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Глава първа 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 Чл. 1. (1) С наредбата се определят: 

1. минималните изисквания, на които трябва да отговарят В и К 

операторите, за да извършват дейностите по чл. 198о, ал. 1 от Закона за водите в 

обособената територия, включително минимални изисквания към квалификацията на 

персонала им, както и условията и редът за провеждане на обучението му. 

2. процедурите за установяване на съответствие с минималните изисквания 

по т. 1. 

3. правните последици при последващо неизпълнение на минималните 

изисквания.  

 (2) Наредбата не се прилага за лицата по чл. 198о, ал. 6 от Закона за водите. 

 

 

 Чл. 2.  Договорът по чл. 198п, ал. 1 от Закона за водите и договорът за възлагане 

се сключват само с лица, които отговарят на минималните изисквания за В и К 

оператор по Глава втора от наредбата. 

 

 Чл. 3. (1) Договорът за възлагане се сключва само с лица, действащи като В и К 

оператор на съответната обособена територия към датата на влизане в сила на Закона за 

изменение и допълнение на Закона за водите (ДВ, бр. 47 от 2009 г., в сила от 23.06.2009 

г., изм. и доп., бр. 95 от 2009 г.). 

(2) Обособените територии по ал. 1 и техните граници са обявени с решение на 

министъра на регионалното развитие и благоустройство по реда на Закона за водите.  

 

 Чл. 4. (1) В и К операторите трябва да отговарят на минималните изисквания по 

Глава Втора от наредбата за целия срок на извършване на дейностите по чл. 198о, ал. 1 

от Закона за водите в обособената територия 

 (2) Нарушението на изискванията по ал. 1 следва да се предвиди като основание 

за прекратяване на договора по чл. 2, ал. 1. 
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 (3) Лицата по чл. 198о, ал. 6 от Закона за водите трябва да отговарят на 

минималните изисквания по Глава Втора по отношение на предоставяните от тях В и К 

услуги на потребителите, освен ако в наредбата не е посочено друго.  

  

Глава втора 

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 

Раздел І 

Минимални изисквания за В и К оператор 

 

 Чл. 5. (1) В и К оператори могат да бъдат единствено капиталови търговски 

дружества с основен предмет на дейност – предоставяне на В и К услуги на 

потребители срещу заплащане чрез активи по чл. 13 и/или чл. 19 от Закона за водите. 

(2) В и К оператори по ал. 1, учредени като акционерни дружества, не могат да 

издават акции на приносител. 

  

 Чл. 6. (1) Събираемостта на вземанията на В и К оператора за годината трябва да 

е не по-малка от 85 на сто. 

 (2) Събираемостта по ал. 1 се изчислява като процентно съотношение на 

вземанията от обслужвани потребители към приходите от дейността на В и К оператора 

по формулата: 

П= 1,2 x A – (B-C) х 100, където 

       1,2 x A +C 

П - събираемост на вземанията в проценти, 

А - нетни приходи от продажди за годината, 

В – вземания от клиенти и доставчици за годината, 

С – вземания от клиенти и доставчици за предходната година. 

  

Чл. 7. (1) Коефициентът на обща ликвидност на В и К оператора за предходните 

12 месеца трябва да е не по-малък от 1. 

(2) Коефициентът на обща ликвидност по ал. 1 се изчислява като съотношение 

на текущите (краткотрайните) активи към краткосрочните (до една година) задължения 

на В и К оператора. 

 



Този документ е създаден в рамките на проект № DIR-5111328-1-170 „Подкрепа на реформата в 

отрасъл ВиК”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.”, 

съфинансиран от Европейския съюз чрез европейския Кохезионен фонд 
 

 5 

Чл. 8. (1) Коефициентът на ефективност на приходите на В и К оператора за 

предходната отчетна година трябва да е по-малък от 1. 

(2) Коефициентът на ефективност на приходите по ал. 1 се изчислява, като 

съотношение на годишните разходи за дейността към годишните приходи от дейността 

на В и К оператора. 

