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АКТУАЛНОСТ И МОТИВАЦИЯ НА ТЕМАТА 
Управлението на публичната инфраструктура е съществено за съвременния свят. 
Редица изказвания на национални и световни лидери подчертават и подкрепят нуждата 
от развитие и усъвършенстване на инфраструктурата, с оглед развиването на 
икономиката, създаване на работни места, като например на премиера на Индия – г-н 
Моди1, президента на САЩ – г-н Обама 2 и още доста други. Лошото качество на 
инфраструктурата значително затруднява и влошава качеството на социалната и 
икономическа активност в дадена страна и според редица изследвания увеличаването 
на инфраструктурните активи с 1% довежда до повишаване на БВП между 0,05% - 
0,25% в дългосрочен план. 
Съществуващите активи остаряват неизбежно, но не се подновяват с необходимите 
темпове. Глобалните нужди от инфраструктура се оценяват годишно на 3,7 блн. долара 
(US$ 3.7 trillion), докато годишно се инвестират в инфраструктура около 2,7 блн. долара 
(US$ 2.7 trillion), или се формира инвестиционна дупка от 1 блн. долара всяка година, 
което се равнява на около 1,4% от световния БВП. 
 
Инфраструктурите, осигуряващи най-значимите комунални услуги, са ВиК мрежите. 
Състоянието на ВиК инфраструктурата определя качеството на ВиК услугите и има 
огромно значение за жизнения стандарт, здравето и просперитета на населението, както 
и за развиването на икономическата активност и осигуряването на вътрешни и 
чуждестранни инвестиции. В националното законодателство на редица водещи 
държави, включително и в България, водоснабдяването е определено като критична 
инфраструктура – т.е. система или части от нея, които са от основно значение за 
поддържането на жизненоважни обществени функции, здравето, безопасността, 
сигурността, икономическото или социалното благосъстояние на населението. С 
Резолюция 64/292 Общото събрание на ООН изрично признава правото на човека на 
вода и канализация - чистата питейна вода и канализация са от съществено значение за 
осигуряването на всички права на човека. 
Водната криза е глобален риск №1, измерен като опустошителен ефект върху 
обществото, и глобален риск №8, измерен като възможност за настъпване в следващите 
10 години. Една четвърт от световното население към момента живее в райони със 
сериозен воден стрес, като се очаква този дял да се увеличи до 40% през 2025 г., и до 
54% през 2050 г. Поради нарастването на населението и на индустриалния бум, 
добивът на вода от природата се е утроил за последните 50 години, а над 750 млн. души 
по света нямат достъп до безопасна вода. Опасната питейна вода е една от основните 
причини за смърт на 1,5 млн. деца в развиващите се страни поради диария. Около 25-
30% от водата, подавана към градските разпределителни мрежи, се губи преди да 
достигне крайния потребител. Източниците на прясна питейна вода не се подновяват с 
необходимите темпове. Същевременно инвестициите във ВиК инфраструктура са 
недостатъчни, в глобален мащаб те ще достигнат до $22,6 билиона долара през 2030 г. 
($22,6 trillion), като тази сума е около 55% от общите инвестиционни нужди в 
комунална инфраструктура. 
 

                                                
1 President Modi, “Economy is bleak without Infrastructure. Hence, the prime focus of my government is 
infrastructure.”, http://www.commonfloor.com/guide/tag/economy-is-bleak-without-infrastructure-hence-the-
prime-focus-of-my-government-is-infrastructure 
2 President Obama, “One of the fastest and best ways to create good jobs is by rebuilding America’s 
infrastructure - our roads, our bridges, our rails, our ports, our airports, our schools, our power grids.”,  
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/02/26/remarks-president-jobs-american-infrastructure 
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Водата съчетава в себе си няколко фактора, които я превръщат в изключително 
комплексна и уникална услуга. От една страна тя е основен икономически продукт 
използван, както за обществени и социални, така и за търговски, производствени и 
промишлени нужди. От друга страна водата е основно човешко право. Същевременно 
водата е и изключително тежка – годишното потребление на едно домакинство е 137м3, 
или 137 тона 3. Същото важи и за услугите по отвеждане и пречистване на отпадъчните 
води. Нито една друга комунална услуга не изисква доставянето и/или отвеждането на 
продукт с такива обеми. Именно поради тази причина ВиК услугите са локални, 
доколкото водоизточниците и/или точките на заустване трябва да са близо до 
населените места. 
 
Приетите в България национална водна стратегия през 2012г., и отраслова стратегия за 
сектор водоснабдяване и канализация през 2014г. заключават, че качеството на 
услугите и ефективността на ВиК операторите в България са  много по-ниски от тези в 
развитите държави поради недостатъчни инвестиции и поддръжка, капацитет на 
институциите и най-вече на ВиК операторите, поради което са необходими мащабни 
инвестиции (около 12 млрд.лв. за 10-годишен период) за постигане на съответствие и 
ефективност. 
  
Темата е актуална, както предвид цитираните глобални факти за управлението на ВиК 
инфраструктурата, така и значимостта и ефекта върху благосъстоянието и развитието 
на обществото. Прилагането на мерките за управление на активите ще подпомогне 
постигането на целите, заложени в Национална стратегия за управление и развитие на 
водния сектор, и в Стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и 
канализацията в Република България 2014-2023. Разработката е в съответствие и със 
стратегията за растеж на ЕС „Европа 2020“, чрез която ЕС трябва да се  превърне в 
интелигентна, устойчива и приобщаваща икономика чрез превръщане на иновациите в 
приоритет, концентриране върху инвестициите и създаване на полезни взаимодействия, 
подобряване на процеса на иновации и подобряване на управлението 4, и ще 
подпомогне постигането на национална стратегическа цел до  2020  г.  България  да  
премине  от  групата  на  „плахите иноватори” в групата на „умерените иноватори” 5.  
 
Проучвания на различни типове мрежи (комуникационни, енергийни, биологични, 
икономически, социални и други) се извършват отдавна, но самостоятелно и 
независимо едно от друго.  В последните години се осъзнава необходимостта от 
преосмислянето на основните концепции и теории на сложните динамични мрежи от 
гледна точка на вътрешните зависимости, сходните параметри и споделените качества 
на всички видове мрежи, водещи до формирането на обща теория. 
Изследванията на точните науки могат да бъдат групирани в 5 основни сфери – 
откриване, моделиране, анализ, контрол и приложения. Точните науки като 
математика, физика, механика, хидрология, хидравлика участват във всички категории 
на изследване работата на ВиК мрежите, но са по-ангажирани в сферите на откриване, 
моделиране и анализ на техническите характеристики, процесите и взаимовръзките на 
сложните мрежи. При изследването на възможностите за подобрения на работата на 
системата активно се включват теориите и практиките за управление на активите. 
                                                
3 Изчислени при средно потребление от 150 л/ж/д, и 2,5 лица в домакинство 
4Европейска комисия, 2014, Национални/регионални иновационни стратегии за интелигентна специализация (RIS3), 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/smart_ specialisation_bg.pdf 
5 МИ, 2014, Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Р. България за периода 2014-2020 – Проект, 
http://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/ris3_09_09_2014.pdf 
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Доставчиците на ВиК услуги – ВиК операторите - предоставят компетенции, познания 
и умения за реализирането на промени (доставена чиста питейна вода, пречистени 
отпадъчни води), имащи значителна стойност за обществото (съвкупността от 
потребители), и в този смисъл ВиК услугите изцяло попадат в определението за услуга. 
Системата от услуги включва ВиК оператора от една страна, и обществото от друга. 
Участието на обществото (потребителя) в системата от услуги определя качеството на 
ВиК услугите чрез осъществявания контрол и регулация, определяне на норми на 
поведение и обществени очаквания, и когато това участие не е активно и ефективно, се 
създава предпоставка за влошаване на качеството на тези услуги. 
Науката за услугите (Service Science) се развива и допълва, но все още един 
фундаментален дял от нея – този за услугите по водоснабдяване и канализация – не е 
развит в цялост. Необходимо е да разграничим следните процеси:  
1. Проектиране и изграждане на ВиК инфраструктурата от една страна – което 

почива на инженерни науки и науки за управление на активите; и 
2. Управлението на вече изградената ВиК архитектура и предоставянето на ВиК 

услуги на обществото – което се основава на науките за управление на активите и 
на науката за услугите. 

Именно втората група процеси са ключови и съществени за качественото предоставяне 
на обществените услуги. Ако приемем хипотетично, че 10 напълно еднакви по 
параметри ВиК системи са изградени в различни точки на света, в които се прилагат 
различни практики по тяхното управление, то в дългосрочен план обществата в 
различните точки ще получават ВиК услуги с различно качество, като е възможно в 
някои от системите да е настъпило необратимо влошаване на състоянието и 
съкращаване на полезния живот на активите. В тази връзка теориите и практиките за 
управлението на ВиК активите са неразделна част от науката за услугите, защото 
съставляват фундаментална част от предоставянето на ВиК услугите. 
 
Обект на изследването на дисертацията е ВиК секторът в България, съставен от над 60 
ВиК оператора с държавно, общинско и частно участие, 30 от които предоставят ВиК 
услуги на 92% от населението. В изследването са включени сравнителни данни за ВиК 
оператори от други държави. 
 
Тъй като ВиК секторът включва мрежови системи и услуги, към него следва да се 
прилага системен подход.  ВиК активите – критична мрежова инфраструктура – е 
необходимо да бъдат разглеждани в тяхната цялост, комплексност и свързаност.  
Тяхното управление изисква специфични умения, познания и експертиза, и е 
необходимо прилагането на цялостен и интегриран подход за управление на цялостния 
жизнен цикъл на активите.  
 
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И МЕТОДОЛОГИЯ НА АНАЛИЗ 
Основната цел на дисертационния труд е създаването на интегриран модел за 
управление и подобрение на ВиК активите, респективно на ВиК услугите. Моделът се 
основава на фундаменталните концепции, както на теорията на мрежите, така и на 
науката за услугите; включва системи за информационна обезпеченост и управление на 
жизнения цикъл на активите. На базата на модела са предложени конкретни мерки за 
решаване на поставената задача – а именно постигане на качество и ефективност на 
ВиК услугите, водещи до дългосрочна стабилност на ВиК сектора.  
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Основната теза на дисертационния труд е, че чрез прилагането на конкретни мерки, 
основани на създадения интегриран модел се постига ефективност и качество на 
предлаганите ВиК услуги така, че в средносрочен план направените инвестиции за 
постигане на ефективност могат да бъдат изплатени чрез постигнатия ефект, 
респективно качеството и устойчивостта на предоставяните ВиК услуги може 
значително да бъде подобрена, без да се изисква еквивалентно насрещно увеличение на 
цените на услугите.  
 
Предмет на изследването са различните мерки, дейности, инициативи, подходи и 
проекти, които ВиК операторите могат и трябва да прилагат в ежедневната си дейност, 
за да повишат своята ефективност и да подобрят качеството на предоставяните 
публични услуги. Направеният анализ на ВиК сектора води до убеждението, че 
решаването на констатираните проблеми изисква комплексно решение, доколкото във 
ВиК сектора се управляват мрежови активи и се предоставят мрежови услуги.   
 
Така формулираната цел и предмет на дисертацията може да бъде постигната чрез 
решаването на следните задачи: 
Задача 1:Литературен преглед и сравнителен анализ на съвременните теории и 

международни добри практики за услугите и системите от услуги, основните 
принципи на управление на активи, концепциите за управление на ВиК 
активите, включително информационното им осигуряване, цялостни подходи 
за тяхното проучване и планиране на рехабилитация, мерките за управление 
на реалните и търговските загуби на вода, и на канализационните мрежи; 
както и на пряко свързани организационно-управленски практики. 

Задача 2: Анализ на състоянието на ВиК сектора в България, включващ преглед на 
нормативната уредба, анализ на състоянието на ВиК инфраструктурата и на 
показателите за качество на ВиК услугите, преглед и обобщение на 
структурата на оперативните разходи и изпълнените инвестиции; обобщение 
на констатациите на стратегическите документи на национално и отраслово 
ниво. 

Задача 3: Сравнителен анализ на ВиК сектора в България, включващ бенчмаркинг на 
основни показатели за качество с други държави / оператори; анализ на 
достоверността на предоставяните данни от българските ВиК оператори, 
базиран на регресионен анализ; SWOT анализ на ВиК сектора; и бенчмаркинг 
на институционалните рамки и формите на управление на ВиК секторите в 
други държави. 

Задача 4: Анализ на основните фактори, влияещи върху влошеното състояние и работа 
на водоснабдителната инфраструктура, и установяване на причините за 
големите разлики между ефективността в България и в по-развитите държави. 

Задача 5: Създаване на интегриран модел, основан на теорията на мрежите и науката за 
услугите, чрез който да се формулират конкретни мерки, чрез които ще се 
преодолеят установените проблеми в сектора.   

Задача 6: Анализ на необходимите инвестиции и оценка на очакваните ефекти при 
прилагането на модела от мерки. 

Задача 7: Анализ на нуждите от създаване и постигане на капацитет и устойчивост на 
ВиК операторите, включително чрез оценка на нуждите от окрупняване на 
ВиК операторите и предлагане на конкретни мерки за създаване на капацитет 
на дружествата. 
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В Глава I на дисертацията е направен литературен преглед и сравнителен анализ на 
съвременните теории и международни добри практики по отношение предоставянето 
на услуги и управлението на активи, с акцент върху водоснабдяване и канализация. 
В Глава II е направен задълбочен анализ на състоянието на ВиК сектора в България, 
включително сравнителни анализи. 
В Глава III е представен интегриран модел, като предложените въз основа на модела 
мерки са подробно представени в съответните раздели. Направен е анализ на 
необходимите инвестиции и са оценени очакваните ефекти при прилагането на 
интегрирания модел, както и е направен анализ на нуждите от създаване и постигане на 
капацитет и устойчивост на ВиК операторите. 
 
Ключов момент при изпълнението на така поставените цели е обоснованият избор на 
изследователски метод. С оглед изследването на спецификата на цялостното 
управление на ВиК мрежите са използвани теории и практики от научни ръководства 
на Water Research Centre (WRc) и на Международна асоциация по водите (IWA). В 
рамките на проучването е направена консултация относно валидността използваните 
научни трудове с г-н Майкъл Роуз, бивш ръководител на WRc и IWA.  
Посочени са редица практически примери за приложения на добри практики от ВиК 
оператори от САЩ и Великобритания. 
В процеса на създаването на модела, и конкретните мерки, както и при оценката на 
тяхната ефективност и потенциалния ефект, е използван опитът на докторанта от 
работата му в „Софийска вода“ АД, където са приложени част от мерките на 
интегрирания модел.  
За целите на анализите са използвани данните, предоставяни от публичните ВиК 
дружества към националния воден регулатор (КЕВР). 
 
СТРУКТУРА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИЯТА 
Дисертационният труд се състои от увод, три глави, заключение и списък на 
използваната литература. Общият обем е 227 страници, от които 209 страници основен 
текст.  
Използваната литература се състои от 216 източника, от които 53 са на български език, 
включително 12 нормативни документа, и 163 на английски език.  
Към дисертацията са приложени общо 17 броя приложения с обем 155 страници. 
По дисертацията са направени 7 публикации, от които две в международни издания. 
 
В увода е направена кратка мотивация на темата, дефинирани са теза, обект, предмет, 
цели и метод на изследването. Основните тези и изследвания на дисертацията са 
развити в Глава I, II и III. В заключение е представено обобщение на приносите на 
дисертацията. 
 
 
ГЛАВА I. 
В Глава I е направен литературен преглед, като са разгледани съвременни теории и 
международни добри практики в областта на предоставянето на услуги и управлението 
на активи, с акцент върху услуги и активи в областта на водоснабдяване и канализация. 
 
В раздел 1 е направено обобщение на значимостта и важността на ВиК услугите и ВиК 
инфраструктурата. Питейната вода и канализацията са от съществено значение за 
осъществяването на всички права на човека, а човешкото право на вода е от 
първостепенно значение за водене на живот с необходимото човешкото достойнство. 



11 
 

ВиК услугите са дейности от обществен интерес, а водата за питейно-битови нужди е 
основна жизнена потребност. 
ВиК услугите се предоставят чрез ВиК активи – инфраструктура. В законодателството 
на редица държави, включително в САЩ и Европейски съюз, и в частност в България, е 
посочено, че ВиК секторът е с критична инфраструктура, т.к. има основно значение за 
поддържането на жизненоважни обществени функции, здравето, безопасността, 
сигурността, икономическото или социалното благосъстояние на населението. 
Доколкото управлението на критичната ВиК инфраструктура е изключително сложно, 
специфично и трудоемко, е необходимо проучването на международната литература с 
цел установяване на спецификите и фундаменталните принципи на ключовите 
концепции, свързани с тази специфична дейност. 
 
В раздел 2 са разгледани спецификите на предоставянето на услуги и работата на 
системите от услуги, и тяхната приложимост при експлоатацията на ВиК активи и 
предоставянето на ВиК услуги. 
Предоставянето на ВиК услуги изцяло попада в обхвата на общия смисъл на услугата, 
защото доставчиците – ВиК операторите – предоставят компетенции, познания и 
умения за реализирането на промени (доставена чиста питейна вода, пречистени 
отпадъчни води), имащи значителна стойност за обществото (съвкупността от 
потребители). Системата от услуги включва ВиК оператора от една страна, и 
обществото от друга. Участието на обществото (потребителя) в системата от услуги 
определя качеството на ВиК услугите чрез осъществявания контрол и регулация, 
определяне на норми на поведение и обществени очаквания, и когато това участие не е 
активно и ефективно се създава предпоставка за влошаване на качеството на тези 
услуги. Същевременно трябва да се има предвид, че посочените принципи на Goods 
Dominant Logic са пряко приложими в технологичните процеси на ВиК операторите, 
т.е. ВиК услугите очевидно са пресечна точка между производството на физически 
продукт и предоставянето на нематериална услуга. 
 
