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РЕЦЕНЗИЯ 

от проф. д-р инж. Ганчо Христов Димитров,  

катедра ВКПВ на УАСГ – София 

ОТНОСНО: Дисертация за присъждане на образователната и научна 
степен доктор на Ивайло Георгиев Касчиев 

I. Общи положения 

    Темата на дисертационната работа е ,,Подобряване на ефективността и 
качеството на публичните водоснабдителни и канализационни услуги в 
България, чрез оптимизиране на информационната обезпеченост и 
въвеждане на добри международни практики за управление на ВиК 
активите”. 

    Дисертационният труд съдържа 227 страници и използвана литература – 
216 източника, от които 53 на кирилица и 163 на латиница. Представено е 
и приложение от 155 страници. 

    В дисертационния труд е направен анализ на ВиК услугите в България и 
редица държави от Европейския съюз и САЩ като се констатира, че 
ефективността на ВиК системите у нас е много малка и са налице големи 
загуби на вода от водопроводните мрежи, около 60% от денонощния 
разход на вода. 

    Повишаването на ефективността на ВиК системите е свързано с 
оптимално управление на активите и намаляване на загубите на вода, 
което предопределя икономията на електроенергия от помпените 
станции, намаляване на емисиите от въглероден диоксид, премахване на 
здравно-хигиенните рискове, икономия на средства за увеличаване на 
капацитета на водоснабдителните системи и подобряване на 
екологичното равновесие в природата. Затова темата на дисертационния 
труд е изключително актуална. 

    Съществуват редица изследвания в чужбина по поставения проблем, но 
прилагането им в България изисква отчитане и на местните условия. 
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    Направените анализи, изследвания и примери от дисертационния труд 
са с важно практическо приложение. 

II. Съдържание и анализ на дисертационния труд 

    Дисертационния труд съдържа 3 глави. 

    В глава I ,,Обзор на използваната литература” на 66 страници е направен 
анализ на управлението на ВиК активите, включващ дейностите при 
предоставяне на ВиК услугите и информацията за ВиК мрежите, както и 
управление на водопроводната мрежа. Особено внимание е отделено на 
физическите (реалните) загуби на вода и възможностите за тяхното 
намаляване чрез управление на налягането, активен контрол на течовете, 
управление на водопроводната инфраструктура и интензивността на 
ремонтните дейности. За търговските загуби са разгледани причините за 
наличието им (грешки от неточност на водомерите, неоторизирано 
потребление, грешки при отчитане на водомерите и преноса на данни). 
Направен е преглед и оценка на организационно-управленчески практики 
(верига и управление на веригата от доставки, аутсорсинг и управление на 
проекти). Глава I завършва с изводи и заключения от прoучената 
литература. 

             В глава I са формулирани основните задачи на дисертационния 
труд: 

 анализ на състоянието на ВиК сектора в България; 
 сравнителен анализ на ВиК сектора в България, включващ 

бенчмаркинг на основни показатели за качество на услугите с други 
държави и SWOT анализ; 

 анализ на основните фактори, влияещи негативно върху влошеното 
състояние на инфраструктурата в България; 

 създаване на интегриран модел за преодоляване на установените 
проблеми на ВиК сектора; 

 анализ на необходимите инвестиции и оценка на очкавания ефект в 
сектора; 

 анализ на нуждите от създаване и постигане на капацитет и 
устойчивост на ВиК операторите. 
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    В глава II ,,Анализ на състоянието на ВиК сектора в България” са 
разгледани статута и отговорностите на институциите за управление на 
водите, ВиК операторите и регулаторния контрол на водите и се прави 
извода, че има голям брой оператори за които се прилага регистрационен, 
а не лицензионен режим. От анализа на ВиК инфраструктурата е 
установено, че 55,7% от водопроводната мрежа е издаден до края 1970 г. 
и е с изтекъл експлоатационен срок, а 66% от населените места са с 
канализационна мрежа и 50% с пречистване на отпадъчни води. 
Населението с режим при водоснабдяването е 6-7%. 