 

 Чл. 9. (1) В и К операторът трябва внедри система за управление на качеството, 

система по управление по отношение на околната среда и система за управление на 

здравето и безопасността при работа. 

(2) Изпълнението на изискванията по ал. 1 се доказва с представянето на 

сертификати за внедрени стандарти за системи за управление БДС EN ISO 9001:2008, 

БДС EN ISO 14001:2004 и BS OHSAS 18001:2007 или еквивалентни. 

 

 Чл.10. (1) ВиК оператор трябва да разполага най-малко със следните собствени 

или дългосрочни наети техника и оборудване, необходими за непрекъснато 

предоставяне на В и К услуги в обособената територия, за чието обслужване 

кандидатства:  

 1. техника и оборудване за аварийна поддръжка на В и К системите и 

съоръженията; 

 2. техника и оборудване за превантивна поддръжка на В и К системите и 

съоръженията; 

 2. техника и оборудване за експлоатация на В и К системите и съоръженията;  

 4. техника и оборудване за осъществяване на капиталовата дейност на В и К 

оператора. 

 5. техника и оборудване за намаляване на водата, неносеща приходи на В и К 

оператора. 

 (2) Изпълнението на изискванията по ал. 1 се доказва с документи за 

собственост, договори за наем, договори за лизинг, други договори за преотстъпване на 

ползването или използването на техническите ресурси на трето лице. 

 

 Член 11. (1) В и К операторът трябва да поддържа негеографски номер за 

денонощна връзка с потребителите за предоставяне на информация за предлаганите 
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услуги, цени, аварии и срокът за отстраняването им, отчитане на консумацията и 

справки за текущи задължения. 

 (2) За целите по ал. 1 В и К операторът трябва да поддържа и интернет страница. 

 (3) ) В и К операторът трябва да.разполага с: 

 1. софтуерни счетоводни продукти за обработване на данните за приходите от 

дейността по предоставяне на В и К услуги; 

 2. управленски информационни системи, които да включват данни за работната 

сила, финансовата дейност и изпълнението на екологичните изисквания към дейността. 

 (4) Изпълнението на изискванията на този член се доказва документално, както 

следва: 

1. с договор с предприятие, предоставящо обществена електронна съобщителна 

услуга – за изискването по ал. 1; 

2. с договор с предприятие, доставчик на услуга, представляваща съхраняване на 

предоставена от получател на услугата информация (хостинг) – за изискването по ал. 2; 

3. с договор с носителя на правата върху софтуера и системата по ал. 3. 

(5) Комисията по чл. 24 служебно проверява функционалността на интернет 

страницата на В и К оператора. 

 

Чл. 12. (1) В и К операторът не трябва да има просрочени публични задължения 

по смисъла на Данъчно-осигурително процесуалния кодекс, установени по надлежния 

ред с влязъл в сила акт, независимо от техния размер, освен ако тези задължения не са 

разсрочени, отсрочени или обезпечени. 

 (2) Счита се, че В  и К операторът е изпълнил изискването на ал. 1, ако няма 

просрочени публични задължения в края на поне едно от две последователни 

календарни шестмесечия. 

(3) Изпълнението на изискванията по ал. 1 и 2 се доказва с удостоверения от 

Националната агенция за приходите по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния кодекс. 

В и К операторът е длъжен да представи удостоверение за наличието или липса на 

данъчни задължения към края на всеки шестмесечен период по ал. 2. 
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Раздел ІІ 

Изисквания към персонала на В и К оператора 

 

 Чл. 13. (1) Законните представители на В и К оператора следва да са лица с 

висше инженерно, икономическо или юридическо образование, с образователна степен 

„магистър”. 

 (2) Лицата по ал. 1 трябва да има най-малко 8 години професионален опит на 

управленска позиция в предприятие с основен предмет на дейност предоставяне на 

комунални услуги. 

 (3) Лицата по ал. 1 трябва да имат най-малко 5 години трудов стаж във В и К 

оператор. 