В раздел 3 е направен преглед на основните концепции за теория на мрежите, 
управление, планиране и експлоатация и поддръжка на активи. 
Определението за мрежи в общата теория на мрежите се отнася в пълна степен към 
ВиК мрежите - те включват възли (на ниво мрежи: връзки, арматури) и линии (тръби). 
Точните науки като математика, физика, механика, хидрология, хидравлика участват 
във всички категории на изследване работата на ВиК мрежите, но са по-ангажирани в 
сферите на откриване, моделиране и анализ на техническите характеристики, процесите 
и взаимовръзките на сложните мрежи. При изследването на възможностите за 
подобрения на работата на системата, активно се включват теориите и практиките за 
управление на активите, или науката за услугите. Правилното и ефективно управление 
на ВиК мрежите води до ефективно и качествено предоставяне на ВиК услуги. 
  
Смисълът на управлението на активите постепенно еволюира от пряка експлоатация и 
поддръжка до цялостно планиране и управление на жизнения цикъл на актива. В този 
смисъл тук се включват и обобщават дейностите по стратегия и планиране за 
управление на активи (вкл. политики, стратегии и цели), вземане на решения за 
управление на активи (вкл. инвестиции, експлоатация и поддръжка, осигуряване на 
ресурси), осигуряване на жизнения цикъл (вкл.стандарти и изисквания), информация за 
активите (вкл.стандарти, системи, управление на данните), организация и хора: ( 
управление на веригата на доставки, лидерство, организационна структура, култура и 
капацитет), риск и преглед ( управление на риска, устойчиво развитие, управление на 
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промяната, мониторинг на представянето на активите, мониторинг на системата за 
управление на активите, управленски прегледи и одити, оценка на разходите за 
поддръжка на активите).  
   
Експлоатацията и поддръжката отдавна не следва да се разглежда като дейност по 
ремонт на актива при отказ, а включва цялостни анализи на капацитет на системата, 
управление на търсенето и оптимизиране на наличностите. С цел постигане на 
ефективност е необходимо процесите в компанията да се описват, стандартизират и 
автоматизират. Реактивният тип поддръжка може да се прилага но само за определен 
тип ниско приоритетни активи с малък риск от авария. Прилагането на превантивна и 
предиктивна поддръжка довежда до значителни спестявания, както на оперативни и 
капиталови разходи, така и до редуциране на риска и ефекта от аварии – но за тяхното 
прилагане е необходимо наличието на достатъчна като качество и обем информация за 
параметрите и за реалното състояние на активите. 
 
В раздел 4 е извършен преглед на на международната литература по отношение 
цялостните практики за управление на ВиК мрежите. Използвани са фундаментални 
принципи и насоки в ръководства и документи на Water Research Centre (WRc) и 
International Water Association (IWA), които са наложени в световната практика, и са 
прилагани в развитите държави. 
Планирането на рехабилитацията на водопроводната мрежа следва да се основава 
изцяло на водомерните зони – включително планиране, приоритизиране, анализи, 
изследвания и проучвания, като се оценява работата на мрежата по четири критерия: 
проблеми с качество на водата, с вкусови качества, структурни и хидравлични. 
Разгледаните принципи на зонирането на мрежата, определянето на водния баланс, 
факторите, влияещи върху реалните и търговските загуби на вода и техните 
компоненти, дават необходимата информация за нужните действия по планиране и 
проучване на ВиК мрежите, и създаването на необходимата организация във ВиК 
оператора. 
 
Анализът и обследването на канализационната мрежа почива на различни принципи и 
правила от тези за водопроводната мрежа. И тук системата трябва да се оценява по 
четири критерия, но съвсем различни:  хидравлична работа на мрежата, защита на 
околната среда, структурна цялост и експлоатационно състояние. Много често при 
анализа на експлоатационното състояние на мрежата се смесват лаг индикаторите (lag 
indicators), отчитащи проблем при предоставянето на услугата, и лийд индикаторите 
(lead indicators), отчитащи инциденти в резултат на проблем при предоставяне на 
услугата. 
 
В раздел 5 са разгледани ключови сфери на организационно-управленски практики, 
включително вътрешна интеграция и управление на веригата на доставки, аутсорсинг и 
управление на проекти. 
Създаването и управлението на верига на доставките, при което няколко компании се 
обединяват в стратегическо партньорство, споделяйки информация и фокусирайки се 
върху сферите на дейност, в които имат експертиза, може да доведе до значително 
оптимизиране на материалните потоци, намаляване на материалните запаси и времето 
за изпълнение на отделните дейности, и в крайна сметка до повишаване стойността за 
крайния потребител чрез оптимизиране на разходите. Въпреки че ВиК операторите 
следва да избират бизнес партньорите си чрез тръжни процедури, което създава редица 
ограничения, съществуват редица възможности при промяна на подхода на управление 
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на логистиката на отделната фирма (ВиК оператор) в създаването на интегрирана 
верига от доставки назад (към доставчиците на материали и суровини) и напред (към 
потребителите). 
Аутсорсингът е друга форма на стратегически взаимоотношения, при която 
несвойствени дейности се изнасят за изпълнение от външна фирма. ВиК операторите 
изпълняват редица дейности, които традиционно се изпълняват с вътрешни ресурси – 
включително аварийни и планови ремонти на мрежите, поддръжка на пречиствателни и 
помпени станции, обслужване на клиенти (включително отчитане на водомери, 
телефонни центрове, събиране на вземания), информационни технологии, управление и 
обучение на човешките ресурси, финансово-счетоводно управление и др. На практика 
обаче голяма част от тях могат да бъдат изнесени за изпълнение от външни партньори. 
Управлението на проекти е сложен процес, но същият е достатъчно ясно обследван, 
анализиран и описан в теорията и практиката. Правилното прилагане на концепциите за 
управление на проекти ще гарантира на организацията, че всеки проект е достатъчно 
добре обмислен и планиран, с добре дефинирани цели, срок, ресурси и бюджет, ще 
бъде изпълнен съгласно планираните параметри или, ако в хода на работа настъпят 
промени, същите ще бъдат управлявани съгласно стандартите на компанията, и че 
проектът ще постигне планираните цели. 
Практиката в България показва, че много от българските организации имат сериозни 
проблеми с планирането и/или изпълнението на проекти, вероятно поради непознаване 
на принципите и теорията на управлението на проекти или подценяването на важността 
от тяхното прилагане в организацията от страна на топ мениджмънта. 
 
В раздел 6 са изведени изводи и заключения от направеният преглед на 
международната литература. 
 
ГЛАВА II. 
В Глава II е направен пълен преглед на състоянието на ВиК сектора в България, 
включително приложимите нормативни изисквания към ВиК услугите, операторите и 
инфраструктурата; параметрите на ВиК инфраструктурата; обобщение на данните; 
качеството на ВиК услугите и за разходите на ВиК операторите (оперативни и 
капиталови) ; изводите и констатациите на стратегиите за управление на водите и на 
ВиК сектора. Извършен е сравнителен анализ на ВиК сектора, включващ бенчмаркинг 
на ключови показатели за качество на ВиК услугите с други държави/оператори, анализ 
на достоверността на данните за отчетени загуби на вода, SWOT анализ на ВиК сектора 
и бенчмаркинг на формата на управление на ВиК секторите в други държави; извършен 
е анализ на основните причини за влошено експлоатационно поведение на ВиК 
инфраструктурата. 
Целта на изследването е да се установи фактическото състояние и проблематиките във 
ВиК сектора в България, респективно да се изведат необходимите изводи и 
заключения, чрез които да се потвърди актуалността и да се адресират целите и 
задачите на дисертационния труд. 
 
В раздел 1 се констатират противоречия, несъответствия и „бели петна“ в нормативната 
уредба, резултиращи, както върху лошо качество на работата на ВиК операторите, така 
и в неефективна координация, комуникация и контрол от страна на заинтересованите 
страни. Въпреки че ВиК секторът е определен като сектор с критична инфрастуктура, а 
водоснбдяването е стратегическа дейност, не са предвидени или не са приложени на 
практика изисквания към работата на ВиК операторите. 
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Не е въведен лицензионен режим, не са приети нормативни актове за функциониране 
на регистрационен режим, както и не са формулирани критерии и изисквания за ВиК 
операторите. Същевременно в нормативната уредба се допускат изключения и 
съществуване на други дружества, които не са ВиК оператори, но са приравнени към 
такива. Формулирани са принципи за управление на ВиК инфраструктурата от 
публични институции – Асоциации по ВиК, но същите са наложени формално, и не са 
въведени на практика. 
 
В раздел 2 са посочени данни за ВиК инфраструктурата: констатира се лошо и 
влошаващо се състояние на водопроводната инфраструктура, изградена предимно от 
нискокачествени етернитови и стоманени тръби, нива на загуби на вода и аварии 
значително по-високи от западните такива, проблеми с налягане и качество, безводие и 
режими на водоснабдяване,  високи нива на оперативни разходи и недостатъчни 
инвестиции. Същевременно инфраструктурата за отвеждане и пречистване на 
отпадъчните води не е изградена, отново се констатира неефективна работа на 
съществуващите активи, необходимост от значителни бъдещи инвестиции за постигане 
на съответствие. 
 
В раздел 3 е направен преглед и обобщение на данните за регулаторните показатели за 
качество на ВиК услугите за периода 2009-2013г. Данните за редица показатели са 
липсващи и/или ненадеждни. Отчитат се високи нива на загуби на вода и аварийност, 
ниски нива на измерване, проблеми с качеството на питейните и отпадъчните води, и 
не се наблюдава тенденция за подобрение през изминалия 5-годишен период. Нивата на 
най-значимите показатели могат да бъдат обобщени, както следва: 
- Нивата на неносеща приходи вода остават много високи в процентно изражение – 

над 61%; 
- Липсва съществено намаление на аварийността по водопроводната мрежа. 

Обобщените данни за брой аварии на довеждащи и на разпределителни водопроводи 
спрямо обща дължина на водопроводната мрежа показват запазване на високо ниво 
над 1 бр./км;  

- Авариите по канализационната мрежа се увеличават до около 1,4 бр./км през 2013г. 
- Много нисък дял на измерване на водоизточници (запазва се под 0,4) и на вход 

населени места около (0,6); 
- Разходите за дейността нарастват изпреварващо спрямо приходите от дейността, 

макар да остават по-ниски - съотношението на разходи към приходи за дейността не 
надхвърля 0,92, но е твърде високо; 

- Делът на несъбрани приходи спрямо приходи от дейността не намалява, се запазва 
над 0,16. 

 
В раздел 4 е извършен преглед на оперативните и капиталови разходи.   
Над 4/5 от общите оперативни разходи за 2012г. са за водоснабдяване, значителен дял в 
тях заемат разходите за възнаграждения и осигуровки, разходите, свързани с 
третираните количества вода – разходи за материали и такси водовземане, както и 
разходите за текущ и авариен ремонт.  
За периода 2009-2013 г. от страна на 30-те големи ВиК оператора са инвестирани общо 
под 504 000 хил.лв., или средно около 100 млн.лв./год., от които 69% са за 
водоснабдяване, 17% за отвеждане и 14% за пречистване на отпадъчни води. 57%  от 
общите инвестиции във водоснабдяване са за водопроводни мрежи, а 15% от 
инвестициите за отвеждане са за канализационни мрежи.  
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На база усреднени данни е изчислено, че за периода са подменяни средно по 0,2% от 
водопроводните, и 0,04% от канализационните мрежи, което е крайно недостатъчно, и 
за периода се отчита тренд към нарастване на нивата на аварийност на ВиК мрежите. 

Вкл. дейност Ед. 
мярка 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 09-13г. 

Средно 

Реконструирани водопроводни 
мрежи 
изчислени при единична цена от 
274 лв./м водопровод 

хил.лв. 53 295 36 245 44 892 30 804 30 301 39 108 

км 195 132 164 113 111 143 

дял 0,27% 0,18% 0,24% 0,16% 0,15% 0,20% 

Реконструирани канализационни 
мрежи 
изчислени при единична цена от 
680 лв./м канал 

хил.лв. 2 060 1 450 2 414 2 534 4 547 2 601 

км 3,03 2,13 3,55 3,73 6,69 4 

дял 0,03% 0,02% 0,04% 0,04% 0,06% 0,04% 

Таблица 1: Изчисления за дължина на подменена ВиК мрежа за периода 2009-2013 
 
В раздел 5 са обобщени изводите на националната и отраслова стратегии, които  
подкрепят направените до момента изводи за лошото състояние на ВиК сектора. 
Констатирано е, че българските ВиК оператори са много неефективни дружества, които 
не използват и не прилагат наличните добри практики за управление на активите, 
включително информационно осигуряване, организационна структура, стратегическо и 
инвестиционно планиране, и експлоатация и поддръжка. Оценката на средната 
ефективност за българските оператори в националната стратегия е 0,422 при оценки от 
над 0,7-0,8 за ВиК оператори в други страни на ЕС. Направеният сравнителен анализ в 
отрасловата стратегия извежда обща оценка 2,78 за всички ВиК оператори, при 
максимална 5, или е близко, но под оценка 3 - „средна дейност“.  
Идентифицирано е, че качеството на услугите зависи до голяма степен от състоянието 
на ВиК инфраструктурата, респективно от мерките за тяхната експлоатация и 
поддръжка. При все това в стратегическите документи не се предлагат конкретни 
решения и подходи за повишаване ефективността на ВиК операторите. Посочва се, че 
трябва да бъде подпомогнат техният административен и експертен капацитет, и да се 
създадат условия за окрупняването им. Описани са нуждите от значителни инвестиции 
във ВиК активи, които ще бъдат планирани от ВиК операторите. При текущото ниво на 
организация и начин на работа обаче, тези предвиждания не биха могли да доведат до 
реално подобряване на сектора. 
  
В раздел 6 е направен сравнителен анализ на ВиК сектора. Сравнени са данните за 
ключови показатели за ефективност – загуби на вода, аварии по ВиК мрежите – за 
редица държави, и конкретно за големите ВиК оператори на база данните от 
платформата на IB-NET. Анализът на данните показва, че нивата в България са много 
по-лоши от тези в развитите държави, но по-добри от държавите в Балканския 
полуостров. 
Aнализирани са данните за всички големи ВиК оператори, които са налични в базата 
данни на IB-NET за съответната страна, като в последствие информацията е усреднена.  
За България са представени данните на 30-те големи ВиК оператора (29 държавни + 
ВиК оператор в Столична община) според наличната информация за показатели за 
качество, като информацията отново е усреднена, за да е консистентна с тази за 
останалите страни. 
Данните за водоснабдяване (загуби на вода, аварии) и канализация (аварии, ниво на 
покритие) са следните: 
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Държава Година 

Неносеща приходи 
вода 
 (усреднени данни) 

Аварии по водопроводна 
мрежа (бр./км/год.) 

Налични данни за брой ВиК 
оператори 

% м3/км/д Усреднени 
данни 

Диапазон 
(мин-макс) 

Брой 
оператори 

Обслужвано 
население 

Англия и Уелс 2003 16,65% 7,92 0,21 0,1  -  0,4 17 >500,000 

Австралия 2013 7,13% 4,62 0,16 0,02 - 0,29 11 >200,000 

САЩ 2011 12,77% 10,02 0,07  1 >200,000 

Чехия 2013 15,50% 4,57 0,40 0,13 - 1,35 14 >100,000 

Полша 2010 18,14% 9,51 0,42 0,12 - 0,88 19 >100,000 

Унгария 2007 27,41% 10,90 0,50 0,15 - 1,75 12 >100,000 

Румъния 2010 44,16% 39,31 1,99 0,18 - 5,97 17 >100,000 

Сърбия 2012 30,23% 21,98 1,97 0,21 - 3,5 5 >100,000 

Македония 2013 60,69% 125,23 5,68 2,21 - 8,52 5 >50,000 

Армения 2010 81,14% 125,01 3,27 1,9  -  5,1 4 >100,000 

България 2013 60,43% 19,12 1,06 0,38-2,09 30 Държавни ВиК + 
Концесия в София 

Таблица 2: Сравнение на усреднени данни за неносеща приходи вода и водопроводни аварии за ВиК оператори 
 

Държава Година 

Запушвания в 
канализационната система 
(бр./км/год.) 

Ниво на 
покритие с 
канализационни 
услуги 
(усреднено) 

Налични данни за брой ВиК 
оператори 

Усреднени 
данни 

Диапазон 
(мин-макс) 

Брой 
оператори 

Обслужвано 
население 

Англия и Уелс  няма данни    
Австралия  няма данни    
САЩ 2011 0,22  100% 1 >100,000 

Чехия 2010 0,20 0,05-0,67 85% 13 >100,000 

Полша 2010 0,83 0,04-4,23 90% 19 >100,000 

Унгария 2005 1,17 0,14-3,48 80% 12 >100,000 

Румъния 2010 5,50 0,05-12,96 66% 17 >100,000 

Сърбия 2012 5,42 2,21-12,39 60% 5 >100,000 

Македония 2013 7,78 3,17-14,89 75% 4 >50,000 

Армения 2010 9,64 3,17-13,86 70% 4 >100,000 

България 2013 1,60 0,01-6,03 63% 30 

Държавни 
ВиК + 
Концесия в 
София 

Таблица 3: Сравнение на данни за аварийност на канализационната мрежа  
 
Данните и за двете мрежи показват, че нивата на представяне на активите в България са 
много по-високи от тези в развитите държави, но по-ниски от повечето от изследваните 
държави и/или ВиК оператори на Балкански полуостров. 
 
В последствие е направен анализ на достоверността на докладваните данни за загуби на 
вода в България. Като първа стъпка е установена зависимостта между нивата на 
водопроводни аварии и загубите на вода (и двете отнесени към дължина на мрежа).  
Извършеният регресионен анализ на данните за 85 ВиКО от Англия и Уелс, Австралия, 
САЩ, Чехия, Полша и Унгария извежда ниво на t Stat = 7,15, т.е. значително по-високо 
от 1,96 (или ниво на достоверност над 95%). 
След това са съпоставени данните за всички 148 ВиКО, като към горната група са 
добавени оператори от Румъния, Сърбия, Армения, Македония и България. 
Извършеният регресионен анализ извежда следните резултати: 
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  Coefficients 
Standard 
Error t Stat P-value 

Lower 
95% 

Upper 
95% 

Lower 
95,0% 

Upper 
95,0% 

Intercept 6,641767 3,280834 2,024414 0,044751 0,157705 13,12583 0,157705 13,12583 

Водопроводни аварии бр/км/год. 14,77935 1,895036 7,79898 1,09E-12 11,0341 18,52459 11,0341 18,52459 

Таблица 4: Резултати от регресионен анализ за 148 ВиК оператори (български ВиКО за 2013г.) 
 
