУТ И ПРАВОМОЩИЯ НА АВИК, ДОГОВОРНИ ИЗИСКВАНИЯ, 

СОЦИАЛНА ПОНОСИМОСТ НА ЦЕНАТА НА ВИК УСЛУГИТЕ



Цели пред държавната политика в отрасъл ВиК:

 Законодателни изменения по отношение определянето на социалната поносимост на цената на ВиК услугите –
съществен риск за постигане на целите пред сектора.

 Законодателни изменения по отношение ценообразуването на ВиК услугите и въвеждането на постоянна такса
достъп.

 Законодателни изменения за по-ясно регламентиране на отговорностите и дейността на АВиК, включително при
неизпълнение на законовите изисквания.

 Законодателни и договорни изменения във връзка с постигането на изискванията на директивите на ЕС и
поемането на отговорност при неизпълнението (АВиК / Общини / ВиК оператори).

 Конкретни действия за повишаване ефективността и капацитета на работа на публичните ВиК оператори –
изпълнение на дейностите в национална и отраслова стратегия, и проект на стратегия за финансиране на ВиК
сектора.

 По-ефективна координация и комуникация между институциите в отрасъл ВиК.

Цели пред КЕВР:

 Подготвяне на предложения за изменения на НРКВКУ и НРЦВКУ – в съответствие с реализирани изменения в
ЗРВКУ.

 Определяне на индивидуални цели за ПК за следващия регулаторен период 2022-2026 така, че да се постигнат
дългосрочните нива на ПК до 2026 /

 Изготвяне на указания по прилагане на ЗРВКУ, НРКВКУ и НРЦВКУ за регулаторен период 2022-2026 (в
съответствие с реализираните нормативни промени).

 Изясняване обхвата и изискванията за необходими инвестиции, ръст на оперативни разходи, прогнози за
потребление, оценка на социална поносимост.

 Преглед и одобряване на БП 2022-2026 (през 2021 г.).

Съществен риск от непостигане на целите и/или сроковете без изпълнение на горе-посочените мерки. 18
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
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Д-р Ивайло Касчиев, 

директор „ВиК услуги“