 

 Чл. 14. (1) В и К операторът трябва да разполага най-малко със следния персонал 

с ръководни и стопанско–административни функции: 

1. главен инженер; 

2. главен енергетик; 

3. главен счетоводител; 

4. началник на пречиствателна станция за питейни води и/или началник на 

пречиствателна станция за отпадъчни води – за всеки вид съоръжение; 

5. началник на В и К район – в зависимост от възприетото от В и К 

оператора разделение на обособената територия. 

 (2) В и К операторът наема лицата по ал. 1 по основно трудово правоотношение 

след проведен конкурс. 

 (3) Приема се, че В и К операторът нарушава изискванията на ал. 1, ако 

позицията остане незаета или се заема от лице, което не отговаря на изискванията по 

този раздел, за повече от 30 последователни календарни дни, но не повече от 60 

календарни дни на година. 

 (4) Задълженията на лицата по ал. 1 се определят в техните длъжностни 

характеристики. 

 

 Чл. 15. (1) Главният инженер на В и К оператора трябва да е лице с висше 

инженерно образование по специалност „Водоснабдяване и канализация”, 

образователна степен „магистър”. 
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 (2) Лицето по ал. 1 трябва да има:  

1. не по-малко от 8 години трудов стаж по специалността или 

 2. не по-малко от 5 години трудов стаж по специалността във В и К оператор. 

 

 Чл. 16. (1) Главният енергетик на В и К оператора трябва да е лице с висше 

електроинженерно или еквивалентно образование, образователна степен „магистър”. 

 (2) Лицето по ал. 1 трябва да има:  

1. не по-малко от 5 години трудов стаж по специалността или 

2. не по-малко от 3 години стаж по специалността във В и К оператор. 

 

 Чл. 17. (1) Главният счетоводител на В и К оператора трябва да е лице с висше 

икономическо образование по специалностите „икономика”, „финанси” или 

„счетоводство и контрол”, образователна степен „магистър”. 

 (2) Лицето по ал. 1 трябва да има най-малко 5 години трудов стаж по 

специалността. 

 

 Чл. 18. (1) Началник на пречиствателна станция по чл. 14, ал. 1, т. 4 трябва да е 

лице с висше образование по специалност „химично инженерство”, „органична химия” 

„водоснабдяване или канализация”, „екология” или друга специалност, свързана с 

пречистване на водите, образователна степен „магистър  

(2) Лицето по ал. 1 трябва да има най-малко 2 години трудов стаж по 

специалността. 

 

 Чл. 19. Началникът на район по чл. 14, ал. 1, т. 5 трябва да е лице:  

1. с висше инженерно образование, образователна степен „магистър” и най-

малко 3 години трудов стаж във В и К оператор; или 

2.  с висше образование „бакалавър” и най-малко 4 години трудов стаж във 

ВиК оператор или  

3. със средно образование с придобита втора или трета степен на 

професионална квалификация в областите „Архитектура и строителство”, „ВиК”, 

„Машинно инженерство”, „Електротехника, електроника и автоматика” и най-малко 5 

години трудов стаж във ВиК оператор.” 
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Чл. 20. (1) В срока на действие на бизнес плана на В и К оператора по чл. 10 от 

Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги лицата по чл. 13, 

ал . 1 и чл. 14, ал. 1 трябва да актуализират и/или разширят професионалната си 

квалификация най-малко два пъти. 

 (2) В срока по ал. 1 най-малко 20 на сто от служителите на В и К оператора 

следва да актуализират и/или разширят професионалната си квалификация.  

(3) Изпълнението на изискванията по ал. 1 – 3 се осигурява: 

1.  чрез завършване на подходящи програми за професионално обучение по реда 

на Закона за професионалното образование и обучение – за лицата по ал. 1 и ал. 2. 

2. участие в други подходящи семинари, обучения, курсове и програми по 

съответните специалности или свързани с дейността на ВиК оператора – за лицата по 

ал. 1. 

(4) Разходите за актуализиране и/или разширяване на професионалната 

квалификация на персонала по този член са за сметка на В и К оператора. 