Нивото на достоверност вече е значително намалено (t Stat = 2,024), но остава над 
граничната стойност от 1,96, показващо достоверност над 95%. Това показва ясно, че 
данните за водни количества на добавените ВиК оператори са значително по-неверни 
спрямо тези на дружествата от развитите държави. 
Преизчислените при анализа нива на НВП м3/км/д са показани на следващата графика: 

 
Фигура 5: Резултати от регресионен анализ за 148 ВиК оператори (български ВиКО за 2013г.) 
 
Като втора стъпка са съпоставени изчислени данни за фонови загуби спрямо отчетни 
такива, и за дружествата с най-големи отклонения са приложени преизчислени данни 
от регресионния анализ. Стойностите на фоновите загуби за инфраструктура в средно 
техническо състояние при 50м. налягане в мрежата са изчислени съгласно теоретичните 
презумпции (WRc, Report F, 1994): 40 л/км/час за разпределителни водопроводи, 4 
л/имот/час за сградни отклонения. Съпоставянето на данните от регресионния анализ и 
определянето на фоновите загуби показва, че най-голямата разлика за преизчислени 
спрямо отчетни нива на НПВ се изчислява точно за тези оператори, чийто изчислени 
нива на фонови загуби са над 30% от отчетните нива на НПВ (11 от 30 ВиКО) – с други 
думи регресионният анализ (преизчислени нива на НПВ спрямо отчетни нива на 
аварии) доказва, че тези дружества не отчитат достоверни нива на водни количества, 
респективно нива на неносеща приходи вода.  
Като трета стъпка изчислените нива на НПВ от регресионния анализ за 30 ВиКО са 
преизчислени с коефициент на разлика за компания еталон (коефициента на разлика 
между отчетни данни на компанията и преизчислените нива в регресионния анализ). 
Преизчислените данни са посочени са обобщени в следната таблица: 

Параметри - общо 30 ВиКО 
НПВ, м3/год. НПВ,% 

2013 2014 2013 2014 

Отчетни данни 527,957,593 495,697,718 61.7% 61.3% 

Преизчислени данни: 
 сравнение регресионен анализ - нива на фонови загуби 
(преизчислени за 11ВиКО) 

634,740,569 595,507,456 65.9% 65.6% 

Разлика спрямо отчетни данни 106,782,976 99,809,738 4.25% 4.25% 

Преизчислени данни: 
сравнение регресионен анализ - съотношение на компания 
еталон (преизчислени за 29 ВиКО) 

1,319,482,269 1,281,383,517 80.07% 80.39% 

Разлика спрямо отчетни данни 791,524,676 785,685,799 18.42% 19.06% 
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Таблица 6: Преизчисляване на данните за неносеща приходи вода на българските ВиКО за 2013-2014г 
 
При анализа са използвани ограничен брой фактори: 
- връзката между годишните нива на аварии по мрежата и на неносеща приходи вода 

отнесени към дължината на мрежата;  
- съпоставяне на изчислените фонови загуби спрямо реално отчетените такива; 
- коефициент на разлика между преизчислени и отчетни нива на НПВ в м3/км/д за 

компанията-еталон. 
Нужно е да се уточни, че загубите на вода са функция от много голям брой показатели, 
и водопроводните аварии са само един от тези фактори. При извършването на по-
сложен анализ, включващ обследване на отчетените количества по отделни 
водоизточници и помпени станции, съпоставяне на данни от паралелни измервания и 
други може със значително по-голяма точност да се определят потенциално-
реалистичните количества. 
Въпреки, че официалните нива на неносеща приходи вода в България са около 60% - 
т.е. много високи, може обосновано да се заключи, че реалната ситуация е далеч по-
тревожна. 
 
SWOT анализът на ВиК сектора извежда следните силни и слаби страни, заплахи и 
възможности. 

1. Достижения и силни страни 2. Проблеми и слаби страни 

Водоснабдителната инфраструктура е 
изцяло изградена, позволяваща 
водоснабдяване на 99,9% от населението 

Водоснабдителната мрежа е в много лошо състояние, работи с 
високи нива на неефетивност. 

Водните ресурси не са равномерно разпределени на територията на 
страната, не са изградени язовири за обезпечаване на всички 
територии. 
Не е осигурено централизирано водоснабдяване.  По данни на ВиК 
операторите към 2013г. се обслужват 4 345 населени места, 
водоснабдени от 7 569 водоизточници. Това значително затруднява 
експлоатацията на системите, води до увеличени разходи и лошо 
качество на услугата. 

Съществува трайна тенденция към 
нарастване дела на пречистваните 
отпадъчни води. 

Изграждането на инфраструктура за отвеждане и пречистване на 
отпадъчни води през периода 2007-2013 се извършва хаотично, без 
да се следват ясни и дългосрочни принципи и правила, поради което 
е изградена инфраструктура в редица малки населени места (<2000 
е.ж.), а същевременно приоритетни агломерации >10,000 е.ж. все 
още са без такива активи. 
През периода 2007-2013 е даден значителен приоритет на 
пречистване на отпадъчни води. Същевременно в страната 
съществуват редица територии със значителни проблеми с 
качеството на питейни води (трайни отклонения по показатели 
мътност, манган, нитрати и дори арсен), за които не са осигурени 
инвестиции. 

Законово е регламентиран процесът на 
прехвърляне на част от собствеността на 
водностопанската инфраструктура на 
Държавата и общините. 

Въпреки, че промените в Закона за водите са от 2009г., до средата на 
2015г. процесът по промяната на статута, собствеността и 
управлението на ВиК активите не е приключен. 

Асоциациите по ВиК са формално създадени, нямат експертиза и 
капацитет за управление на ВиК активи и контрол на ВиК оператора. 
Не е изяснено как и в какви срокове такъв капацитет ще бъде 
формиран. 
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1. Достижения и силни страни 2. Проблеми и слаби страни 

Създадени са законови разпоредби по 
отношение контрола, управлението на 
ВиК сектора, и регулирането на 
качеството и цените на ВиК услугите 

Извършват се чести промени "на парче" в Закона за водите. 
Натрупани са редица противоречия и несъответствия между ЗВ и 
ЗРВКУ. Ключови аспекти от дейността на ВиК операторите са 
регламентирани с подзаконов нормативен акт (Наредба №4/2004г.). 
Нормативната уредба, уреждаща статута на ВиК операторите, е 
противоречива. Не са приложени нормативните изисквания за 
регистрационен режим, и определяне на критерии и изисквания към 
дейността на дружествата. Не се прилага лицензионен режим. 
Контролът върху дейността на държавните ВиК оператори от страна 
на собственика (принципала) не е ефективен. Управителите на 
дружествата не се избират с конкурс. 
Голям брой държавни институции са ангажирани с контрол върху 
различни аспекти от дейността на ВиК операторите. Поради недобра 
координация и комуникация, както и поради липса на единна 
концепция и политика, упражняваният контрол не е ефективен. 
Правомощията на водния регулатор са ограничени. 
Данните, които се докладват от ВиК операторите, са с много ниско 
ниво на достоверност. Подобряването на качеството на информация 
е трудно постижимо, предвид описаните в предходните точки слаби 
страни. 
Не са въведени  нормативни изисквания по отношение управление 
на жизнения цикъл на критичната инфраструктура, в т.ч. за ВиК 
активите 

Изготвени са стратегически документи - 
НСУРВС, отраслова стратегия, ПУРБ, 
РГП 

Прегледът на стратегическите документи показва липса на 
взаимовръзки и координация между тях. Очевидно всеки 
стратегически документ е изготвян сам за себе си. На практика 
липсва ангажимент и ясни отговорности по тяхното прилагане. 

Таблица 7: SWOT анализ на ВиК сектора в България – силни и слаби страни 

 
3. Възможности 4. Заплахи 

Извършена е промяна в ОПОС за новия 
период 2014-2020, чрез която се очаква 
да се елеминират констатираните 
проблеми в предходния период. 

Прието е, че ВиК операторите ще са бенефициенти по ОПОС. 
Отчитайки ниското ниво на административен капацитет и 
техническа експертиза на дружествата, това може да създаде 
проблеми и да доведе до некачествени проекти, непостигане на 
ефективност, и финансови корекции. 

Възложено е изготвянето на 
прединвестиционни проучвания (ПИП), 
които да изготвят апликационнни 
форми за ОПОС 2014-2020 

Възложител на ПИП е МРРБ, което ще приема изготвените проекти. 
Същевременно техни бенефициенти и изпълнители ще са ВиК 
операторите. Във възлагането на ПИП не са посочени конкретни 
технически изисквания по отношение извършването на полевите 
проучвания и измервания, което предполага различни критерии и 
нива на точност от различните изпълнители. 

Приета е концепция за окрупняване на 
ВиК операторите 

Не е извършен задълбочен анализ на нуждите от окрупняване, 
приета е концепцията за 1 ВиК оператор в административна област. 
Значителна част от административните области обаче са със силно 
намаляващо население, поради което не могат да осигурят 
дългосрочна финансова устойчивост на дружествата. 
Не са въведени ясни механизми за управление на процеса по 
окрупняване на ВиК операторите. Разчита се на доброволни 
дейности, във връзка с липсата на средства от ОПОС 2014-2020 за 
райони без окрупняване. 
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3. Възможности 4. Заплахи 

Промяна в подзаконовите нормативни 
актове и принципите на регулиране на 
качеството и цените на ВиК услугите от 
страна на водния регулатор 

Промяната в практиката на регулиране няма да доведе до желаните 
резултати, ако не се въведе промяна във формата на управление на 
публичните дружества от собствеика/принципала; в начина на 
контрол от страна на съответните контролиращи институции, и 
повишение капацитета на дружествата. 

Нарастване на социалната ангажираност 
на населението и на изискванията към 
качеството на ВиК услугите / работата 
на ВиК операторите. Готовност за 
приемане на повишение на цената на 
ВиК услугите, но при ясна тенденция за 
подобрение на качеството. 

Съществуващите ВиК активи са стари и неподдържани. 
Осигуряваните инвестиции са недостатъчни, и са насочени основно 
към изграждане на инфраструктура за отпадъчните води. 
Водоизточниците и довеждащите водопроводи са в много лошо 
експлоатационно състояние, създаващо значителен риск от 
недостиг и проблеми с качеството на питейната вода. Реалното ниво 
на загуби на вода в довеждащите и разпределителните мрежи е 
значително по-високо от официално докладваното.  
Наблюдава се устойчива тенденция към ежегодно повишаване на 
оперативните разходи на ВиК операторите поради липса на 
ефективни мерски за оптимизация и подобрение, инвестиции за 
постигане на ефективност, контрол върху разходите и тръжни 
процедури, политически натиск. 
Липсата на капацитет и експертиза на дружествата, както и липсата 
на стремеж към ефективност значително увеличава риска от: 1) 
липса на достатъчно средства за инвестиции, и 2) неточно избрани 
инвестиционни проекти 

В стратегическите документи е 
констатирано, че качеството на ВиК 
услугите зависи от наличието и 
състоянието на ВиК активите.   

В стратегическите документи не са идентифицирани нуждите от 
въвеждане на добри международни практики за управление на ВиК 
активите, въпреки че е идентифицирано, съществуващите ВиК 
активи са в  лошо състояние. 

В стратегическите документи е 
констатирано, че ВиКО са много 
неефективни, и трябва да бъдат 
подкрепени в изграждането на 
капацитет 

Не са посочени конкретни мерки за повишаване капацитета на ВиК 
операторите - правна форма на управление, организационно-
управленска структура, оптимизиране на персонала, въвеждане на 
стратегическо планиране и проектен принцип на инвестиционна 
програма, управление на поддръжка и аварийна дейност, събиране 
на вземания и други. 

Таблица 8: SWOT анализ на ВиК сектора в България – възможности и заплахи 
 
Въпреки че има приети стратегически документи, концепции и цели, направени са 
съответните законодателни промени и са стартирани необходимите инициативи от 
страна на държавните институции, при направеният анализ на ВиК сектора и прегледа 
на стратегическите документи, SWOT анализът показва наличието на много слаби 
страни и заплахи, които основно се свързват с недостатъчния капацитет, координация и 
препокриване на задължения между държавните институции от една страна, и много 
ниския капацитет и висока неефективност на ВиК операторите от друга страна.  
 
Като последна част на сравнителния анализ на ВиК сектора е извършен бенчмаркинг на 
институционалната рамка и формите на управление на ВиК секторите в други държави 
– САЩ, Франция, Португалия, Австрия, Унгария, Чешка република и Унгария. 
Констатира се, че всяка държава прилага различни модели, липсва унифициран подход. 
Въпреки, че като цяло предоставянето на ВиК услугите е отговорност на местните 
общини, в почти всички държави са въведени допълнителни форми на ангажимент – от 
държавни ВиК оператори, големи международни компании, директно финансиране от 
държавния бюджет, или различни форми на окрупняване. Приетата институционална 
рамка в България от гледна точка на държавни и регионални институции не се 
различава коренно от тази в останалите изследвани държави. 
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Планираната схема за създаване на регионални асоциации по ВиК и сключване на 
договор с регионални ВиК оператори напомня на процеса в Румъния, но само на пръв 
поглед. От една страна процесът в Румъния започва още с първия програмен период 
2007-2013, като са инвестирани значителни средства и усилия в обучение на 
заинтересованите лица – докато в България това се случва постфактум и формално, без 
АВиК и операторите да имат необходимия капацитет и ресурс, и да разбират смисъла 
на тази реформа и произтичащите от това възможности и заплахи. От друга страна 
асоциациите в Румъния имат пълен контрол върху предоставяните ВиК услуги в 
тяхната територия – те притежават не само ВиК активите, но и самия регионален ВиК 
оператор, и те имат последната дума при утвърждаването на цените на ВиК услугите. 
За разлика от тях, АВиК в България ще притежават ВиК активите съвместно с 
държавата, нямат никакво влияние върху управлението на държавните ВиК оператори, 
и имат минимални възможности за влияние върху процеса по ценообразуване – 
единствено чрез съгласуване на бизнес плана на дружеството. 
 
В раздел 7 е направено изследване за състоянието и тенденциите на работата на 
инфраструктурата в световен мащаб, като е направен опит да се установят причините за 
влошеното ниво на представяне в България спрямо по-развитите държави. 
Прегледът на световните тенденции по отношение на инфраструктурата показва ясно, 
че съществуващите активи стареят и влошават своята работа, а същевременно не се 
осигуряват необходимите средства за тяхната подмяна и/или изграждане на нови. 
Съществуват сериозни проблеми с наличието и качеството на питейната вода в 
световен план, не се осигуряват необходимите инвестиции, като тези проблеми се 
очаква значително да се задълбочават в бъдещето. 
 
Направено е изследване на факторите, влияещи върху влошената работа на 
водоснабдителните мрежи: 

- Възраст на мрежата:  
Полезният живот на водопровода може да надхвърли 100 години, но реалният живот 
зависи много от корозивността на почвата, начина на инсталация и на последваща 
експлоатация. Изследванията са показали, че средният живот на тръба, положена днес, 
ще е 79 години. Като цяло възрастта на мрежата може да ни даде индикация за нивото 
на инвестиции и дела на подмяна на мрежата, като можем да очакваме значително по-
добро представяне на мрежа с по-голям дял подмяна, но не може да обясни 
ефективността на мрежата. Значително по-стари мрежи показват много по-добро 
представяне от българските. 

- Материал: 
Направено е изследване на причините за аварийност според типа материали, като е 
акцентирано върху аварирането на етернитовите водопроводи, които са преобладаващ 
дял в България (3/4). Според изследване на Water UK 2000 на връзката между 
материала и честотата на аварийност са изведени следните резултати: 

Брой аварии на 100 км на година / 
материал на тръбата 

Велико 
британия Канада Западна 

Германия 
Източна 
Германия Австралия България 

AC (asbestos cement) / Етернит 11,5 7,3 6 34 8,4 141 

CI (cast iron) / Чугун 20,4 49 19 41 22,3 101 

DI (ductile iron) / Сферографитен чугун 4,7 9,7 2  1,6  
PE / ПЕ 3,1  10,3 74   
PVC / ПВЦ 9,4 1,2 6 14 9  
Steel / Стомана 12,5  21 74 9,8 93 
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Таблица 9: Данни за водопроводни аварии по тип материал за различни държави 
 
Наличието на висок дял етернитови водопроводи в Българската водопроводна мрежа 
само по себе си не дава обяснение за високата честота на аварийност. Видно от 
резултатите от цитираните изследвания, единствено в България етернитовите 
водопроводи показват най-висока аварийност, в останалите страни лидери по 
аварийност са чугунените водопроводи. 

- Налягане в мрежата 
Редица изследвания откриват пряка връзка между налягането в мрежата и нивата на 
течове и аварийност - връзката между налягането и течовете е изведена с компонент N1 
между 0,5 и над 1,5; а връзката между налягането и честотата на авариите се извежда с 
компонент N2 между 0,5 и 6,5. Анализът обаче показва, че този индикатор също не 
може да даде цялостно обяснение за голямата разлика в представянето на мрежите. 
 
По отношение на водопроводните мрежи се извежда обоснован извод, че често 
цитираните фактори като възраст, материал на изграждане и налягане не могат да 
обяснят в цялост голямата разлика в аварийността на мрежите в България спрямо 
развитите държави, а за други фактори като агресивност на вода и почви, натоварване 
от трафика, състояние и движение на почвата, температурни промени не са налични 
достатъчно данни. 
Въпреки, че всички описани фактори имат значение и влияят върху работата на 
водопроводните мрежи можем да приемем, че основните причини за разликите в 
аварийността на ВиК мрежите са свързани с качеството на изграждане (което включва 
както качество на материалите, така и качество на целия процес по проектиране и 
строителство), и с качеството на управлението на активите (което включва 
управлението на целия жизнен цикъл на активите). И тъй като за първата причина не са 
налични достатъчно данни за извършването на обективен статистически анализ, 
фокусът обосновано се насочва върху втория фактор, и го извежда като водеща 
причина, изискваща специален фокус и внимание, което е в съответствие с вече 
изведени изводи и заключения. 
Предвид много слабия капацитет и експертиза на дружествата в паралел със 
значителните очаквания с тяхната бъдеща работа, съществува сериозен риск за 
допълнително влошаване на сектора – поради неефективно избрани инвестиционни 
проекти, липса на ефект върху показатели за качество и разходи, влошаване на 
събираемостта и увеличаване на търговските загуби поради нарастването на цените.  
Всичко това извежда на преден план необходимостта от фокус върху повишаване 
капацитета и експертизата на експлоатационните дружества в прилагането на правилни 
и ефективни практики за управление на активите; както и ефективна координация и 
комуникация между заинтересованите страни във ВиК сектора.  
 