    Според обстойното проучване на качеството на ВиК услугите са 
констатирани голям процент на водата неносеща приходи 61,4% и 
значителна аварийност на водопроводните мрежи 1,014 бр.ав/км.г. и 1,38 
бр.ав/км.г. по канализационните мрежи. В България е подменяна за 
периода 2009-2013 г средно годишно от 0,15% до 0,24% от 
водопроводната мрежа и 0,02% до 0,06% от канализационната мрежа. 
Направената оценка на средната ефективност за услугата водоснабдяване 
за 2007 г според дължината на водопроводната мрежа, броя на 
персонала, обема на инкасираната вода и броя на обслужваното 
население в България и други европейски страни сочи близо два пъти по-
ниски стойности (0,422 за България и 0,75-0,84 за останалите страни). 

    Особен интерес представляват получените зависимости между водата 
носеща приходи и броя на авариите по водопроводната мрежа (фиг. 2.18) 
в редица страни от Европа и САЩ, за българските 148 ВиК оператори (фиг. 
2.20) за 2013 г  и преизчислените (фиг. 2.22) за 2014 г. 

    Направено е сравнение на неизбежните (фонови) загуби на вода при 
приети данни от литературата от 40 l/имот.h и 4 l/h за сградни отклонения 
при 5 bar налягане на водата, и преизчислените загуби (табл. 2-24) според 
приетия еталон ,,Софийска вода”, като е установено, че  водата носеща 
приходи е с над 19 % по-голяма от отчетната или тя достига до 80,4 %. 

    От извършения SWOT анализ (табл. 2.25 и 2.26) се правят важни изводи, 
че стратегическите документи не са координирани и не са изяснени 
отговорностите по прилагането им, ВиК операторите имат малък 
капацитет и ресурс и голяма неефективност, както и че са с очаквания без 
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адресиране на проблемите и голям риск. Създадените Асоциации по ВиК 
са без капацитет и ресурс и имат минимално влияние при 
ценообразуването. 

    В глава III въз основа на принципите за науката на мрежите и услугите е 
създаден интегриран модел за управление на ВиК активите и услугите 
(фиг. 3.1.), който съдържа информационна осигуреност, експлоатация и 
поддръжка на активите, инвестиционна програма, управление на 
търговските загуби и управленчески практики. 

    Подробно са изяснени подобряването на информационната 
обезпеченост на ВиК активите чрез регистър и оценка на надземните 
съоръжения и подземната инфраструктура, както и организирането на 
инвестиционната програма. Дадени са конкретни примери за потенциала 
за оптимизация на ВиК системата в САЩ, Англия и ,,Софийска вода”. Въз 
основа на анализа на търговските загуби на вода и делът им от общите 
загуби на вода се предлагат конкретни мерки за намаляването им. 

    За постигането на ефективност на ВиК системите по предложения модел 
се акцентира на частична подмяна на най-амортизираната част от 
водопроводната мрежа с комбинация от мерки по регулиране на 
налягането, презонирането и поддръжка на мрежата и изнасянето на 
дейности за аварийни ремонти извън компанията. 

    Оценени са търговските загуби спрямо фактурираните водни обеми в 
България  за 2013 г, които възлизат на 31% и по средни цени 
представляват 275 млн лв, като за периода 2014-2023 г са 2,34 млрд лв. 

    От анализа на сектора ВиК в България е установено, че с инвестиции 
2,17 млрд лв за зониране и подмяна на 20% от водопроводната мрежа ще 
се намалят загубите на вода от 61,4% на 39,4% като от намалените 
експлоатационни разходи и търговски загуби те ще се изплатят за 18 
години. 