 

Чл. 21. В и К оператора организира и провежда вътрешни обучения на персонала 

относно особеностите на стопанска дейност на дружеството като доставчик на В и К 

услуги. 

 

Глава трета 

ПРОЦЕДУРИ 

Раздел І 

Процедури за проверка за спазване на изискванията на Глава втора  

 

 Чл. 22. Проверката за изпълнението на изискванията по Глава втора се извършва 

от: 

1.  асоциацията по В и К за съответната обособена територия в случаите по чл. 

198б, т. 2 от Закона за водите – по реда на Глава трета от наредбата; 

2. общинския съвет в случаите по чл. 198б, т. 3 от Закона за водите – по ред, 

определен от общинския съвет; 
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 Чл. 23. (1) Асоциациите по В и К откриват с решение процедури за сключване на 

договорите по чл. 2: 

1. не по-късно от осемнадесет месеца от влизане в сила на Наредбата - за 

договорите за възлагане.  

2. в срок от дванадесет месеца от влизане в сила на Наредбата по чл. 198о, 

ал. 7  - Договорът по чл. 198п, ал. 1 от Закона за водите. Ако в този срок асоциацията по 

В и К не открие процедура за възлагане на концесия, В и К  оператор се избира  по реда 

на т. 1.   

 (3) С решението по ал. 1, т. 1 се одобрява и проект на договор за възлагане. 

Проектът на договор следва да бъде предварително одобрен от министъра на 

регионалното развитие и благоустройството.   

 (3) Решението по ал. 1, т. 1 и проектът на договор се публикуват на интернет 

страницата на областната администрация на областта, в която се намира обособената 

територия.  

 

 Чл. 24. (1) С решението по чл. 23, ал. 1, т. 1 се назначава комисия за провеждане 

на процедурата.  

 (2) Комисията се състои от нечетен брой членове, но не по-малко от трима.  

 (3) Председател на комисията е председателят на асоциацията по В и К. В 

състава на комисията може да се включват представители на членовете на асоциацията 

по В и К и служители на асоциацията.  

 (4) В състава на комисията се включват най-малко двама резервни членове, като 

в решението по 23, ал. 1, т. 1 се посочва приоритетът, при който те заместват редовните 

членове. Когато по обективни причини член на комисията не може да изпълнява 

задълженията си и не може да бъде заместен от резервен член, общото събрание на 

асоциацията  издава заповед за определяне на нов член. 

 (5) Решенията на комисията се вземат с обикновено мнозинство от членовете й. 

Когато член на комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено 

мнение и писмено излага мотивите си. 

  

 Чл. 25. (1) За участие в процедурата по чл. 23 В и К операторът подава до 

компетентната асоциация по В и К заявление, което съдържа: 
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1. фирмата, седалището, адреса на управление, единния идентификационен код, 

определен от Агенцията по вписванията, трите имена и ЕГН на законните 

представители на заявителя. 

2. волеизявление, че заявителят желае да бъде определен за В и К оператор на 

обособената територия при условията на Закона за водите и тази наредба. 

3. волеизявление, че заявителят приема безусловно условията на проекта на 

договор по чл. 23, ал. 3.  

4. изложение на обстоятелствата по чл. 3. 

5. стойностите на показателите по чл. 6 – 8 

6. изложение на обстоятелствата по чл. 9 - 12 

7. трите имена, ЕГН и изискуемите по наредбата данни за лицата по чл. 13 и чл. 

14. 

8. опис на приложенията 

9. подпис на лицето, което представлява заявителя. 

 (2) Към заявлението се прилагат оригинали или заверени копия на: 

1.  документи, които доказват изпълнение на изискванията по Глава втора. 

Когато законът изисква съставяне на специален документ за установяването на някое от 

обстоятелствата по Глава втора, заявителят е длъжен да го представи. 