В раздел 8 са изведени изводи и заключения от направеният анализ на състоянието на 
ВиК сектора 
 
ГЛАВА III. 
Въз основа на изследваните принципи на науката за мрежите и науката за услугите е 
създаден интегриран модел за управление и подобрение на ВиК активите, респективно 
на ВиК услугите, основан на ключови концепции за управление на ВиК активите от 
една страна, и управление на процесите във ВиК оператора от друга страна, както 
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следва:

 
Фигура 10: Интегриран модел за управление и подобрение на ВиК услугите 

 
На базата на модела са разработени конкретни мерки към всеки компонент от модела, 
които са подробно описани в следващите раздели на Глава 3 както следва: 

Елемент от модела Мерки на елемента 

Подобряване на 
информационната 

обезпеченост на ВиК 
операторите 

Раздел 2 

Създаване на адекватни бази данни за ВиК активите (географски 
информационни системи, регистри на активи, др.); 
Организиране на процеси за постоянна актуализация на данните, тяхната 
интеграция и използване в компанията 
Първоначална оценка на състоянието на надземните активи, определяне на 
правила за тяхното приоритизиране и планиране 
Създаване и внедряване на ясни правила и критерии за оценка състоянието 
на подземните ВиК мрежи 
Внедряване на ефективни информационни системи за управление на 
ремонтните, проучвателните и други полеви дейности, и осигуряване на 
интеграция с данните за активите и с финансовите системи; 

Внедряване на 
ефективни мерки 
експлоатация и 

поддръжка на ВиК 
мрежите 
Раздел 3 

Реакция при аварийни събития – цялостно управление на процеса; 
Проучване и управление на водопроводната, и на канализационните 
мрежи; 
 Ефективна координация и комуникация между отделите; 
Управление на строително-монтажните дейности. 

Организиране на 
инвестиционна 

програма 
Раздел 4 

Интеграция и анализ на данните, постъпващи от полевите дейности; 
Структириране на инвестиционни проекти за ВиК активите по типове 
дейности; 
Адекватно планиране и изпълнение на ключовите проекти за 
оптимизиране на водопроводната мрежа – зониране на мрежата, измерване 
на водни количества и налягане, ежедневен анализ на данните, активен 
контрол на течовете, управление на налягането, последващо определяне на 
нуждите от подмяна на водопроводи; 

Планиране и изпълнение на проекти за реконструкция и разширение на 
канализационната мрежа, основани на данни от полеви проучвания и 
анализи на работата на мрежата; 

Информационна 
осигуреност

Експлоатацияи 
поддръжка на 

активите

Инвестиционно 
планиране и 
организация

Управление 
на 

търговските 
загуби

Управленски 
практики
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Подобряване на 
търговската 
ефективност 

Раздел 5 

Анализ на факторите, причиняващи търговски загуби и предприемане на 
мерки за тяхното редуциране 

Определяне на реалното потребление на вода 

Управленски 
практики 
Раздел 6 

Управление на веригата на доставки (постигане на интеграция) 
Управление на проекти 
Организационна структура 

Фигура 11: Мерки за действие в интегрирания модел 
 
Направен е анализ на необходимите инвестиции във ВиК сектора, като е определен 
потенциалният ефект при прилагането на модела и периода на тяхното откупуване.  
Ключов фактор за повишаването на капацитета на ВиК операторите, както и за 
постигането на финансова устойчивост на дружествата е тяхното окрупняване – което 
не се осъзнава, и съответно не се адресира правилно от държавните институции. В тази 
връзка в Глава III е направен анализ и е обоснована нуждата от окрупняване до по-
малък брой от броя на административните области. 
 
В раздел 2 са разгледани принципите и концепциите на подобряването на 
информационната обезпеченост на ВиК активите, включително: 

- Информационно обезпечаване на процеса по управление на ВиК активите; 
- Регистър и оценка на надземни съоръжения – процес; 
- Регистър на подземните ВиК мрежи – процес; 
- Регистър на аварийните ремонти и профилактика; 
- СКАДА и Телеметрия; 
- Хидравличен модел на водопроводната мрежа; 
- Клиентски бази данни; 
- Интеграция на данните във ВиК оператора. 

 
Детайлно са описани дейностите по набиране на първоначални данни, подготовка на 
проучването, проучване на терен, обработка и използване на данните и последваща 
поддръжка на данните.  Създадената база данни е основа за внедряването на практики 
за превантивна поддръжка (планови ремонти базирани на изминало време или употреба 
на актива), и поетапно преминаване към предиктивна поддръжка (оценка на 
състоянието на активите въз основа на конкретни проучвания, и планиране на 
необходимите ремонти въз основа на реалното състояние на активите).  
 
Описани са дейностите по обработка и подготовка на данните за наличните ВиК мрежи 
и прилежащи елементи, изграждането на ГИС и ключовите аспекти. 
Акцентира се върху определянето на необходимата информация, която да бъде 
въведена за водопроводите и за елементите (арматурите); определянето на критериите 
за генериране на ID номера на възлите и възможностите за групиране на елементите на 
мрежата в групови активи; създаване на възможност за свързване на данните за актива 
с данни от регистрите за аварийна и планова поддръжка, клиентска база данни, 
финансова система; както и тестване на системата чрез пилотен проект (по 
възможност). 
 
Ключов аспект за успешното оптимизиране на информационната осигуреност за 
активите. Създаването на бази данни и въвеждането на добри софтуерни решения няма 
да доведе до подобрение за ВиК оператора, ако не се осигури и гарантира интеграция 
във всички териториални подразделения на ВиК операторите, въвеждането на данни и 
техния адекватен анализ. 
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В раздел 3 е направено детайлно описание на организацията, структурата и логиката на 
процесите за експлоатация и поддръжка на ВиК мрежите, както следва: 
- Организация на реакция при аварийни събития, включително описание на 

процеса, характеристики и ключови етапи на процеса, изводи; 
- Проучване и управление на водопроводната мрежа, включително описание на 

процеса и изводи; 
- Проучване и управление на канализационната мрежа; 
- Съдействие и координация между вътрешните структури на ВиК оператора; 
- Извършване на строително-монтажни дейности на терен. 
 
Посочени са практически примери (case studies) от различни ВиК оператори 
(Massachusetts Water Resources Authority   - за въвеждане на превантивна и предиктивна 
поддръжка на активите в ПСОВ; Yorkshire Water – за планирането, координирането и 
контрола на полевите дейности по ВиК мрежите; „Софийска вода“ АД – за 
управлението на строително-монтажните дейности по аварийни ремонти и капиталови 
обекти чрез външни фирми). 
 
Описано е практическото приложение на модела, и е обобщен потенциалът за 
подобрение. 
 
В раздел 4 е описан процесът по организация на инвестиционната програма. 
Принципите, които трябва да се спазват при планирането на инвестиции във 
водопроводната мрежа: 
Принципи на инвестиционното планиране 
Изпълнение на нормативни изисквания, отчитане на възможностите за налагане на 
санкции, глоби и други 
Спазване на технически изисквания – анализ на работата на системата в момента и 
нейното бъдещо развитие 
Икономическа и финансова ефективност (разходи за инвестиция + бъдещи разходи за 
поддръжка на новия актив спрямо сегашни и бъдещи разходи за експлоатация на 
съществуващите активи). 

Таблица 12: Принципи на инвестиционното планиране – водоснабдителни обекти 

 
Целите, които си поставяме при управление на активите във водоснабдителната мрежа 
и съоръжения: 
Цели на управление на водоснабдителните активи 
Намаляване (оптимизиране) на разходите за аварийни и планови ремонти на мрежата 
Намаляване броя, честотата и гъстотата на аварии по мрежата   
Намаляване броя на непланираните прекъсвания на водоснабдяването за клиенти в 
следствие извършване на аварийни ремонти 
Намаляване на загубите на питейна вода 
Елиминиране на проблеми със слабо и/или силно налягане по мрежата 
Ново зониране на мрежата, нови водоизточници, алтернативни захранвания 
Оптимизиране работата на надземни обекти – пречиствателни станции, помпени станции, 
резервоари, хлораторни пунктове, хидрофорни инсталации, други 
Проекти за енергийна ефективност - оптимизиране или спиране работата на помпени и 
помпено-хидрофорни станции 
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Подобряване качеството на водата – липса на остатъчен хлор, тупикови участъци 
(застояване на водата), други 
Инвестиционни програми за асфалтиране и/или цялостни ремонти на пътните платна на 
улици и булеварди 
Водоснабдяване на нови територии 

Таблица 13: Цели на управление на водоснабдителните активи 
 
Детайлно са разписани инвестициите по категории – надземни обекти (ПСПВ, 
резервоари, хлораторни станции, помпени станции), във водопроводи (довеждащи, 
стратегически  и разпределителни), и в елементи на мрежата (сградни отклонения, 
въздушници, изпускатели, спирателни кранове, пожарни хидранти, шахти и 
специализирана арматура). 
 
Описани са практическите аспекти, отчитащи спецификата в българските условия при 
въвеждането на практиките за управление на водопроводната мрежа: 
– Зониране на мрежата; 
– Измерване на водните количества;  
– Анализ на данните за състоянието на водопроводната мрежа; 
– Активен контрол на течовете; 
– Управление на налягането. 
Описани са основните цели, задачи, анализ на информацията и критерии за 
приоритизиране на необходимите дейности в съответствие с добрите международни 
практики и натрупания опит в български условия. 
 
По отношение на канализационната мрежа, целите които си поставяме при 
управлението на активи, са: 
Цели на управление на канализационните активи 
Намаляване на броя честотата и гъстотата на аварии по мрежата – предизвикани от 
счупвания, навлизане на корени, образуване на наноси, други 
Намаляване риска от наводнения в частни имоти, предизвикани по време на дъжд 
Увеличаване капацитета на мрежата 
Намаляване на инфилтрацията в канализационната мрежа 
Елиминиране на изливания на отпадни води в открити водни течения при сухо време 
Проекти за енергийна ефективност 
Намаляване на разходите за авариен ремонт и оптимизиране разходите за профилактика 
на мрежата 
Подобряване качеството на пречистените отпадъчни води 

Таблица 14: Цели на управление на канализационните активи 
 
Представен е практически пример за Thames Water – чрез прилагане на модела, 
включително добра информационна осигуреност, правилна експлоатация и поддръжка 
и добра организация на инвестиционната програма - в резултат на подмяна на 6% от 
уличните водопроводи, попадащи в 9,6% от всички водомерни зони, в комбинация с 
мерки по управление на налягането, оптимизиране на мрежата, презониране и 
рационализиране, както и активен контрол на течовете, е постигнато намаление на 
загубите на вода с 29%, и намаление на честотата на аварии с 40%. Допълнително е 
постигнат ефект на оптимизиране на мрежата с 20% и намаляване на общата дължина с 
4,5%. 
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В рамките на периода 2009-2013, чрез прилагането на принципите на организация на 
инвестиционната програма, както и принципите на планиране и информационно 
обезпечаване, и експлоатация и поддръжка (при отчетените слабости и неприложени 
мерки от интегрирания модел), са постигнати следните резултати от страна на 
„Софийска вода“ АД (според бизнес план 2014-2015) във водоснабдителна система 
София – водоснабдяване: 
- Намаляване на неносеща приходи вода с 25,6% (34 млн.м3); 
- Намаляване на авариите по водопроводната мрежа с 31,3% (2,3 хил.бр.); 
- Намаляване на променливите разходи с 5,54% (499 хил.лв.); 
- Намаляване на разходите за ремонт с 12,7% (1 млн.лв.). 
Общите разходи за ЕиП (без разходи за амортизации) за доставяне на вода във ВС 
„София“ за пет-годишния период са увеличени с 2,97% (1,1 млн.лв.) при общо ниво на 
ИПЦ според НСИ от 13,3%. 
Резултатите показват, че прилагането на модела от мерки има значителен потенциал за 
постигане на ефективност и подобрение. 
 
В раздел 5 са разгледани основните фактори, причиняващи търговски загуби, начина за 
тяхното определяне и потенциалния им обем. 
Описани са основните компоненти формиращи търговските загуби, и са представени 
факторите, които ги обуславят в специфичните български условия: 
- Неточно измерване на водомерите – включително от стари водомери, надхвърлили 

полезния живот на годност; неправилно оразмерени водомери; неточно разположени 
водомери; общо потребление в сгради в режим на етажна собственост; измерване на 
вода в площадкови територии; 

- Нерегламентирано потребление на вода – включително нерегистрирани 
водоснабдени имоти; имоти с допълнителни нерегламентирани и/или байпасни 
връзки; нерегламентирано ползване от пожарни хидранти; 

- Грешки при отчитане на показанията на водомерите от инкасатори – включително 
неволни и умишлени, както и възможностите на ВиК оператора за реакция – 
засилване на контрола, въвеждане на мобилни устройства за отчитане, въвеждане на 
системи за дистанционно отчитане на водомерите; 

- Грешки в процеса на фактуриране (грешки при вътрешни трансфери на данни), 
включително при пренос на данни от инкасатори към билинг отдели, грешки в 
данните за водомери и техните елементи, извършване на корекции и грешки в 
адресите, на които се изпращат известия за издадени фактури. 

 
Обобщени са ключовите проекти, които ВиК операторите трябва да стартират, за да 
имат успех в борбата с Търговските загуби на вода: 
- Пълна и актуална база данни за клиентите и техните приходни водомери. Програма 

за монтаж/подмяна/тестване на приходни водомери; 
- Проучване на клиенти; 
- Проучване на населени места/водомерни зони; 
- Установяване на система за стриктен контрол върху процеса на отчитане на 

приходни водомери; 
- Постоянен анализ на данните за отчетени водни количества спрямо фактурирани 

такива; 
- Въвеждане на система за навременен мониторинг на дълга. 
 
Направен е анализ защо данните за фактурирана вода отнесени към официален брой 
население не могат да се ползват за определяне на потреблението – поради ръчното 
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отчитане на водомерите през големи интервали, непозволяващо да се определи точния 
момент на потребление и липсата на данни за реален брой потребители.  
Обобщена е информацията от ВиК операторите за фактурирана вода л/ж/д, както 
следва: 
Стойности 2009 2010 2011 2012 2013 
Средни ст-сти 118,43 113,57 118,62 122,13 118,01 
Минимални ст-сти 42,33 36,83 54,95 70,59 57,89 
Максимални ст-сти 226,30 194,34 230,08 221,55 221,55 
Общи усреднени ст-сти 130,71 126,42 131,00 133,49 128,67 

Таблица 15: Данни за стойности фактурирана вода л/ж/д 
 

 
Фигура 16: Данни за стойности фактурирана вода л/ж/д 
 
Данните не се променят значително през изследвания 5-годишен период. През 2010г. е 
отчетено намаление на фактурирата вода спрямо 2009г., след това през 2011-2012г. се 
отчита постоянно повишение, а през 2013 г. е отчетено значително намаление. По 
информация от ВиК операторите, намалението през 2013г. се дължи основно на много 
дъждовното лято, което е довело до намаление на потреблението на вода. 
 
Съпоставени са и данните от ВиК операторите за водни количества, и данните от НСИ 
за население, за няколко от големите градове, показващи известна зависимост между 
нивото на загуби (%) и нивото на фактурирана вода: 

Град 

2013 2014 

Население НСИ Фактурирана 
вода 

Фактурирана 
вода 

Неносеща 
приходи 
вода 

Население 
НСИ 

Фактурирана 
вода 

Фактурирана 
вода 

Неносеща 
приходи 
вода 

бр. м3 л/ж/д % бр. м3 л/ж/д % 
Пловдив 341 041 16 125 241 129,54 66,79% 341 567 15 953 936 127,97 66,96% 
Варна 335 819 16 407 526 133,86 69,21% 335 949 16 079 913 131,13 69,48% 
Бургас 199 364   9 764 374 134,19 40,17% 198 725   9 500 673 130,98 42,80% 
Русе 147 817    7 407 721 137,30 24,70% 147 055   7 066 557 131,65 23,33% 
Средни ст-сти   133,72    130,43  

Таблица 17: Данни за стойности фактурирана вода л/ж/д за големи градове в България 
 
Посочена е информация за провеждането на проект за реално проучване на 
водопотреблението в гр. София през периода 2003-2005 (Процедура 6 Мониторинг на 
водопотреблението, провеждан по методика, одобрена от двете страни), при който са 
установени реални норми на водопотребление: 
– Среден разход на вода в изследваните жилищни сгради снабдени централно с топла 

вода от гр.София е 186 л/ж/д, а този в жилищните сгради с местни водонагреватели е 
133 л/ж/д.; 

– Среден разход на вода в къщите в летните месеци е между 188 л/ж/д и 234 л/ж/д, а в 
зимните месеци варира между 107 л/ж/д и 110 л/ж/д. 
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Направен е преглед на информацията за дела на търговските загуби в общите такива – 
откритите международни източници показват съотношение между 48% - 65%. Данните 
от БП 2009-2013 на „Софийска вода“ АД показват дял от 26,6%. 
 
При определяне на потенциалния обем на търговските загуби са използвани реално 
измерените норми на водопотребление от гр. София от 2005г. Прегледът на 
международната литература показва, че като цяло водата е с относително ниска ценова 
еластичност и поради това е необходимо значително увеличение на цените, за да се 
постигне голямо въздействие върху потреблението. Данните от регулатора показват, че 
за периода 2007-2015г. цената на доставената вода е нараснала с 38%, а както вече беше 
отчетено количествата фактурирана вода за периода 2009-2013 се изменят 
незначително, като наблюдаваните тенденции са по-скоро свързани с климатичните 
разлики в отделните години. Следователно може да се приеме, че промяната на цената 
за изминалия период не е повлияла съществено върху реалното потребление на вода, 
респективно данните от 2005г. могат да бъдат използвани. 
 