    Дадени са също конкретни препоръки за създаване на капацитет и 
устойчивост на ВиК операторите чрез окрупняване на ВиК компаниите, 
бенчмаркинг, създаване на стандарти за управление на ВиК активите, 
лицензионен режим и промяна на внасяне на ДДС. 
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III. Приноси на дисертационния труд и оценка на публикациите 
свързани с него. 

    Докторантът  Ивайло Георгиев Касчиев е обобщил приносите си в шест 
точки без да ги обособи като научно-теоритични и научно-приложни. 

    Според мен приносите на докторанта могат да се оценят и групират 
както следва: 

 обогатяване и развиване на съществуващи знания с нова 
интерпретация – приноси 1;2.1;2.2;2.3 и 3.2; 

 научно-приложни – принос 3.1 

    Разработеният дисертационен труд е лично дело на докторанта. 

    Публикациите свързани с дисертационния труд са 7 от които две са в 
международни списания. Тематиката на публикациите отговаря напълно 
на съдържанието на дисертационния труд. 

    Авторефератът съдържа основните анализи и постижения на 
дисертацията. 

IV. Критични бележки 

    По представения дисертационен труд могат да се направят следните 
забележки: 

1. На стр.43 неправилно е записано, че течовете и фоновите загуби на вода 
са с индивидуален дебит по-малък от 500 l/s вместо 500 l/h. 

2. Приетата предпоставка за определяне на броя на DМА зоните при 
максимална дължина на водопроводната мрежа 25-30 км и 1000 сградни 
водопроводни отклонения (както е в София) води до голям брой на тези 
зони с много шахти с разходомери, устройства за телеметрия и гранични 
спирателни кранове между зоните. Това предопределя по-големите 
разходи за изграждането им, влошаването на функционирането на 
сключената мрежа и малката надеждност на обособените DМА зони. 

3. На стр.97 е записано, че ,,Софийска вода”АД измерва водните 
количества със 100% точност на входа на водоснабдителната система . 
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Това е невъзможно поради факта, че всеки водомер или разходомер има 
праг на чувствителност и грешка при измерването. 

4. Използваните данни от Процедура 6 на ,,Софийска вода”АД за 
изчисляването на потреблението на вода в другите населени места в 
България е неточно, защото извадката на данните от Процедура 6 обхваща 
0,8 % от населението на София и условията са различни от тези в страната 
(стандарт на живот, гъстота на населението, санитарно-техническо 
оборудване, снабдяване с топла вода). 

5. Фоновите загуби на вода в България са различни от приетите от 
литературни източници 40 l/кm h и 4 l/имот h, поради различното качество 
на тръбопроводите, връзките, почвите в които са положени и наляганията 
във водопроводната мрежа. 

6. Неправилно е записано на стр.43 и 98, че налягането е 50 m. Това е 
височината на налягането. Налягането е сила върху площ и има дименсия 
kg/cm2 или Ра, atm или bar. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

    Дисертационният труд отразява задълбочения анализ на причините за 
физическите и търговските загуби на вода от водопроводните мрежи и 
ниската ефективност на управление на ВиК сектора в България. Получени 
са научно-приложни резултати с доказан конкретен икономически ефект. 

    Докторантът е вложил много знания, усилия и собствен опит за 
събиране, проучване и изследване на голям обем информация по 
проблема. 

    Считам, че представения дисертационен труд с неговите приноси има 
качествата за присъждане на образователната и научна степен ,,доктор”. 

    В заключение считам, че дисертационният труд отговаря на 
изискванията на ,,Условията и реда за придобиване на образователната и 
научна степен ,,доктор” на ,,Правилника за прилагане на закона за 
развитие на академичния състав в Република България” и предлагам на 
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избраното жури да присъди на Ивайло Георгиев Касчиев образователната 
и научна степен ,,доктор” 

 

 

30.10.2015                                                       Рецензент: 

Гр. София                                                                    /проф. д-р инж. Г.Димитров/ 

 

 