2. нотариално заверено пълномощно, в случаите, когато заявлението се подава 

от лице, различно от законния представител на дружеството 

 (3) В и К операторът може да не приложи някой от документите по ал. 2, ако 

информацията, съдържаща се в тях, може да бъде извлечена от публично достъпен 

регистър или е заявена пред  Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по 

реда на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги. Тези 

обстоятелства изрично се декларират от В и К оператора, като в заявлението се посочва 

входящия номер на подадените в ДКЕВР документи.  

 (4) При необходимост, министърът на регионалното развитие и 

благоустройството съдейства на асоциацията по В и К за получаване и/или 

верифициране на информацията по ал. 3. 

 (5) Заявленията по ал. 1 се подават в едномесечен срок от влизане в сила на 

решението по чл. 23, ал. 2.  
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 Чл. 26. (1) Комисията за провеждане на процедурата проверява редовността на 

заявленията по чл. 25 в едноседмичен срок от тяхното получаване.  

 (2) Комисията указва на заявителя да отстрани нередовностите в заявленията в 

двуседмичен срок.  

 (3) Заявления, които не са подадени в срока по чл. 25, ал. 5, които са нередовни 

или при които нередовностите не са отстранени съгласно ал. 2, не се разглеждат и 

производството по тях се прекратява.  

 (4) Комисията уведомява заявителя за прекратяване на производството по реда 

на ал. 3. Обстоятелството се отразява в протокола по чл. 27, ал. 1. 

 (5) Редовните заявления се разглеждат по същество. 

 

 Чл. 27. (1) Комисията за провеждане на процедурата проверява изпълнението на 

изискванията по Глава втора от страна на подалите заявление оператори в срок до три 

месеца от влизане в сила на решението по чл. 23, ал. 2 и съставя протокол за 

резултатите от проверката. 

 (2) Протоколът по ал. 1 включва произнасяне по всички заявления, подадени по 

реда на чл. 25 и чл. 26, и определяне на заявителите, които отговарят на изискванията 

по Глава втора. 

 (3) Протоколът се подписва от всички членове на комисията и се изпраща на 

асоциацията по В и К и заинтересованите лица.   

 

 Чл. 28. (1) Ако в протокола по чл. 27, ал. 1 се установи, че заявителят отговаря 

на изискванията на Глава втора, общото събрание на асоциацията по В и К в срок от 

два месеца след получаването на протокола приема решение за определяне на този 

заявител за В и К оператор на обособената територия и възлага на председателя да 

сключи с него договор за възлагане 

 (2) Решението по ал. 1 и протокола по чл. 27, ал. 1 се изпращат на 

заинтересованите лица и се публикуват на интернет страницата на съответната 

областна администрация. 

 (3) Договорът за възлагане между асоциацията по В и К и В и К оператора се 

сключва в срок от един месец от влизане в сила на решението по ал. 1.  

 (4) Договорът по ал. 3 се сключва съгласно проекта на договор по чл. 23, ал. 3.  
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 Чл. 29. (1) Ако в протокола по чл. 27, ал. 1 се установи, че заявителят не 

отговаря на изискванията на Глава втора, общото събрание на асоциацията по В и К в 

едногодишен срок след получаването на протокола взема решение за откриване на 

процедура за избор на В и К оператор на обособената територия по реда на Закона за 

концесиите. 

 (2) Правилото по ал. 1 се прилага, ако в срока по чл. 25, ал. 5 няма подадени 

заявления. 

 

 Чл. 30. (1) Процедурите по този раздел се прилагат единствено за избор на В и К 

оператор на обособена територия по реда на Закона за водите. 

 (2) В случай на избор на В и К оператор по реда на Закона за концесиите, 

изискванията по Глава втора са част от критериите за подбор в концесионната 

процедура.   

Раздел ІІ 

Текущ контрол за спазване на изискванията на Глава втора  

 

 Чл. 31. (1) Асоциацията по В и К може да прави планови и извънредни проверки 

за изпълнение на минималните изисквания по Глава втора съгласно уговореното в 

договора за възлагане или в договора за концесия. 