Прилагайки данните от НСИ за население в България за 2013г. по градове и села, и 
прилагайки лятно и зимно потребление за по половин година, получаваме следните 
данни за прогнозно потребление за 2013г.: 

Данни население 2013г. НСИ 

Норма на потребление  
л/ж/д 

Потребление  
м3 Общо  

година Зима 
6 месеца 

Лято 
6 месеца 

Зима 
6 месеца 

Лято 
6 месеца 

в градове 5 291 675 159,5 159,5 154 034 045 154 034 045 308 068 089 

в села 1 954 002 108,5 211 38 691 682 75 243 732 113 935 414 

Общо 7 245 677     422 003 503 

Разлика спрямо данни от 
ВиКО      71 863 886 

Таблица 18: Преизчисляване на потреблението за 2013г. на база данни за население от НСИ, и измерени норми на водопотребление 
в София 
 
Преизчисляването на потреблението на вода, дори по този прекалено консервативен 
начин (повечето големи градове са топлофицирани от една страна, а по отношение на 
селата – зимното потребление е много по-кратко от половин година от друга) показва 
увеличение на данните със 72 млн.м3, или 20,5% увеличение на данните за фактурирана 
вода. 
Въз основа на данните можем да направим следните изчисления: 

Параметър Ед. мярка Данни за 2013г. 
(фактурирана вода) 

Данни за 2013г. 
(изчислено 
потребление) 

Подадена вода във водоснабдителната система м3 908 106 072 908 106 072 

Потребление на вода м3 350 139 617 422 003 503 

Неносеща приходи вода (НПВ) 
м3 557 966 455 486 102 569 

% 61,44% 53,53% 

Вода за технологични нужди 4% от вода на вход ВС 36 324 243 36 324 243 

Общи загуби на вода м3 521 642 212 449 778 326 

Търговски загуби на вода 

м3 162 674 493 90 810 607 

% от вода на вход 17,91% 10,00% 

% от общи загуби 31,19% 20,19% 

Общо потребление + търговски загуби м3 512 814 111 512 814 111 
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Таблица 19: Оценка на потенциала на търговски загуби за 2013г. 
 
Във втория случай (изчисленото потребление в размер на 422 млн. м3) приемаме, че 
търговските загуби са в размер на 10% от вода на вход ВС (максимум съгласно 
изискванията на Наредба 1/2006г.), т.е. общото потребление вкл.търговски загуби е 513 
млн.м3. Прилагайки тези изчисления за официалните данни за 2013г., при подадената 
информация за фактурирана вода от 350 млн.м3, и запазвайки общото ниво на 
потребление вкл. търговски загуби от 513 млн.м3, получаваме търговски загуби в 
размер на 163 млн.м3, които се явяват 17,9% от вода на вход, и 31% от общите загуби 
на вода. 
 
Използвайки усреднени цени по услуги лв/м3 без ДДС (доставяне – 1,44, отвеждане – 
0,15, пречистване 0,30), и прилагайки съотношението 66% отвеждане/50% пречистване, 
изчисляваме следните търговски загуби (несъбрани приходи) от ВиК оператори: 

Параметър 

Средни 
цени 
лв./м3 без 
ДДС 

Фактурирани 
количества 
м3 

Приходи  
(100% 
събираемост), 
лв. 

Разлика от 
изчислено 
потребление, 
м3 

Приходи 
(100% 
събираемост), 
лв. 

Търговски 
загуби 
(10%) 

Приходи 
(100% 
събираемост), 
лв. 

Общо 
допълнителни 
приходи 

Фактурирана вода 1,44 350 139 617 504 201 049 71 863 886 103 483 996 90 810 607 130 767 274 234 251 270 
Отведена вода (66%) 0,15 231 092 147 34 663 822 47 430 165 7 114 525 59 935 001 8 990 250 16 104 775 
Пречистена вода (50%) 0,30 175 069 809 52 520 943 35 931 943 10 779 583 45 405 304 13 621 591 24 401 174 
Общо   591 385 814  121 378 104  153 379 116 274 757 219 

Таблица 20: Оценка на несъбраните приходи от изчислени търговски загуби за 2013г. 
 
По отношение на увеличените фактурирани количества, следствие намалени търговски 
загуби, може да се предположи, че част от допълнителното потребление на вода ще 
намалее след като потребителите започнат да го заплащат. Поради липса на данни по 
темата, можем да приемем, че след втората година ВиК операторът може да разчита 
само на 50% от допълнително увеличеното потребление на вода. 
 
Обхващането на цялото изчислено потребление плюс потенциалните търговски загуби 
на вода (от които приемаме, че ще се фактурират 50% от втората година след тяхното 
установяване), при нарастване на дела на отведени и пречистени отпадъчни води по 
действащите средни цени, ще доведе до допълнителен приход за периода 2014-2023г. в 
размер на 2, 34 млрд.лв., или по този начин могат да бъдат осигурени 50% от 
необходимите средства за инвестиции от собствени средства на ВиК операторите (4,4 
млрд. лв. според отраслова стратегия). 
 
В раздел 6 са разгледани ключови сфери на организационно-управленски практики. 
Проучване на European Federation of National Maintenance Societies (EFNMS) от 2011г. 
на прилаганите практики за управление на активите в 24 страни и 23 индустриални 
сектора показва, че дори и добре организираните ВиК оператори в западните страни 
демонстрират известни слабости в управлението на активите – особено в анализа на 
целия жизнен цикъл на активите и участието на експлоатационните звена при 
вземането на решения за инвестиции. Вероятно това е свързано с факта, че има 
неефективна комуникация между звената за стратегическо и инвестиционно планиране, 
и експлоатационните звена. 
Изследване на фазите на приложение на управление на веригата на доставки (УВД) в 
български компании показва, че за разлика от западните фирми, в които вътрешната 
интеграция предхожда външната такава, в изследваните български фирми двата 
процеса се случват паралелно. През този стадий фирмите достигат по-високо ниво на 
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вътрешна интеграция и започват да въвеждат интегрирани системи за управление. 40% 
от изследваните фирми се намират в стадий 3 Интеграция  във  веригата  напред и 
назад: формиране на стратегически взаимоотношения с основните доставчици и 
клиенти и приложение на някои интеграционни механизми. 
Практиката показва, че българските ВиК оператори традиционно нямат добре 
организирана вътрешна координация и интеграция, поради което може да се 
предположи, че голяма част от по-малките дружества се намират в първия стадий на 
втора фаза (ембрион). За някои от големите ВиК оператори, включително „Софийска 
вода“ АД, може да се предположи, че са достигнали до втори и трети стадий на втора 
фаза, т.е. вече се изгражда вътрешна интеграция, и започва форма на сътрудничество с 
външни фирми, основно доставчици на стоки и услуги.  
Малко са компаниите, които реализират форми на аутсорсинг и партньорство с външни 
компании. Основна причина за това са ограниченията, които се налагат на дружествата 
с държавно и/или с общинско участие от една страна, и нежеланието на самите 
дружества да планират, обосноват и реализират подобни проекти от друга страна. 
Единственият пример за аутсорсинг идва от „Софийска вода“ АД, които са изнесли две 
значителни по обем дейности – аварийна поддръжка на мрежата, и отчитане на 
водомери. Според доклад на ВиК оператора, изнасянето на СМР дейности на външни 
фирми довежда до значителни спестявания в броя персонал (около 25%) и преките 
разходи за ремонт (над 20%). 
Прегледът на организационната структура на 6 от най-големите ВиК оператори 
показва, че с изключение на „Софийска вода“ АД, не са въведени звена за 
стратегическо и инвестиционно планиране, малко от ВиК операторите са обособили 
звена за информационно осигуряване на активите и на проектно изпълнение на 
инвестиционната програма. Без обособяването на адекватна и ефективна 
организационна структура, респективно осигуряването на необходимите експерти, не е 
възможно прилагането на интегрирания модел. 
 
В раздел 7 е направен анализ на инвестиционните  нужди, потенциалните ползи от 
прилагането на модела от мерки, необходимите ресурси и периода на откупуване на 
инвестициите. 
На база на вече представената информация е направен анализ за нуждите и ползите от 
прилагането на метода в конкретен град, и е извършено обобщение на целия сектор – 
включващо следните предположения и резултати: 
– На база теоретични изисквания е определен общ брой водомерни зони за ВиК 

сектора от 1538, със средна дължина на разпределителни водопроводи 31км, и 
среден брой СВО 1413бр.; 

– Определени са необходимите инвестиции за зониране в размер на 207,3 млн.лв. 
(доставка и монтаж на разходомери, дата логери, монтаж на гранични СК, подмяна и 
прекъсване на водопроводи); 

– Подмяната на инфраструктура в 20% от най-приоритетните водомерни зони е в 
размер на 1 275 млн.лв. (подмяна на 20% от водопроводите, и на 100% от СВО и 
приходни водомери в приоритетните зони); 

– Инвестициите в цялата водопроводна мрежа за обособяване на зони за управление 
на налягането, монтаж на вътрешни СК и ПХ позволяващи ефективно управление на 
мрежата ще са в размер на 689 млн.лв. 

Така общите инвестиции ще са в размер на 2,171 млрд.лв. Необходими са обаче и 
допълнителни инвестиции за подмяна на водопроводна инфраструктура, включително 
подмяна на довеждащи водопроводи (при 2% годишно, или общо 20%), монтаж на 
въздушници и спирателни кранове на довеждащи водопроводи, монтаж на 
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измервателни уреди на водоизточници, подмяна на 20% от СВО и разпределителна 
мрежа, и на 100% от приходните водомери (приспадайки вече изчислените обекти в 
горните анализи), които са изчислени в общ размер на 7,221 млн.лв. 
 
Изчисленията показват, че необходимите инвестиции само за подмяна и управление на 
водопроводната мрежа надхвърлят 9,3 млрд.лв. В тази сума не са включени разходите 
за изграждане на регистри и критични системи (ГИС, СКАДА, системи за фактуриране, 
за управление на активи и полеви ресурси и други), както и необходимите средства за 
доизграждане на нови, и реконструкция на съществуващи съоръжения (водоизточници, 
СОЗ, ПСПВ, ХС, ПС, резервоари, хидрофори, други критични инфраструктури). 
Така определените нужди значително надхвърлят определените в отрасловата 
стратегия нужди от 5 млрд.лв. за водоснабдяване, които се очаква да бъдат осигурени 
предимно със собствени средства и заеми (приемайки, че средствата от ОПОС 2014-
2020 и държавния бюджет ще покрият основно нуждите от постигане на съответствие. 
 
Данните показват категорично, че необходимостта от инвестиции само във 
водопроводната мрежа е значително по-голям от текущо реализирания. В тази връзка 
от критично важно значение е правилното определяне на инвестиционните потребности 
и приоритетните обекти, които да бъдат подменяни, при отчитане на всички добри 
практики за подобрена експлоатация и поддръжка. Важно е да се отбележи, че 
правилната експлоатация и поддръжка (осигурена чрез необходимите критични 
арматури и практиките на ВиК оператори) могат значително да увеличат полезния 
живот на активите и да намалят тяхното влошаване, чрез което да се избегне нуждата 
от фактическа подмяна на водопроводи. 
 
Направените анализи и приложените конкретни случи (case study) показват, че 
прилагането на модела от мерки (включително информационна осигуреност за 
активите, експлоатация и поддръжка, организация  на инвестиционната програма, 
управление на търговските загуби и прилагане на организационно-управленски мерки) 
могат да доведат до значително подобрение на качеството на ВиК услугите, постигане 
на ефективност и оптимизиране на оперативните разходи, както и повишение на 
приходите на вода. По този начин може да бъде осигурена значителна част от 
необходимите капиталови средства при сегашните ценови нива: 
- Прилагането на голяма част от мерките от модела, разгледа в Глава III, в „Софийска 

вода“ АД е довело до намаление на неносещата приходи вода с 25%, намаление на 
водопроводните аварии с 31%, намаляване на разходите за ремонт с 13% и на 
променливите разходи с 5,5%; 

- Примерът с Thames Water показва, че в резултат на подмяна на 6% от уличните 
водопроводи, попадащи в 9,6% от всички водомерни зони, в комбинация с мерки по 
управление на налягането, оптимизиране на мрежата, презониране и 
рационализиране, както и активен контрол на течовете, е постигнато намаление на 
загубите на вода с 29%, и намаление на честотата на аварии с 40%. Допълнително е 
постигнат ефект на оптимизиране на мрежата с 20% и намаляване на общата 
дължина с 4,5%. 

- Прилагането на превантивна поддръжка може да доведе до постигане на спестявания 
между 12-18% в сравнение с прилагането на реактивен подход. Прилагането на 
предиктивна поддръжка може значително да намали разходите, средствата и 
резервни части за поддръжка, като може да доведе до спестявания между 8-12% 
спрямо компания, прилагаща превантивна поддръжка, и 35-40% спрямо реактивна 
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поддръжка, да намали аварийността със 70-75%, и да повиши производителността с 
20-25%; 

- Изнасянето на дейности като извършване на аварийни ремонти на водопроводната 
мрежа и изграждане на инвестиционни обекти на външни фирми може да доведе до 
намаляване на персонала с 25%, и намаление на оперативните разходи с 20%; 

- Оценката на потенциалните търговски загуби е в размер на 31% спрямо 
фактурираните количества през 2013г., които по действащи усреднени цени 
представляват приходи от 275 млн.лв./год., а за периода 2014-2023г. са в размер на 
2,34 млрд.лв.; 

- Анализите за целия сектор показват, че осигуряването на инвестиции в общ размер 
от 2,17 млрд.лв. за цялостно зониране на мрежата, подмяна на инфраструктура в 20% 
от зоните (най-приоритетните водомерни зони), както и управление на налягане и  
монтаж на арматури за управление на мрежата може да доведе до намаление на 
неносещата приходи вода от текущо ниво от 61,4% до 39,4%, като в резултат на 
намалените оперативни разходи и увеличените приходи (от обхванати търговски 
загуби), тези инвестиции могат да се изплатят за 18 години. Този анализ е подкрепен 
от анализ за прилагането на модела в конкретен град. 

 
В раздел 8 е направен анализ доказващ необходимостта от окрупняване на ВиК 
операторите до значително по-малък брой от административните области в страната, 
включващ анализ на демографски тенденции, както и е направена проверка на 
прогнозите на стратегически документи за конкретна област с регионален ВиКО. 
 
Според данните от НСИ, за периода 2008-2014 г. общото население на страната е 
намаляло с 404,353 души, или 5,32%. Данните по обособените територии на ВиК 
операторите показват, че за общо 23 обособени територии на дружества е отчетено 
общо намаление > 10%. 
Извършен е анализ на ниво административна област по три критерия: брой на 
населението през 2014г., изменение на броя население спрямо 2008г. и плътност на 
населението (брой хора/кв.км), според която общо 9 области (Видин, Кюстентил, 
Ловеч, Монтана, Разград, Силистра, Смолян, Търговище и Ямбол) имат: 

- Население към 2014 г. по-малко от 150,000 жители; 
- Намаление на населението през 2014г. спрямо 2008г. около и над 10%; 
- Плътност на населението през 2014 г.  по-малко от 50 жители/кв.км. 

 
Разгледани са прогнозите за бъдещи демографски тенденции на НСИ (I-ви вариант – 
реалистичен), според който общото население в държавата ще намалее с 8,99% през 
2030г., и с 28,7% през 2050г. спрямо 2014г. Извършен е анализ на ниво области, като са 
оценени прогнозите за 2030 и за 2050г. по два критерия за всяка: изменение на 
население спрямо 2014г., и гъстота на населението: 

- Население към 2030г.: намаление спрямо 2014г. > 15% 
- Гъстота на население към 2030г. < 40 ж/кв.км. 
- Население към 2050г.: намаление спрямо 2014г. > 30% 
- Гъстота на население към 2050г. < 30 ж/кв.км. 

Областите, имащи съответствие и по 4-те показателя, вече нарастват до 18 от общо 28 
области (включително области с гранични стойности):  
- Потвърждават се данните за вече отчетените проблеми области за периода 2008-

2014 г. Видин, Кюстентил, Ловеч, Монтана, Разград, Силистра, Смолян, 
Търговище и Ямбол;   
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- Добавят се и областите София област и Хасково, а области Благоевград, Велико 
Търново, Враца, Добрич, Кърджали, Перник, Плевен и Сливен имат гранични 
стойности; 

- В допълнение е извършена отделна оценка на самите обособени територии вътре в 
административните области, при което се констатират значителни проблеми в 
области Габрово и Пазарджик, които ще изискват усилия за консолидация. 

 
Резултатите от анализа показват категорично, че планираната цел за консолидация до 
ниво административна област не осигурява дългосрочна устойчивост на дружествата, и 
е необходимо окрупняване до ниво от един ВиК оператор на повече от една област. В 4 
от определените проблемни области - Видин, Силистра, Смолян и Ямбол – 
функционират регионални дружества, за които не се предполага допълнително 
окрупняване, но още сега е очевидно, че негативните демографски тенденции няма да 
осигурят необходимите ресурси в бъдеще. 
 
С цел потвърждаване на резултатите е направен анализ на една от проблемните 
области, в която функционира регионален ВиК оператор – Ямбол. Според данните от 
НСИ, населението към 2014г. (126 хил.жители) ще намалее с 18% до 2030г., и с общо с 
34,8% към 2050г. Гъстотата на население ще намалее от 38 ж/км2 през 2014г. до 31 
ж/км2 през 2030г. и до 25 ж/км2 през 2050г.  
Отчетните данни на дружеството за периода 2008-2014г. показват следните проблемни 
сфери изискващи значителни бъдещи инвестиции – ниско ниво на съответствие на 
пробите за качество на питейните води (липса на ПСПВ), разпокъсано водоснабдяване 
(110 населени места, водоснабдени от 225 водоизточници), много високи нива на 
загуби на вода и аварийност по водопроводната мрежа, висок дял на разходи за 
електроенергия, ниско ниво на покритие с канализационни услуги и липса на ПСОВ, 
нарастване на оперативните разходи, ниски нива на инвестиции и на събираемост на 
вземанията. 
 
