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I. Въведение  

Цел и задачи на „Български ВиК Холдинг“ ЕАД – София 

„Български ВиК холдинг“ ЕАД /Дружеството; Холдингът/ е еднолично акционерно 

холдингово дружество с държавно имущество в капитала. Той е принципал на всички 

дружества с държавно участие и с предмет на дейност водоснабдяване и канализация. 

Негова цел е дългосрочното осигуряване на устойчив модел за финансиране на отрасъл 

ВиК и свързаните с това стратегически цели, гарантиране на качествени ВиК услуги при 

осигуряване на приемлива цена на предоставяните от ВиК операторите обществени услуги на 

потребителите. За целта е необходимо изработването на критерии за осигуряване на 

възможности за вътрешно групово подпомагане на дъщерните дружества, които да дават 

възможност за наличния финансов ресурс на Дружеството да се използва целево и ефективно 

за финансиране на инвестициионни намерения в отделните ВиК дружества. 

II. Общи положения  

1. С настоящите критерии се определят условията и реда за приоритизация и избор на 

обекти, дейности и проекти, свързани с изграждане, модернизация и реконструкция на 

водоснабдителна и канализационна инфраструктура, с цел да бъдат финансирани със средства 

от „Български ВиК холдинг“ ЕАД, в изпълнение на предмета на дейност на Дружеството.  

2. Изборът на инвестиционни предложения ще се извършва от експертна комисия, 

състояща се от 7 члена (5 от страна на „Български ВиК холдинг“ ЕАД и 2 външни експерта) на 

база одобрена “Методика за оценка и класиране на обектите” (Виж Приложение №1) и 

разгледани от комисията проектни предложения. 

3. Избраните обекти, дейности и проекти се финансират по реда определен в „Правила и 

процедури за финансиране на дъщерни дружества (съобразно чл. 5 от устава на „Български ВиК 

холдинг“ ЕАД )”, което е предмет на друг документ. 

При подбора на обекти, дейности и проекти ще бъдат следвани принципите на ефективност, 

целесъобразност, устойчиво развитие и опазване на околната среда, като се постигат основни 

цели от дейността на „Български ВиК холдинг“ ЕАД в това число: 

▪ Финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва;  

▪ Координиране и управление на инвестиционните дейности и на дейностите по 

поддържане на ВиК инфраструктурата; 
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4. За обектите, дейностите и проектите е необходимо наличието на минимално изискуема 

документация засягаща Фаза 1, описана в Приложение №1, за да могат да бъдат приложени 

качествените и количествените критерии за оценка. 

III. Минимални изисквания и документи 

1. Писмено предложение от ВиК дружеството, на чиято територия се намира обекта/ 

проекта. При проекти от регионално значение, обхващащи обособената територията на повече 

от един ВиК оператор, предложението трябва да постъпи от всички засегнати ВиК оператори. 

2. Писменото предложение е съпроводено от кратка обосновка: 

▪ съгласуван идеен, технически и/или работен проект, или друга техническа 

документация; 

▪ описание на проекта, цели, обосновка, стойност и очаквани резултати от 

изпълнението (преки и/или косвени ползи за населението, намаляване загубите 

на вода, намаляване на енергийното потребление, осигуряване качеството на 

питейната вода, постигане на съответствие с директивите в областта на питейните 

или отпадъчни води и др.); 

▪ населени места и брой на пряко засегнатото население, което ще получи 

подобряване на водоснабдяването и/ или канализацията след реализацията на 

проекта; 

▪ обвързаност с останалите обекти от инвестиционната програма на ВиК 

оператора/ите, одобрена от Комисията за енергийно и водно регулиране и 

Асоциацията по ВиК за съответната област; 

▪ обвързаност с обекти финансирани по ОП „Околна среда“, изпълнявани от ВиК 

оператора; 

▪ обвързаност с проекти, финансирани по други програми. 

IV. Процедура за избор и критерии за приоритизация на обекти, 

дейности и проекти 

1. Обектите, дейностите и проектите, за които са налични минимално изискуемите 

документи подлежат на систематизиране, обобщаване и приоритизация от експертна комисия, 

по критериите за оценка описани в “Методика за оценка и класиране на обектите”.  

