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ДКЕВР проведе обществено обсъждане на проект на Постановление за изменение и допълнение 

на Наредбата за регулиране на цените и водоснабдителните и канализационните услуги 

 

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) проведе днес обществено 

обсъждане на проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за регулиране 

на цените и водоснабдителните и канализационните услуги.  

Измененията и допълненията в наредбата, които се предлагат, няма да внесат затруднения в 

дейността на ВиК операторите. Целта им е да доведат до по-ясна регламентация и оптимизиране 

на реда и условията, при които ще се осъществява занапред административната регулация на 

цените на ВиК услугите.  

Основните промени са свързани с ясно дефиниране на ценовия период и периода за подаване на 

заявления за цени, както и с възможността за служебно преразглеждане на цените. 

С предложените промени се регламентира правото на Комисията да регулира и цените по които 

ВиК оператори или други предприятия доставят вода от техни или предоставени им за 

експлоатация водовземни съоръжения или системи до водоснабдителни системи на други ВиК 

оператори, както и начинът за определяне на тези цени – в кубичен метър.  

С проекта за изменение и допълнение на НРЦКВУ се регламентират и правилата, по които 

Комисията извършва оценката за икономическата обоснованост на разходите на ВиК операторите - 

въз основа на сравнителни анализи при използване на данни от националната и международната 

практика и отчетените резултати на регулираните дружества в съответствие с принципите на 

регулирането по ЗРВКУ. 

На Комисията се дава възможност, според проектопредложението, в случай на оттегляне на 

внесеното заявление от ВиК оператора да не прекрати административното производство и да 

утвърди цени въз основа на данните, с които разполага.  

Въвеждат се допълнителни критерии - определени единни показатели за ефективност на ВиК 

операторите, въз основа на които комисията утвърждава цените на ВиК услугите, както и се 

прецизира възможността за корекция в размера на необходимите приходи на ВиК оператора за 

всеки ценови период от регулаторния период, в зависимост от изпълнението през предходния 

ценови период на годишните целеви нива на показателите за качество на ВиК услугите, 

посочените по-горе единни показатели за ефективност на ВиК операторите и изпълнението на 

инвестиционната програма. 