Както отрасловата стратегия, така и на одобреният регионален генерален план за тази 
обособена територия предвиждат значителни бъдещи инвестиции за периода 2014-2038 
г. (съответно 800,2 млн.лв. и 559,1 млн.лв.), които ще доведат до значително нарастване 
на цените на ВиК услугите, както следва: 

 
Фигура 21: Нарастване на цените на ВиК услугите за област Ямбол – прогноза на отраслова стратегия 
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Фигура 22: Нарастване на цените на ВиК услугите за област Ямбол – прогноза на РГП 
 
Въз основа на прогнозите на отраслова стратегия за необходимите инвестиции и 
очакваните спестявания от намалени оперативни разходи в резултат на изпълнените 
инвестиции, използвайки прогнозите на НСИ за население в областта към 2023г. са  
изчислени оперативните и капиталови разходи към 2023г., респективно са определени 
потенциалните цени на ВиК услуги. Приложени са 2 варианта за фактурирани 
количества л/ж/д към прогнозното население  – запазване на нивото от 2014г., и 
прогнозно нарастване според РГП: 
 

- Вариант 1 (запазване фактурирана вода от 114 л/ж/д спрямо 2014г.):  
Нарастване на комплексната цена за битови потребители от действаща цена 1,96 лв./м3 
с ДДС (1,63 лв./м3 без ДДС) до 5,72 лв./м3 с ДДС (4,77 лв./м3 без ДДС), или ръст от 
192,5%. Праг на социалната поносимост от 5,72 лв./м3 ще изисква среден доход на лице 
от домакинството в размер на 641 лв. (ръст от 71,86% спрямо сегашно ниво от 373 лв.).   

- Вариант 2 (нарастване нормата на фактурирана вода до 125,8 л/ж/д):  
Нарастване на комплексната цена за битови потребители от действаща цена 1,96 лв./м3 
с ДДС (1,63 лв./м3 без ДДС) до 5,20 лв./м3 с ДДС (4,33 лв./м3 без ДДС), или ръст от 
165,7%. Праг на социалната поносимост от 5,20 лв./м3 ще изисква среден доход на лице 
от домакинството в размер на 582 лв. (ръст от 56,02% спрямо сегашно ниво от 373 лв.).   
 
Направена е проверка на реалистичността на нарастване на бъдещите доходи, което да 
позволи достигането до прага на социална поносимост (отчитайки промените в начина 
на изчисляване, влезли в сила през 2015г.). Използвани са данните от НСИ за доход в 
регион Ямбол за периода 2011-2014г., както и прогнозите за ръст на БВП за България 
както на МВФ (към 2020г.), така и на Министерски съвет (към 2017г.), като данните са 
екстраполирани до 2023г., като оценката за праг на социална поносимост към 2023г. е 
съответно 3,06 лв./м3 и 3,17 лв./м3 – т.е. текущите прогнози не предполагат значително 
нарастване на доходите в региона, респективно няма да има възможност за 
нарастване на цените на ВиК услугите до ниво, което да позволи осигуряването на 
планираните инвестиции. 
 
Същевременно, без осигуряването на необходимите инвестиции, не може да се 
прогнозира и бъдещо намаление на оперативните разходи, доколкото няма да има 
източници на оптимизация. В тази връзка е направена оценка на прогнозите на МФВ и 
МС за бъдещите нива на инфлация, за да се оцени общата натрупана инфлация за целия 
период 2014-2023г. (съответно 15,2% и 34,15%). Използвана е по-консервативната 
прогноза за бъдещото нарастване на оперативните разходи. 
 
Направена е оценка на възможните средно-годишни инвестиции, които дружеството би 
могло да осигури при достигане на изчисления праг на социална поносимост от 3,17 
лв./м3 с ДДС, като отново са разгледани два варианта (запазване на фактурираните 
количества към нивото от 2013г., и прогнозите за бъдещо увеличение на РГП), 
съответно резултатите са: 

Категория Компонент 2013г. 

2023 г. 
Вариант 1: 
Факт.вода 
л/ж/д равна  
на 2013г. 

2023г. 
 Вариант 2: 
Факт.вода л/ж/д 
според РГП към 
2021г.  

Население 127,176 109,720 109,720 

Общо 
Разходи за ЕиП (без амортизации) 8,335 11,062 11,062 
Инвестиции 344 700 1,850 
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Общи разходи 8,679 11,762 12,912 
Приходи 8,516 11,762 12,912 
Обща единична цена, лв/м3 1.63 2.64 2.64 

Праг на 
социална 
поносимост 

Обща единична цена, лв/м3 с ДДС 1.96 3.17 3.17 
Средно-месечен доход на лице от домакинство 373 355 355 
Праг на социална поносимост (2,5% от дохода = 2,8м3), лв/м3 3.33 3.17 3.17 

Фигура 23: Оценка на възможностите за инвестиции при оценен праг на социалната поносимост 
 
Анализът показва, че при отчитане на прогнозите за бъдещи нива на БВП, които не 
предполагат значително нарастване спрямо 2013-2014г., при  прогнозиране на 
увеличаване на оперативните разходи с прогнозен темп на инфлация, достигането на 
прага на социална поносимост ще позволи на конкретния ВиК оператор да инвестира 
средногодишно между 700 и 1850 хил.лв (в зависимост от количествата в знаменател), 
спрямо прогнозираните в отрасловата стратегия необходими средногодишни 
инвестиции от 14 129 хил.лв., или осигуряване  между 5-13% от необходимите 
инвестиции. 
 
Така на практика увеличаването на цените отново ще бъде свързано единствено и 
само с покриване на увеличаването на оперативните разходи, и ще позволява 
извършването на минимален обем инвестициии. Това от своя страна няма да позволи 
постигането на необходимите цели за подобряване качеството на питейните води, 
намаляване загубите на вода и постигане на ефективност. Отчитайки много ниските 
нива на събираемост на вземанията към момента, и липсата на перспектива за 
подобрение качеството на услугите можем с високо ниво на достоверност да заключим, 
че процентът на събираемост на вземанията няма да се подобри и даже може 
допълнително да се влоши, което от своя страна допълнително ще намали 
възможностите на дружеството за инвестиции. 
 
Анализът доказва нуждата от консолидиране на ВиК операторите до значително по-
малък брой от 28-те административни области. 
 
Мерките, които са определени в модела за решаване на констатираните проблеми – 
подобряване на информационната обезпеченост, въвеждане на практики за 
експлоатация и поддръжка, за организация на инвестиционната програма и намаляване 
на търговските загуби на вода, както и свързаните с това управленски мерки, ще 
изискват значително повишение на капацитета и експертизата на ВиК операторите.  
 
Значителна част от дружествата към момента не са в състояние да осигурят 
необходимите експерти за изпълнение на тези дейности. Част от ВиК операторите 
функционират без нито един инженер със специалност ВиК. Всичко това значително 
затруднява въвеждането на правилна организация и възможност за адекватни мерки за 
управление на активите.  
 
Във връзка с отчетените предизвикателства и слабости, в раздел 8 се предлагат 
следните стъпки за действие: 
 
Създаване на ефективен процес на сравнителен анализ и оценка на практиките 
между ВиК операторите: вътрешен бенчмаркинг във ВиК сектора.  
Такъв процес е стартиран от БАВ със съдействието на Danube Water Program, но към 
момента е изцяло доброволен проект, в който участват около 12 ВиК оператора, и няма 
ясен регламент как ще бъдат използвани отчетените резултати и направените изводи. 



37 
 

Предложение за решение: проектът за вътрешен бенчмаркинг да бъде задължителен за 
всички държавни ВиК оператори (с доброволно участие на други дружества), като 
резултатите  бъдат използвани от екипа на МРРБ за по-ефективен контрол и 
управление на държавните дружества.  
 
Създаване на нормативни задължителни стандарти за управление на ВиК 
активите, съгласно добрите международни практики. 
Такъв процес не е иницииран. Приетата от МРРБ през 2006г. Методика за определяне 
на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи (Наредба 1/01.062006г.) 
е остаряла, не обхваща всички аспекти на управлението на активите, и е необходимо да 
бъде ревизирана и променена. 
Предложение за решение: Да се стартира процес за промяна на методиката, в който да 
вземат участие представители на българските ВиК оператори, КЕВР, както и външни 
експерти, включително представители на успешни ВиК оператори.  
 
Промяна във формата на управление на държавните ВиК оператори. 
В отрасловата стратегия за ВиК е отчетено, че държавните дружества не се управляват 
ефективно, контролът от страна на принципала не е на необходимото ниво, а 
управителите на дружествата се сменят често поради политически причини, без да се 
провеждат конкурси. В допълнение е известно, че в договорите за управление не се 
залагат клаузи за изпълняване на одобрените от КЕВР бизнес планове. 
Предложение за решение: създаване на независим борд от експерти (например 
инженер, икономист и еколог), които да контролират и анализират работата на ВиК 
оператора, и да подпомагат неговото ръкодовство при вземането на решения. 
 
Въвеждане на управленско счетоводство с изисквания за форма и структура. 
Изготвянето на годишни бюджети за приходите от дейността, оперативни и капиталови 
разходи, с отговорници по всички пера, анализи и обосновки за предвидените проекти 
и параметри. Въвеждане на месечно и тримесечно докладване за изпълнението на 
приходите и разходите по бюджета. 
Въвеждане на необходимите регистри и бази данни за управление на активите – ГИС, 
СКАДА, регистър на ремонтите, билинг системи, управленско счетоводство и други; и 
по възможност тяхното последващо интегриране. 
Въвеждане на система за качество (сертифициране по ISO 9001стандарт); система за 
управление на активи (сертифициране по ISO 55000 стандарт); както и система за 
опазване на околната среда (сертифициране по ISO 14001) и за опазване на здравето и 
безопасността (сертифициране по ISO 18001). 
Прилагане на добрите практики по отношение на организационна структура за 
управление на ВиК активите – формиране на звена за експлоатация и реактивна 
поддръжка; превантивна поддръжка и оптимизация, инвестиционно планиране и 
управление на проекти (изпълнение на оперативни и капиталови проекти).  
 
Подобряване на регулаторния контрол 
Сегашните нормативни изисквания, по които работи КЕВР, имат редица 
несъвършенства, както по отношение на качеството на услугите (много голям брой 
показатели за качество, предвидени нереалистични дългосрочни нива, еднакви за 
всички ВиК оператори), така и по отношение ценообразуването (разделяне на 
процедурите по одобряване на бизнес план и на цени на ВиК услуги, спорни подходи за 
годишна индексация на цените през регулаторния период).  
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Голяма част от тези несъвършенства ще бъдат коригирани с проектите на нови наредби, 
разработени съвместно от Световна банка и КЕВР. 
Същевременно обаче регулаторът трябва значително да засили контрола върху 
качеството на предоставяните от ВиК оператора данни, да изиска въвеждането на 
надеждни източници на информация (регистри, бази данни), да осъществява контрол 
върху работата на дружествата, да извършва сравнителни анализи, и да подпомага 
увеличаването на експертизата и компетенциите на операторите. 
 
Въвеждане на лицензионен режим за ВиК оператор. 
В момента съществуват разнопосочни нормативни изисквания по отношение на ВиК 
операторите, даващи възможност за различни тълкувания, изключения, и наличие на 
дружества, които не са ВиК оператори, но са приравнени на такива, и на практика 
оперират при сходни изисквания.  
Същевременно правомощията на регулатора в тази сфера са силно ограничени, като 
всяко дружество, което претендира за статут на ВиК оператор, има инициативата да 
предложи на регулатора за одобрение бизнес план и заявление за цени на ВиК услуги. 
Предложение за решение: въвеждане на ясни критерии и изисквания по отношение на 
ВиК операторите чрез въвеждане на лицензионен режим. Основания за това има, както 
във връзка със значимостта на ВиК услугите и инфраструктура (публични услуги от 
обществен интерес, осигуряването с питейна вода е стратегическа дейност, а ВиК 
секторът е сектор с критична инфраструктура), така и с факта, че в повечето 
европейски страни дейността по предоставяне на ВиК услуги е лицензионна.  
Въвеждането на лицензионен режим е мощен инструмент за налагане на изисквания за 
наличие на  капацитет, експертиза и ресурси за осъществяване на дейността. Това е и 
най-удобният начин за окрупняване на ВиК операторите, като бъде въведено изискване 
за минимален брой обслужвано население (по аналог с реформата, провеждана във ВиК 
сектора в Унгария, въведените изисквания са за обслужван брой 150 хил. екв. 
потребители). 
По този начин може да бъде решен и проблемът с възможностите за частни ВиК активи 
и дружества, които не са със статут на ВиК оператори, но извършват тази дейност – те 
ще бъдат принудени да предоставят ВиК активите за стопанисване и управление на 
лицензиран оператор срещу заплащане. 
 
Въвеждане на нормативни облекчения за работата на ВиК операторите. 
Задължение за заплащане на дивидент 
В отрасловата стратегия за ВиК е идентифициран проблемът с ангажимента на 
държавните ВиК оператори за заплащане на дивидент от счетоводната печалба в 
държавния бюджет. Това намалява значително възможностите за инвестиции във ВиК 
активите, изкривява методите на ценообразуване, и стимулира ВиК операторите да 
прилагат разнопосочни счетоводни практики. 
През изминалите години делът на дивидента варира от 50 до 80%, като за 2015г. е 
одобрен размер от 60%. Същевременно, отново през 2015г. лечебните заведения за 
болнична помощ са изключени от обхвата на стопанските субекти, внасящи отчисления 
от печалбата си в полза на държавата, поради влошеното финансово състояние 6, т.е. 
вече има прецедент и може да се мотивира и възможността за изключване на ВиК 
операторите. 
 
Промяна в режима за внасяне на ДДС 
                                                
6 Решение №24/16.01.2015 г. на Министерски съвет за одобряване на промени в актуализираната 
средносрочна бюджетна прогноза за периода 2015-2017 г., одобрена с решение №791 на МС от 2014 г. 
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През 2013г. Министерство на финансите предложи Концепция за въвеждане на режим 
„Касова отчетност на ДДС“ в националното законодателство, чрез което се позволява 
на доставчика да плати дължимия ДДС на компетентния орган при получаване на 
плащане за доставка, а не при неговото начисляване. Това е в съответствие с Директива 
2010/45/ЕС на Съвета от 13 юли 2010 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО и 
е приложимо за малки предприятия (годишен оборот на данъчно задължените лица до 
500 000 евро или тяхната равностойност в национална валута), и този режим е въведен 
в повечето страни от ЕС7. Видно от приложените данни, не всички държави са 
определили праг на годишен оборот, а в някои държави този режим е приложим само за 
сектора на услугите. 
Въвеждането на режим „Касова отчетност на ДДС“ за ВиК операторите (без праг на 
годишния им оборот) ще повиши значително възможностите за фактуриране и 
управление на търговските загуби, чрез което ще се повиши устойчивостта на ВиК 
услугите в дългосрочен план. 
 
Прилагането на горе-описаните мерки ще стимулира, подпомогне и дори принуди 
българските ВиК оператори да променят начина на работа,  така че  от чисто 
експлоатационни дружества, извършващи предимно реактивна поддръжка и аварийни 
ремонти, те да се превърнат в модерни компании, прилагащи съвременни добри 
практики за управление на ВиК активите, чрез което значително ще се повиши 
качеството и устойчивостта на ВиК услугите, респективно благосъстоянието и 
комфорта на живот в България. 

                                                
7 Министерство на финансите, 2013, Концепция за въвеждане на режим „Касова отчетност на ДДС“ в 
националното законодателство, www.minfin.bg/document/12939:1+&cd=1&hl=bg&ct=clnk&gl=bg 
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ОБОБЩЕНИЕ НА ПРИНОСИТЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД   
 
1. Направен е литературен преглед и сравнителен анализ на съвременните теории и 

международни добри практики за услугите и системите от услуги, основните 
принципи на управление на активи, концепциите за управление на ВиК активите, 
включително информационното им осигуряване, цялостни подходи за тяхното 
проучване и планиране на рехабилитация, мерките за управление на реалните и 
търговските загуби на вода, и на канализационните мрежи; както и на пряко 
свързани организационно-управленски практики. 
 

2.1.Направен е задълбочен анализ на състоянието на ВиК сектора в България, 
включващ преглед на нормативната уредба, анализ на състоянието на ВиК 
инфраструктурата и на показателите за качество на ВиК услугите, преглед и 
обобщение на структурата на оперативните разходи и изпълнените инвестиции; 
обобщение на констатациите на стратегическите документи;  

 
2.2. Направен е сравнителен анализ на ВиК сектора в България, включващ бенчмаркинг 

на основни показатели за качество с други държави, анализ на достоверността на 
предоставяните данни от българските ВиК оператори, основан на регресионен 
анализ, SWOT анализ на ВиК сектора и бенчмаркинг на формите на управление на 
ВиК секторите в други държави.  

 
2.3.Анализирани са факторите, влияещи върху влошеното състояние и работа на 

водоснабдителната инфраструктура, и са установени причините за големите 
разлики между ефективността на мрежите в България и в по-развитите държави. 

 
 
3.1. Създаден е интегриран модел в съответствие с най-новите постижения на науката 

на услугите и теорията на мрежите, въз основа на който са формулирани конкретни 
мерки за решаване на проблемите на ВиК сектора в България.  

 
3.2. Направен е анализ на необходимите инвестиции и са оценени очакваните ефекти 

при прилагането на интегрирания модел, както и е направен анализ на нуждите от 
създаване и постигане на капацитет и устойчивост на ВиК операторите, 
включително чрез оценка на нуждите от окрупняване на ВиК операторите и 
предлагане на конкретни мерки за създаване на капацитет на дружествата. 



41 
 

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА 
1. Act CCIX 2011 on Water Utility Supply, Hungary. 
2. Agence France and Development, 2012, Nairobi combats physical and commercial water losses. 
3. Alcamo J. et al, 2007, Future long term changes in global water resources driven by socioeconomic and 

climatic changes, Hydrological Sciences Journal, 52(2), 2007 
4. Amadi-Echendu J.E., Brown K., Willett R., Mathew J., 2010, Definitions, Concepts and Scope of 

Engineering Asset Management, Springer-Verlag London. 
5. American Association of State Highway and Transportation Officials, May 2009, Rough Roads Ahead: 

Fix Them Now or Pay for It Later, Washington DC  
6. American Society of Civil Engineers (ASCE), April 2013, Report card for America’s infrastructure, 

Pittsburgh 
7. Arsenault, C, 2012, Risk of water wars rises with scarcity, Aljaseera, http://www.aljazeera.com/indepth 

/features/2011/06/2011622193147231653.html 
8. ASCE, 2013, “Report card on American infrastructure”. 

http://www.infrastructurereportcard.org/a/#p/home 
9. Baker, P. 2000, "When Implementation Starts to Wobble," Works Management (53:11), p. 16-19. 
10. Beamon, B. and T. Ware, 1998, “A Process Quality Model for the Analyses, Improvement and Control of 

Supply Chain Systems”, International Journal of Physical Distribution and Logistics Management, Vol. 
28, No. 9/10, (1998), р. 705. 