 (2) В и К операторът следва незабавно да уведоми асоциацията по В и К, ако 

престане да отговоря на минималните изисквания по Глава втора, както и за промени в 

персонала по чл. 13 и чл. 14. 

 (3) В и К операторът е длъжен да подава до асоциацията по В и К актуална 

информация за изпълнение на изискванията по Глава втора за всеки шестмесечен 

период от действие на договора за възлагане. 

  

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

 § 1. По смисъла на тази Наредба: 

 1. Асоциация по В и К ” е асоциация по В и К по смисъла на Закона за водите. 

            2. „В и К оператор” е В и К оператор по смисъла на Закона за водите 
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 3. „В и К услуги” са водоснабдителни и канализационни  услуги по смисъла на 

Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги. 

4. „Вода, неносеща приходи” е разликата между обема вода, подаден в 

определена водоразпределителна система, стопанисвана, поддържана и експлоатирана 

от В и К оператора, и обема, фактуриран в системата на абонатите. Водата, неносеща 

приходи е равна на нефактурираната позволена консумация плюс реалните и търговски 

загуби на вода по смисъла на баланс на водата 

 5. „Договор за възлагане” е договорът по чл. 198о, ал. 4, предложение първо от 

Закона за водите във връзка с § 30, ал. 1 от преходните и заключителни разпоредби към 

Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ДВ, бр. 47 от 2009 г., в сила от 

23.06.2009 г., изм. и доп., бр. 95 от 2009 г.) 

 6. „Дългосрочно наети техника и оборудване” по смисъла на чл. 10, ал. 1 

означават техника и оборудване, наети за срок от най-малко 1 година. 

7. „Комунални услуги” са В и К услуги и услугите по производството, 

преобразуването, преноса, съхранението, разпределението, доставката и снабдяването с 

електрическа, топлинна енергия или природен газ. 

 8. „Обособена територия” е обособена територия по смисъла на Закона за 

водите. 

 9. „Професионален опит” е трудов стаж или осигурител стаж по договор по чл. 

141, ал. 7, чл. 241, ал. 6 или чл. 241, ал. 7 от Търговския закон. 

 10. „Управленска позиция” е длъжността на законен представител или друг 

служител с централни ръководни функции в предприятието или негов клон. 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

 §. 2. Наредбата се издава на основание чл. 198о, ал. 7 и ал. 8 от Закона за водите. 

 §. 3. (1) Разпоредбата на чл. 4, ал. 2 от Наредбата не засяга действието на 

сключени към момента на влизането й в сила договори по чл. 198п, ал. 1 от Закона за 

водите или договори за възлагане. 

 (2)   Договори по чл. 198п, ал. 1 от Закона за водите или договори за възлагане, 

по започнали, но неприключили до влизането в сила на Наредбата процедури, се 

сключват в съответствие с изискванията на Наредбата. 

apis://NORM|750268|0||/
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 §. 4 Ако към влизането в сила на Наредбата длъжностите по чл. 14, ал. 1 се 

заемат от лица, които отговарят на изискванията на глава Втора, раздел ІІ, трудовите 

им правоотношение с В и К оператора се запазват. 

 §. 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в Държавен вестник. 

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 

 

 Проектът за наредба е изготвен на основание чл. 198о, ал. 7  и ал. 8 от Закона за 

водите (ДВ бр. 82 от 26.10.2012 година, в сила от 26.11.2012 година).  Наредбата има за 

цел установяването на минимални изисквания към ВиК операторите и квалификацията 

на персонала им.  

Предложените минимални изисквания и конкурсни критерии са съобразени с 

анализи и дискусиите, проведени с представители на МРРБ, както и с приемливите 

предложения на ВиК операторите.   

В случай, че се реализира идеята за лицензиране на ВиК операторите от ДКЕВР, 

заложената в Националната стратегия за развитие и управление на  водния сектор (ДВ 

бл. 96 от 06.12.2012 година), наредбата следва да се приспособи към новия регулаторен 

режим. 

 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

КОХЕЗИОНЕН ФОНД 

 


