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ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ НА ПРОЕКТА  

ИНВЕСТИЦИИ И ЦЕНООБРАЗУВАНЕ  
ВЪВ ВИК ДРУЖЕСТВА  

ПРОДУКТИ И ДЕЙНОСТИ 
 

ДРП, ВИК ДРУЖЕСТВА, ТЕХНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ, ОПЕРАТИВНИ 
РАЗХОДИ И ЦЕНИ 

Основна цел на Дунавския регионален проект (ДРП) на ПРООН-ГЕФ е намаляване на 
органичното и токсичното замърсяване на дунавските водни тела от страна на общините по 
поречието. Намаляването на замърсяването върви ръка за ръка с общинския или регионалния 
капацитет за предоставяне и плащане на услуги, свързани с безопасно и надеждно 
водоподаване и отвеждане и пречистване на отпадъчните води. ДРП разработи продукти и 
разви дейности, които могат да се ползват от различните заинтересувани страни в Басейна на 
р. Дунав (БРД). 

 

ЗА КОГО МОГАТ ДА СА ПОЛЕЗНИ ПРОДУКТИТЕ НА ДРП?  

Отговаряте ли за изчисляване на последиците от въвеждане на нови инвестиции в общинска 
или регионална ВиК компания в БРД? Или за вземане на решение дали такива инвестиции да 
бъдат направени? Или за разработване и прилагане на политики за намаляване на  
замърсяването на водите от общините в БРД? На национално или на общинско равнище? Ако 
да, ние можем да помогнем, особено на: 

> Мениджъри на ВиК дружества 

> Представители на правителството, които отговарят за разработване и прилагане на 
политики и законодателство във връзка с намаляване на замърсяване на водите от 
страна на общините 

> Общински политически лица, които взимат решения 

> Екологични НПО, загрижени за замърсяване на водите. 

 

КАКВИ СА ПРОДУКТИТЕ И ДЕЙНОСТИТЕ? 

1. ДОКЛАДИ 

Доклад 1 Заглавие: Оценка и развитие на общинските тарифи за водоподаване и отвеждане 
и пречистване на отпадъчни води и за такси за замърсяване в Басейна на река Дунав: Том 1: 
Преглед на проблемите и предложенията за реформата на цените и таксите 
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Резюме: Подробен преглед на състоянието на подаване на питейна вода и пречистване на 
отпадъчни води в седем дунавски държави: Босна и Херцеговина, България, Хърватска, 
Чехия, Унгария, Румъния и Словакия. Докладът предлага оценка на теорията и практиката на 
ценообразуването в сектора и разработването на такси за замърсяване, както и предложения  
за реформи на счетоводството, финансирането, управлението и институциите за ВиК 
дружествата. Той е ценен наръчник за политици, мениджъри във ВиК компании, и общински 
представители, взимащи решения. Както и за всеки един, които се интересува от ефективно 
предоставяне на публични водни услуги и от предизвикателствата пред ВиК компаниите за 
мащабно намаляване на замърсяванията. 

Доклад 2 Заглавие: Оценка и развитие на общинските тарифи за водоподаване, 
пречистване на отпадъчни води и за такси за замърсяване в Басейна на река Дунав Том 2: 
Специфични проблеми по държави и предложения за реформи в цените и таксите. 

Резюме: Този том се състои от три документа за всяка една от гореспоменатите седем страни 
(общо 21 документа) за системата на водоснабдяване и канализация. Първият документ е 
национален профил, представящ законодателството, регулациите, икономическите и 
институционалните дадености на сектора, данни за услуги и доставчици по водоснабдяване и 
отвеждане и пречистване на отпадъчни води, както и основни въпроси на политиката и 
предизвикателства пред сектора на водните услуги във всяка една страна. Вторият документ 
представя казус за една определена ВиК компания във всяка страна, включително 
резултатите от моделираните чрез модела ASTEC (виж по-долу) предложения за реформи, 
подходящи за съответната компания. Третият документ е резюме на най-важните въпроси, 
дискутирани в националния профил и в казуса. 

Докладите могат да се намерят на уеб-страницата на ДРП:  

http://www.undp-drp.org/drp/activities_1-6_-7_tariffs_and_charges.html 

 

2. ASTEC 

ASTEC е базиран на Excel модел за преглед на връзката на цените на услугите на ВиК 
дружествата с инвестиционните стратегии, структурата на разходите, поведението на 
клиентите и физическите условия. ASTEC беше успешно използван в много случаи като 
инструмент, подкрепящ решения за тестване на нови проекти в ценообразуването, 
инвестиционните стратегии и корпоративните промени. 

Продуктите включват: (1) модел ASTEC, (2) Информационен лист на проекта за ASTEC и (3) 
Ръководство за потребители на ASTEC. 

 

3. ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ С ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕФОРМИ   

Предоставя „списък” на широк кръг от реформи, които ВиК дружествата могат да приложат за 
модернизиране на функциите, намаляване на разходите, подобряване на качеството на 
услугите или генериране на повече приходи. Прилагането на тези реформи може да увеличи 
капацитета на ВиК дружество успешно да предприеме инвестиции за пречистване на 
отпадъчни води. Подробен преглед на предложенията може да се намери в Том 1 на Доклада 
по проекта (виж по-горе). 
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4. РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И СЕМИНАРИ ЗА ОБУЧЕНИЕ   

Няколко семинара специфични за всяка страна бяха проведени през 2004-2005 г. На тях бяха 
дискутирани и уточнени предложенията за реформи и беше разпространена информация за 
продуктите и дейностите по проекта, особено за модела ASTEC. Най-малко по един семинар 
беше проведен в Босна и Херцеговина, България, Хърватска, Чехия, Унгария, Румъния, 
Сърбия и Черна гора и Словакия. Участниците бяха представители на мениджъри на ВиК 
дружества, политици и от академичната общност. Сега се планира да се проведат 
допълнителни семинари на национално и международно равнище през 2006-2007 г. 

 

5. ИНФОРМАЦИОННИ ЛИСТОВЕ С КАЗУСИ   

Кратки казуси ще представят как ASTEC и реформите са приложени в двата демострационни 
града по проекта – Карловац, Хърватска, и Питещи, Румъния. 

 

6. ЕДНА КРАТКА ИСТОРИЯ 

През очите на един мениджър на ВиК компания в Хърватска, тази история разказва за 
началото и контекста за намаляване на замърсяването на водите от предприятия в БРД. 

 

7. МЕДИЙНО ПРЕДСТАВЯНЕ 

Подобни кратки материали са публикувани в международни и национални медии, включващи: 

> ‘Danube Watch’, списание на Международната комисия за опазване на река Дунав 
(ICPDR): Цената за чиста вода 

> ‘7 дни’, седмичник в Хърватска. Kарловац е най-големият хърватски замърсител на 
река Дунав 

> ‘Вода за хората’ в България. Дунавски регионален проект: тарифи и такси за вода 
и отпадъчни води   

 

8. УЕБ-СТРАНИЦА 

Секция ‘Wastewater Tariffs and Charges’ на уеб-страницата на ДРП с доклади, които могат да се 
изтеглят:   

 http://www.undp-drp.org/drp/activities_1-6_-7_tariffs_and_charges.html 

 

 

 

КОНТАКТИ  

www.icpdr.org 
www.undp-drp.org 

 