11. Beecher, J.A., 2014, Water in the U.S.: Industry structure, regulation and pricing, Turin school of local 
regulation. 

12. Bender, N., November 2004,  The Impact of Water Scarcity and Pollution on the Textile Industry: A Case 
13. Boston Herald Special Report, 2008, Longfellow’s long list of woes. January, Boston: Casey Ross. 
14. Boulos, P, Aboujaqude, A., 2011, Managing leaks using flow step-testing, network modeling and filed 

measurement, Journal AWWA, 103:2. 
15. Brown, A., Swersky A., 2013, Smarter Outsourcing in the Public Sector: A Carthaginian Tale. The 

Boston Consulting Group. 
16. Bureau of Waterworks, Tokyo Metropolitan Government, 2014, Water Supply in Tokyo, Business 

Outline 2014 
17. Cardone R. and Fonseca C. (2003). Financing and Cost Recovery. Thematic Overview Paper 7, IRC 

International Water Sanitation Centre, (accessed in March, 2015) 
http://www.ircwash.org/resources/financing-and-cost-recovery 

18. Carnegie Endowment for International Peace, 2011, Road to Recovery. Transforming America’s 
Transportation. Washington DC 

19. Carr, A., Smeltzer, L., 1999, “The Relationship of Strategic Purchasing to Supply Chain 
Management”,European Journal of Purchasing & Supply Management, 5 (1999), p. 45. 

20. Case Study – Massachusetts Water Resources Authority (MWRA), MASS, 
http://simple.werf.org/simple/media/documents/WERF%20SAM%20TO%202% 
20Track%202%20Case%20Study%20MWRA%20Draft%20Final.pdf 

21. Champion J. 1986, Examples of contract documents for cement mortar lining of water mains, WRc 
Swindon, Wiltshire, UK. 

22. Chee, H. and R. Harris, 1993, Marketing. A Global Perspective. Pitman Publishing, р. 132. 
23. Chen, G., Wang, X., Li, X., 2015, Fundamentals of complex networks – Models, structures and dynamics, 

Higher Education Press 2015, John Wiley&Sons Singapure Pte, Ltd. 
24. CIPFA, 1993, Capital Accounting by Local Authorities 
25. Cliff Edge http://wiki.urps.info/en/Cliff_edge_effect, преглед на 25.01.2015 г. 
26. Cooper, M., L. Ellram, J. Gardner and A. Hanks. 1997, “Meshing Multiple Alliances”, Journal of 

Business Logistics, Vol.18, No.1, (1997), pp. 68 
27. Danube Water Program, 2015, Water and Wastewater services in Danube Region: Austria country note, 

A State of the Sector 
28. Danube Water Program, 2015, Water and Wastewater services in Danube Region: Hungary country note, 

A State of the Sector 
29. Danube Water Program, 2015, Water and Wastewater services in Danube Region: Czech Republic 

country note, A State of the Sector 
30. Danube Water Program, 2015, Water and Wastewater services in Danube Region: Romania country note, 

A State of the Sector 
31. Daskin, M., 2010, Service Science, John Wiley and Sons 
32. Deloitte, 2011, Accounting Separation: definition of services in the water and sewerage industry, A 

Report for Ofwat. 
33. Demsey P, Makook B. 1986, Assessing the condition of cast iron pipes, WRc Swindon, Wiltshire, UK 
34. Department for Victorian Communities, 2003, Accounting for Infrastructure Assets – Guidelines, p.4 



42 
 

35. Dibb, S., Simkin,L., Pride, W. and Ferrell, O., 1991, Marketing. Concepts and Strategies. Houghton 
Mifflin Company, р. 270. 

36. Drinking Water Inspectorate (DWI), 1988, Deterioration of asbestos cement water mains, Final report to 
the Department of the Environment, Summary, http://www.fwr.org/pipeline/dwi0131.htm 

37. Duhigg, C., 2009 “Millions in U.S. Drink Dirty Water, Records Show”. In The New York Times,  
38. Ellison D., Sever F., Oram P.,Lovins W., Romer, A., 2010, Global review of spray-on structural lining 

technologies, Water Research Foundation, http://www.waterrf.org/ PublicReportLibrary/4095.pdf 
39. Elnabousli, J.C., 2014, Organization and regulation of local public services in France, Turin school of 

local regulation 
40. EPA, September 2007, Addressing the Challenge through Innovation, Aging Water Infrastructure 

Research Program, 
41. ERSAR, 2012, Annual report on water and waste services in Portugal 
42. European Federation of National Maintenance Societies, 2011, How organizations manage their physical 

assets in practice, European Vision Document Physical asset Management, EFNMS Asset Management 
Survey 2011, http://www.hms-gr.eu/t/files/EAMCSurvey2011ReportFinal02122012.pdf 

43. Evins C., Thomson R.W., Ainsworth R.G., 1986, Organising Information on Water Distribution 
Networks, ISBN 0 902156 26 8, WRc Swindon, Wiltshire, UK 

44. Evins, C; Stephenson, G; Warren, I.C; Williams, S.M., 1989, Planning the rehabilitation of water 
distribution systems, ISBN 0 902156 80 2, WRc Swindon, Wiltshire, UK 

45. Executive Order 13010—Critical Infrastructure Protection. Federal Register, July 17, 1996. Vol. 61, No. 
138. p. 37347-37350.  

46. Farley, M, Trow, S, 2003, Losses in Water Distribution Networks: A Practitioners Guide to Assessment, 
Monitoring and Control, First printed in 2003, Reprinted 2007, ISBN 1-90022-211-6, IWA Publishing 
London, UK 

47. Farley M., Wyeth G., Ghadzali Z., Istander A., Singh S., 2008, The Managers Non-Revenue Water 
handbook: A guide to understanding water losses, Ranhill Utilities Berhad, Kuala Lumpur, Malaysia and 
the United States Agency for International Development, Bangkok, Thailand 

48. FlightStats On-time Report – june 2013. FlightStats. http://www.flightstats.com /go/story.do?id=1061 
49. Fogel, Robert W, 1999, Catching Up with the Economy, American Economic Review, American 

Economic Association, vol. 89 (1) 
50. Folkman, S., 2012, Water Main Break Rates in the USA and Canada: A Comprehensive Study, Utah State 

University Buried Structures Laboratory. 
51. Global Forum of Maintenance & Asset Management (GFMAM), Maрт 2014, The Asset Management 

Landscape, 2nd Edition, http://www.gfmam.org/files/ISBN978_0_9871799_2_0_GFMAMLandscape_ 
SecondEdition_English.pdf 

52. Hamilton В.А., 2007, Global Infrastructure Partners, World Energy Outlook. Organisation for Economic 
Co-operation and development (OECD), Boeing, Drewry Shipping Consultants, US Department of 
Transportation, http://www.strategy-business.com/media/image/07104-ex_01b.gif   

53. Handfield, R. and E. Nichols. 2002, Supply Chain Redesign: Transforming Supply Chains into Integrated 
Value Systems, Prentice Hall,  p. 8. 

54. Hastings N.A.J., 2010, Physical Asset Management, Springer-Verlag London Limited. 
55. Herrington, P., 2006, Critical Review of Relevant Research Concerning the Effects of Charging and 

Collection Methods on Water Demand, Different Customer Groups and Debt, UKWIR, London 
56. Inman, D., Jeffrey, P., 2006. A review of residential water conservation tool performance and influences 

on implementation effectiveness. Urban Water Journal 3(3), 127e143. 
http://www.tandfonline.com/doi/full/ 10.1080/15730620600961288#abstract   

57. ISO 55000 definitions 
58. IWA, 2000, Losses from Water Supply Systems: Standart Terminology and Recommended Performance 

Measures, IWA Blue pages. 
59. Jackson P.J., Warren I.C., James H.J. 2007, The long term migration of substances from In-situ applied 

epoxy resign coating. WRc-NSF Ltd. 
60. Janson, J.O., 2013, The Economics of Services: Microfoundations, Development and Policy, Edwar Elgar 

Publishing Limited 
61. Jansson, J, 2006, The Economics of Services: Development and Policy, Edward Elgar Publishing Limited 
62. Jarvis, B, 1997, Interim Report: Asbestos Cement Pipe Corrosion, Water Corporation Western Australia. 
63. Jones S. “Infrastructure Challenges in East and South Asia”. In IDS Bulletin, 2006, 37:3, pp. 28-44; Fay, 

M. and Yepes, T. Investing in Infrastructure: What is needed from 2000 to 2010? Policy Research 
Working Paper 3102. 2003. Washington DC: World Bank. 

64. Kessides, I. N; 2014, Why the focus on infrastructure?—economic importance, growth and welfare, Turin 
School of Local Regulation 



43 
 

65. Kingdom B., Liemberger R., Marin P., December 2006,Water Supply and Sanitation Sector Board 
Discussion Paper Series, Paper No. 8:TheChallenge of Reducing Non-Revenue Water (NRW) in 
Developing Countries, The World Bank Group 

66. Koch, C, 2002, The ABCs of ERP, http://www.mis.yzu.edu.tw/faculty/celeste/ 
course/im322/ERP%20stuff/ABCs%20of%20ERP.pdf. 

67. Kumar, K., Van Hillegersberg, J. 2000, "ERP Experiences and Evolution," Communications of the ACM 
(43:4), April 2000, p. 23-26. 

68. Lamber A., 2003, Assessing Non-Revenue Water and its Components: A Practical Approach, Water 21 – 
second article, IWA Water Loss Task Force 

69. Lambert A, Thornton J, 2005, Progress in practical prediction of pressure leakage, pressure burst 
frequency and pressure consumption relationships. IWA Leakage2005 Conference, Halifax (Canada) 

70. Lambert A., 2001, International Report on Water Losses Management and Techniques: Report to IWA 
Berlin Congress,Water Science and Technology:Water Supply 2(4) 

71. Lambert A., Hicks J., Kay S., May J, Waldron T, 2010, Managing excess pressures to improve water 
systems asset management. 

72. London Assembly’s Public Services Committee, 2003, London’s water supply, http://legacy.london. 
gov.uk/assembly/reports/pubserv/water.pdf 

73. Maglio, P, 2007, Steps Toward a Science of Service Systems, http://dret.net/lectures/ssme-
spring07/MaglioNotes.pdf 

74. Maglio, Paul, Spohrer, Jim, 2008, Fundamentals of Service Science, J. of the Acad. Mark. Sci. (2008) 36: 
18-20 

75. Maloni, M. and W. Benton, 2000,  “Power Influences in the Supply Chain”, Journal of Business 
Logistics, Vol.21, No.1 (2000), p. 45. 

76. Marvin Rausand, 1998, Reliability Centered Maintenance, Department of Production and Quality 
Engineering, Norwegian University of Science and Technology 

77. META Group, October, 1999, "ERP Implementation Study Reveals Costs, Benefits," APICS- The 
Performance Advantage, p.7 

78. Metropolitan Consulting Group, 2006, VEWA Survey: Comparison of European Water and Wastewater 
prices,  https://www.bdew.de/bdew.nsf/id/DE_id100110127 _vewa-survey---comparison-of-european-
water-and-wastewater-pr/$file/0.1_resource_2006_7_14.pdf 

79. Monden, Y., 2012, Toyota Production System: An integrated approach to Just-in-time, 4th edition, 
Taylor&Francis Group LLC 

80. Monteiro, H, 2014, Regulation of Water, Wastewater and Municipal Solid Waste in Portugal, Turin 
school of local regulation 

81. Morrison, J., 2004, Managing leakage by District Metered areas: a practical approach, IWA Water Loss 
Task Force 

82. National Council on Public Works Improvement, 1988, Fragile Foundations: A Report on America’s 
Public Works, Final Report to the President and Congress. Washington D.C. 

83. O&M Best Practices Guide, Release 3.0, http://www1.eere.energy.gov/femp/pdfs/ OM_5.pdf 
84. OECD, 2007, “Infrastructure to 2030 (Volume 2): Mapping Policy for Electricity, Water and Transport”,   
85. OECD, 2008, Environmental Outlook to 2030 
86. OECD, 2009, Managing Water for all, An OECD perspective on pricing and financing. OECD 

Publishing, Paris, www.oecd.org/tad/sustainable-agriculture/44476961.pdf 
87. Office of the President. The National Strategy for the Physical Protection of Critical Infrastructure and 

Key Assets. February, 2003. p. 71. 
88. Ofwat, 2008, Accounting Separation – consultation on allocation of activities between business units. 
89. Oliphant R. 1987, Assessing Victorian and Edwardian trunk mains. Water Bulletin, London, UK. 
90. PAS55 Asset Management Specification 
91. Pearson D, Fantozzi M, Soares D, Waldron T, n.d., Searching for N2: How does Pressure Reduction 

Reduce Burst Frequency? http://www.studiomarcofantozzi.it /Pearson-Fantozzi-Soares-
Waldron%20Final.pdf 

92. Pilcher R, 2003, Leak Detection Practices and Techniques: a practical approach, Water Loss IWA Task 
Force, 4th article, Water 21. 

93. Porter, M., 1994, The Value Chain. In De Wit, B. and R. Meyer. (1994) Strategy. Process, Content, 
Context, West Publishing Company, 171-173. 

94. Prasad, B., Sharma, M. K., Godla, J. K. 1999, “Critical Issues Affecting an ERP Implementation," 
Information Systems Management (16:3), p. 7-15. 

95. President Modi, “Economy is bleak without Infrastructure. Hence, the prime focus of my government is 
infrastructure.”, http://www.commonfloor.com/guide/tag/economy-is-bleak-without-infrastructure-hence-
the-prime-focus-of-my-government-is-infrastructure 



44 
 

96. President Obama, “One of the fastest and best ways to create good jobs is by rebuilding America’s 
infrastructure - our roads, our bridges, our rails, our ports, our airports, our schools, our power grids.”,  
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/02/26/remarks-president-jobs-american-infrastructure 

97. Project Management Institute, 2009, Project Management Professional (PMP) Certification – Fourth 
Edition 

98. Public service. Collins English Dictionary - Complete & Unabridged 10th Edition. HarperCollins 
Publishers. 

99. Rizzo A., Pearson D., Stephenson M., Apparent water losses control: a Practival Approach, Water 21 – 
seventh article, IWA Water Loss Task Force 

100. Romp, W. and de Haan, J. 2005, Public capital and economic growth: a critical survey. European 
Investment Bank Papers Volume 10, Number 1/2005, 40-70. 

101. Sacramento Area Council of Governments, 2006, Road Maintenance. Issue Brief. 
102. Sampson, Froehle, 2006, Foundations and Implications of a Proposed Unified Service Theory, Production 

and Operations Management, Vol. 15, No. 2, 2006, стр. 329–343 
103. Schary, P. and T. Larsen. 2001 Managing the Global Supply Chain, Copenhagen Business School Press, 

p. 23. 
104. Seifert, D., 2003, Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment. How to create a supply chain 

advantage, Amacom, USA. 
105. Sherraden S., February 2011, The Infrastructure Deficit, Why do we have an infrastructure deficit? How 

big is it?, New America Foundation, http://growth.newamerica.net/publications/policy/the_infrastructure 
_deficit 

106. Simicevic J., Sterling L., 2001, Guidelines for impact moling. TTC Technical report #2001.03. Prepared 
for U.S.Army Corp s of Engineers, Engineering Research and Development Center.  
http://www.latech.edu/tech /coes/ttc/publications/guidelines _pb_im_pr/moling.pdf 

107. Slack, N., Chambers S., Harland C., Harrison A., Johnston R., 1995, Operations Management. Pitman 
Publishing; Dobler, D. and D. Brut. (1996) Purchasing and Supply Management, McGraw-Hill 
Companies. 

108. SmartBall® for Water and Wastewater Water Mains, http://www.puretechltd.com /products/smartball/ 
smartball_leak_detection.shtml 

109. Spohrer, Jim; Vargo, Stephen L.; Caswell, Nathan; Maglio Paul P. 2008, The Service System is the Basic 
Abstraction of Service Science, Proceedings of the 41 St Hawaii International Conference of System 
Scientists 

110. Stalk, G, July-August 2009, “The threat of global gridlock”. In Harvard Business Review,  
111. Standing Technical Committee on Sewers and Water Mains. 1980, Sewer and Water Main Records. 

Standing Technical Committee Report 25, National Water Council, London, UK. 
112. Stauss, B.; Engelmann, K.; Kremer, A.; Luhn, A., 2008, Services Science. Fundamentals, Challenges and 

Future Development.,  Springer-Verlag Berlin Heidelberg 
113. Stephenson G, 1989, Removing loose deposits from water mains: Operational Guidelines, WRc Swindon, 

Wiltshire, UK.  
114. Study from Turkey, http://www.airdye.com/downloads/20_Articles_112204_ Impact.pdf 
115. Subcontracting definition, http://www.businessdictionary.com, преглед на 26.04.2015 г. 
116. Suri, R., 1998, Quick Response Manufacturing: A company approach to reducing lead times, Productivity 

Press, USA. 
117. Tan, K., 2001,„A framework of supply chain management literature”, European Journal of Purchasing 

and Supply Management, Vol. 9, No. 1, (2001), р. 39–48. 
118. Taylor, T., Overview of Asset Management, ARUP, http://www.mwa.org.my/events/20120327/ 

day3/D3_1400_TrevorTaylor2.pdf 
119. Telegraph Co UK, 2010, Dirty water kills more people than war, UN says, http://www.telegraph.co.uk/ 

news/worldnews/africaandindianocean/7501948/Dirty-water-kills-more-people-than-war-UN-says.html 
120. Thames Water Utilities Limited, Ofwat, 2012, Thames Water Mains Replacement Programme 

Independent Review. Findings and recommendation report. http://www.thameswater.co.uk/tw/common 
/downloads /wrmp/wrmp-findings-and-recommendations-report.pdf 

121. The American Heritage Dictionary of the English Language, Fourth Edition. Houghton Mifflin Company. 
Boston, MA. 2000. (Definition 2). 