2. Експертната група ще заседава в края на всеки месец и ще разглежда предложенията 

постъпили до 10-то число на текущият месец. 
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3. Обектите, дейностите и проектите, събрали максимален брой точки съобразно 

“Методика за оценка и класиране на обектите” ще бъдат подробно разглеждани за техническа 

пълнота от експертната група и всеки от тях ще получи писмено становище с констатации и 

препоръки, които ВиК оператора се задължава да отстрани за собствена сметка преди 

окончателното одобрение за финансиране. 

4. Експертната група може да прилага и допълнителни критерии за подбор на проекти, 

одобрени предварително от Управителния съвет. 

5. Разгледаните и одобрени предложения, преминали техническа оценка, ще бъдат 

финансирани по критериите заложени в „Правила и процедури за финансиране на дъщерни 

дружества (съобразно чл. 5 от устава на „Български ВиК холдинг“ ЕАД )” и обявени с решение 

на Управителния съвет на база на протокол на експертната група.  

6. Водещи критерии за приоритизация на обекти, дейности и проекти са: 

▪ осигуряване подобрено водоснабдяване на населени места с и над 10 000 души; 

▪ осигуряване на необходимо качество на водата предназначена за питейно-битово 

водоснабдяване; 

▪ изграждане/доизграждане на ВиК инфраструктура, осигуряваща съответствие с 

изисквания на европейските директиви в областта на питейно – битовото водоснабдяване, 

отвеждането и пречистването на отпадъчните води; 

▪ намаляване на екологичния отпечатък от генерирани отпадъчни води; 

▪ намаляване на загубите на вода и опазване на водния ресурс. 

▪ събиране и отвеждане на дъждовните води с цел опазване на урбанизираните 

територии от наводнения. 

V. Процедура за финансиране и изпълнение на обекти, дейности и 

проекти 

1. Обектите, дейностите и проектите, получили най-висока оценка от Експертната група, 

подлежат на последващо финансиране, съгласно критериите заложени в „Правила и процедури 

за финансиране на дъщерни дружества (съобразно чл. 5 от устава на „Български ВиК холдинг“ 

ЕАД )”.  

2. Кандидатът за финансиране трябва да е провел Процедура за избор на финансова 

институция за дългосрочен банков кредит, по правилата на чл. 28 (3) от Правилника за 

прилагане на Закона за публичните предприятия 

3. Формите на финансиране, които „Български ВиК холдинг“ ЕАД би могъл да приложи са 

както следва: 
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▪ гаранция или обезпечаване на вземания при външно финансиране; 

▪ модел на споделено финансиране, с външен източник на финансиране; 

▪ осигуряване на заем от „Български ВиК холдинг“ ЕАД; 

▪ договори с гарантиран резултат; 

▪ увеличение на капитала. 

4. Финансирането се предоставя със сключването на писмен договор за заем или с договор 

с гарантиран резултат, в които са уточнени всички условия. 

5. При изпълнение на споразуменията ВиК операторите, следва да предоставят договори, 

одобрени и подписани отчетни документи, свързани с реализацията на обектите и дейностите, 

както и декларации за липса на двойно финансиране. 

6. Предоставянето на средствата ще става поетапно в хода на изпълнение на обектите и 

дейностите, след предоставяне на необходимите документи и проверка на мяато. 

7. „Български ВиК холдинг“ ЕАД подпомага методически ВиК операторите при изпълнение 

на обектите и дейностите и осъществява постоянен контрол. 

8. При неизпълнение на условията по споразумението или констатирани нарушения при 

изпълнението, „Български ВиК холдинг“ ЕАД предприема мерки спрямо ръководството на 

съответното дружество, съобразно вътрешно холдинговите правила и предвиденото в закона. 

VI. Заключителни разпоредби 

Настоящите правила влизат в сила от датата на тяхното одобрение от Общото събрание на 

„Български ВиК холдинг””ЕАД. . 
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