122. The Clinton Administration’s Policy on Critical Infrastructure Protection: Presidential Decision Directive 
No. 63, White Paper, May 22, 1998. 

123. The International Benchmarking Network for Water and Sanitation Utilities (IB-NET), http://database.ib-
net.org  

124. Thorton, J, 2003, Managing leakage by managing pressure: A practical approach, Water 21 3rd article, 
IWA Water Loss Task Force 

125. Toyota, Just in time – Philosophy of complete elimination of waste, http://www. 
toyotaglobal.com/company/vision_philosophy/toyota_production_system/just-in-time.html 



45 
 

126. Tropical Medicine and International Health. 19, no. 8 (2014): 894 - 905. Burden of disease from 
inadequate water, sanitation and hygiene in low- and middle-income settings: a retrospective analysis of 
data from 145 countries. 

127. U.S. Congressional Budget Office. 1983, Public Works Infrastructure: Policy Considerations for the 
1980s. p.1. 

128. U.S. National Academy of Engineering, 2003, The Impact of Academic Research on Industrial 
Performance 

129. UK Water Authorities Association, 1980, Report 26 Leakage Control Policy & Practice. 
130. UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No. 15. The right to water, 

November 2002 
131. UN, Resolution adopted by the General Assembly on 28 July 2010 , Resolution A/RES/64/292 The 

human right to water and sanitation, http://www.un.org 
132. United States Census Bureau Estimates. (2014). U.S. Census Bureau, International Data Base 
133. Vargo S, Lusch R, 2007, Service-dominant logic: continuing the evolution, J. of the Acad. Mark. Sci. 

(2008) 36:1 
134. Vaughan, R., Pollard, R. 1984, Rebuilding America, Vol. I, Planning and Managing Public Works in the 

1980s. Council of State Planning Agencies. Washington, DC. p. 1-2. 
135. Ventyx, 2013, Yorkshire Water Modernizes Enterprise Workforce Management with Ventyx, 
136. Ventyx, Evolution of workforce management, https://www. mercurymagazines.com/pdf/VMFS2.pdf 
137. Wang, D., Liu, Y., Adeane, J, 2012, Evaluation of Asbestos Cement Pipe Condition, CEED Seminar 

Proceedings, http://www.ceed.uwa.edu.au /ceed_seminar_proceedings?f=306871 
138. Warren I.C., Mason S.D., Conroy P.J. 1990, In-situ cement mortar lining – Operational Guidelines and 

Code of Practice, ISBN 0 902156 84 5, WRc Swindon, Wiltshire, UK. 
139. Water Research Centre (WRc), 1989, Network Analysis – a Code of Practice, WRc Swindon, Wiltshire, 

UK 
140. Water Research Centre (WRc), 1994, Report B: Reporting Comparative Leakage Performance, ISBN 1 

898920 07 9, WRc/Water Service Association/Water Companies Association 
141. Water Research Centre (WRc), 1994, Report D: Estimating Unmeasured Water Delivered, ISBN 1 

898920 09 5, WRc/Water Service Association/Water Companies Association 
142. Water Research Centre (WRc), 1994, Report E: Interpreting Measured Night Flows, ISBN 1 898920 10 9, 

WRc/Water Service Association/Water Companies Association 
143. Water Research Centre (WRc), 1994, Report F: Using Night Flow Data, WRc/Water Service 

Association/Water Companies Association 
144. Water Research Centre (WRc), 1994, Report G: Managing water pressure, ISBN 1 898920 12 5, 

WRc/Water Service Association/Water Companies Association 
145. Water Research Centre (WRc), 1994, Report J: Leakage Management Techniques, Technology and 

Training, ISBN  898920 14 1, WRc/Water Service Association/Water Companies Association 
146. Water Research Centre (WRc), 2001, In Situ Epoxy Resin Lining – Operational Requirements and Code 

of Practice 3rd edition, ISBN 1 898920 45 1, WRc Swindon, Wiltshire, UK. 
147. Water Research Centre (WRc), 2001, Sewer Rehabilitation Manual, Fourth edition, Volume 1: 

Rehabilitation, Planning, ISBN 1 898920 39 7, WRc Publications, Swindon, Wiltshire, UK 
148. Water Research Centre (WRc), 2001, Sewer Rehabilitation Manual, Fourth edition, Volume 2: Sewer 

Renovation, ISBN 1 898920 39 7, WRc Publications, Swindon, Wiltshire, UK 
149. Water Research Foundation, 2010, Life Expectancy of Cement Mortar Linings in Cast and Ductile Iron 

Pipes. http://www.waterrf.org/executivesummarylibrary /3126_executive_summary.pdf. 
150. Water Resources Group 2030, 2009, Charting Our Water Future: Economic frameworks to inform 

decision-making, Washington DC. 
151. Water UK, 2000,  Plastic Pipe Group Research Programme Workshop, York 
152. Whipp S.H., Reed K., Rogers D. 1986. Sliplining and replacement moling of water mains – operational 

guidelines, ISBN 0 902156 31 4, WRc Swindon, Wiltshire, UK. 
153. WHO/United Nations Children’s Fund, 2009, Diarrhoea: Why children are still dying and what can be 

done. Geneva 
154. Williams S.M. 1989, The use of sodium silicate and sodium polyphosphate to control water quality 

problems. Water Supply. 8, pp 73-76 
155. World Bank, 2006, The Challenge of Reducing Non-Revenue Water (NRW) in Developing Countries. 

How the Private Sector Can Help: A Look at Performance-Based Service Contracting. Washington DC 
156. World Bank, 2009, Performance-based Contracting for Preservation and Improvement of Road Assets 
157. World Bank, 2010, Africa’s infrastructure: A time for Transformation, Washington DC 
158. World Economic Forum (2015).Global Risks 2015 Report 
159. World Economic Forum, 2010; Positive Infrastructure Report (PIR), https:// members.weforum.org 

/pdf/ip/ec/Positive-Infrastructure-Report.pdf 



46 
 

160. World Economic Forum, 2014, Strategic Infrastructure: Steps to Operate and Maintain Infrastructure 
Efficiently and Effectively 

161. World Economic Forum, May 2013, Strategic Infrastructure: Steps to Prepare and Accelerate Public-
Private Partnerships. 

162. World Health Organization and UNICEF Joint Monitoring Programme (JMP). (2014). Progress on 
Drinking Water and Sanitation, 2014 Update. 

163. Yepes, G., Dianderas, A., 1996, Water and Wastewater Utilities, Indicators 2nd Edition, The World Bank, 
Water and Sanitation Division,  

164. АкваМОД, 2013 г. Съвременни софтуерни технологии и подходи за управление и анализи на 
информацията за ВиК системи, МРРБ, Първа среща на национална фокус група за намаляване на 
неотчетените водни количества. http://www.mrrb.government.bg/?controller=articles&id= 4853 

165. Европейска комисия, 2014, Национални/регионални иновационни стратегии за интелигентна 
специализация (RIS3), http://ec.europa.eu/regional_ policy/sources/docgener/informat/2014/smart_ 
specialisation_bg.pdf 

166. Даков, Д, 2003, Тръбни стоманени профили: Справочник, УАСГ, http://uacg.bg/ 
filebank/att_4839.pdf 

167. Димитров, Г., проф. д-р, 2015 „Експлоатация на водоснабдителни и канализационни мрежи и 
съоръжения“, АВС Техника, София, ISBN 978-954-8873-97-0 

168. Димитров, П., 1996, Проблеми и перспективи в развитието на логистиката в България, 
Логистиката в променящия се свят, С., БАЛ, стр.11 

169. ДКЕВР, 2012, Резултати от регулаторните проверки на двадесет ВиК оператора през 2012г., 
www.dker.bg  

170. ДКЕВР, 2014, Сравнителен анализ на ВиК сектора, www.dker.bg 
171. ЕСРИ България, 2015, Какво е ГИС. http://esribulgaria.com  
172. Закон за водите, в сила от 28.01.2000 г., обн. ДВ. бр.67 от 27 Юли 1999г., последно изменение: ДВ. 

бр.17 от 6 Март 2015г. 
173. Закон за защита при бедствия, обн. ДВ. бр.102 от 19 Декември 2006г., последно изменение: ДВ. 

бр.53 от 27 Юни 2014г. 
174. Закон за публично-частното партньорство, в сила от 01.01.2013 г., обн. ДВ. бр.45 от 15 Юни 

2012г., последно изменение ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г. 
175. Закон за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги, в сила от 20.01.2005 г., обн. 

ДВ. бр.18 от 25 Февруари 2005г., последно изменение: ДВ. бр.17 от 6 Март 2015г. 
176. Закон за социалното подпомагане, отразена деноминацията от 05.07.1999 г., обн. ДВ. бр.56 от 19 

Май 1998г., последно изменение: ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г. 
177. Закон за устройство на територията, в сила от 31.03.2001 г., обн. ДВ. бр.1 от 2 Януари 2001г., 

последно изменение: ДВ. бр.105 от 19 Декември 2014г. 
178. КЕВР, информационна система, решения за одобряване на бизнес планове на ВиК оператори, 

www.dker.bg  
179. Комисия на европейските общности, 2008, Предложение за решение на съвета относно 

Предупредителна информационна мрежа за критичната инфраструктура (CIWIN), 2008/0200 
(CNS) 

180. Корчак, Б., 1993, Що е логистика, АЕБТРИ, София 
181. Котлер, Ф, 1999, Маркетинг менеджмънт. Анализ, планирование, внедрение, контроль, Санкт 

Петербург, Питер, 1999, с.75. 
182. Мobley, R.K., 2004, Maintenance Fundamentals, Oxford, UK. 
183. Министерски съвет, 2014 г., Стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и 

канализацията в Република България за периода 2014-2023 г. 
184. Министерски съвет, 2015 г., решение №24/16.01.2015 г. за одобряване на промени в 

актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2015-2017 г., одобрена с решение 
№791 на МС от 2014 г. 

185. Министерство на икономиката, 2014, Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Р. 
България за периода 2014-2020 – Проект, 
http://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/ris3_09_09_2014.pdf 

186. Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Февруари 2004, Стратегия за 
управление и развитие на водоснабдяването и канализацията в Република България – проект, 

187. Министерство на финансите, 2013, Концепция за въвеждане на режим „Касова отчетност на ДДС“ 
в националното законодателство, www.minfin.bg/document/12939:1+&cd=1&hl=bg&ct=clnk&gl=bg 

188. Наредба № 1/01.06.2006 г. за утвърждаване на Методика за определяне на допустимите загуби на 
вода във водоснабдителните системи 

189. Наредба № 4/14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване 
на водоснабдителните и канализационните системи, последно изменение ДВ. бр.102 от 12 
Декември 2014г. 



47 
 

190. Наредба № РД-02-20-8/13.05.2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на 
канализационни системи, изм. и доп. ДВ. бр.82 от 3 Октомври 2014г. 

191. Наредба №2/22.03.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни 
системи, изм. ДВ. бр.96 от 7 Декември 2010г. 

192. Наредба за реда, начина и компетентните органи за установяване на критичните инфраструктури и 
обектите им и оценка на риска за тях, приета с ПМС № 256 от 17.10.2012 г., изм. и доп. ДВ. бр.19 
от 26 Февруари 2013г.  

193. Народно събрание, 2012 г., Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор от 
Република България, обн. ДВ бр.96 от 06.12.2012 г.,  

194. Обединение “Икономически анализи 2013 г.“, Доклад от изпълнение на Задачи 4. Разработване на 
метод за оценка на възстановяването разходите за водни услуги и Задача 5. Подобряване на 
методологията за оценка на възстановяването на разходите за водни услуги и оценка на 
възстановяването на разходите за възможно най-широк кръг водни услуги. Документът е 
финансиран от ОПОС 2007-2013. 

195. ОП „Околна среда 2007-2013“: Напредък сектор „Води“, http://ope.moew.government.bg  
196. Постановление № 181 на МС от 20.07.2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, 

които са от значение за националната сигурност 
197. Раковска, М. „Моделът на приложение на управлението на веригата на доставките в българската 

стопанска практика“, http://alternativi.unwe.bg/ alternativi/index.php? nid=20&hid=523 
198. Раковска, М., 2009,  Теоретични аспекти на управлението на веригата на доставките, Научни 

трудове на УНСС, том 2, УИ “Стопанство”, C., 2009, стр. 247-290 
199. Сергеев, В.И., 2004, „Управление цепями поставок в Росии – Миф или реальность“, Логистика и 

управление цепями поставок“, №1 (1), апрель 2004, с.15 
200. Световна банка, 2015, Международни практики за разработване и прилагане на водопотребителни 

норми и ценообразуване за възстановяване на разходите в общественото водоснабдяване. Доклад 
№ 3 за изпълнението на Плана за действие към Споразумение за предоставяне на консултантски 
услуги за разработване и изпълнение на Стратегия за водоснабдяване и канализация 

201. Софийска вода АД, 2005, Управление на водопотреблението. Мониторинг на водопотреблението. 
Процедура 6 

202. Софийска вода АД, 2008, бизнес план за периода 2009-2013, Таблица 3.1.1.: Баланс на ВС „София” 
за 2007 г. – актуализирани данни 

203. Софийска вода АД, 2009, Проучване състоянието на активите: Надземни съоръжения 
204. Софийска вода АД, 2010, Инвестиционна програма 2010. Мерки за намаляване на неотчетените 

водни количества, Пресконференция БТА. 
205. Софийска вода АД, 2013, Загуби на вода – физически и търговски, МРРБ, Първа среща на 

национална фокус група за намаляване на неотчетените водни количества. 
http://www.mrrb.government.bg. 

206. Софийска вода АД, 2013, Прилагаме съвременни решения за намаляване загубите на вода, 
http://stroiteli.elmedia.net 

207. Софийска вода АД, 2014, Бизнес план за периода 2014-2015 
208. Софийска вода АД, 2014 г., Бизнес план за периода 2014-2015, Приложение 3,4: Обосновка на 

границата от 10 метра за признаване на инвестиции 
209. Софийска вода АД, 2014 г., Бизнес план за периода 2014-2015, Приложение 12: DMA зони 2012 
210. Софийска вода АД, Допълнителен анализ на ползите и минусите от изнасяне на дейности към 

външни изпълнители. /обосновка по раздел II., т. 18 от доклад на ДКЕВР във връзка с Констативен 
протокол 1/30.09.2013/ 

211. УАСГ, н.г. , Лекция Водоснабдяване, http://uacg.bg/filebank/att_1576.pdf 
212. УАСГ, н.г. Упражнение 1: Идейно решение на канализационната мрежа.  http://uacg.bg/filebank/att_ 

1744.pdf 
213. УАСГ, н.г., Анализ и оценка на състоянието на ПСПВ в България. http://www.bwa-

bg.com/uploaded_ files/251_!_ka4estva_vodi2.pdf 
214. УАСГ, н.г., Въпрос No 12 Водопроводнитръби, арматури и връзки. Изпитване и полагане на 

водопроводите. http://www.uacg.bg/filebank/acadstaff/userfiles/study_ bg_538_No12_Vodoprovodni 
_trabi_armaturi_vrazki_short.pdf 

215. УИГ България ЕООД, 2015, Процедура за работа със стандартен комплект от ключови показатели 
за състоянието на публичните ВиК системи и съоръжения. Изготвен доклад по Обособена позиция 
№1 „Оценка на нуждите от ресурсно осигуряване и изграждане на капацитет на Асоциации по 
ВиК“ 

216. Хаджитодоров С., 2007, Защита на критичната инфраструктура в националното законодателство 
на Република България, http://www.expert-bdd.com/index.php? 
option=com_content&view=article&id=745:----------&catid=20:--&Itemid=38 

 



48 
 

ПУБЛИКАЦИИ ПО ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 
 

1. Каstchiev, I, 2015 (expected), Control and Regulation of WS Services in Bulgaria: 
Effect on Quality and Efficiency, “The Political Economy of Local Regulation: The 
Impact of the Local Level on Economic Regulation according to the Turin School of 
Local Regulation”, Palgrave Macmillan, Macmillan Publishers Ltd.  
(предстои издаване) 

2. Kastchiev, I.G., 2015, Bulgaria’s water network: key factors leading to poor 
performance, Water Asset Management International 11.2 (June 2015) p. 11-16, IWA 
Publishing, ISSN Print: 1814-5434, ISSN Online: 1814-5442, International Water 
Association  

3. Kastchiev, I.K., 2014, Water & Sanitation Operators in Bulgaria: Introduction of good 
practices in core activities, Сборник докторантски трудове – Дасун, СУ „Св. Кл. 
Охридски“; стр. 145 – 157 

4. Касчиев, И.К., 2013, Управление на активите във ВиК сектора: Текущо 
състояние и предизвикателства в България, сп. Булаква, брой 04, 2013г., стр.77 - 
82; 

5. Касчиев, И.К., 2013, Търговски загуби на вода, сп. Булаква, брой 03, 2013г., 
стр.44 - 50; 

6. Касчиев, И.К., 2013, Планиране на инвестиции във ВиК сектора – проучване и 
оценка на подземни ВиК мрежи и съоръжения, сп. Булаква, брой 02, 2013г., стр. 
68 - 74; 

7. Касчиев, И.К, 2012, Планиране на инвестиции във ВиК сектора – проучване и 
оценка на надземни съоръжения, сп. Булаква, брой 03, 2012г., стр.40 - 43; 

 
ДРУГИ ПУБЛИКАЦИИ 
 

1. Касчиев, И.К., 2014, България в Европейския Съюз – ползи и 
предизвикателства. Изпълнение на екологични изисквания – Директива 
91/271/ЕИО, Международно Висше Бизнес Училище – гр. Ботевград, 
Единадесета  Международна Научна  Конференция “Преподаване, учене и 
качество във висшето образование– 2014”, 13-14 юни 2014 г. 

2. Касчиев, И.К., 2014, Управление на активи: Значението и спецификата на 
поддръжката на активите в комуналния сектор, сп.Shared Values, бр. Ноември 
2014 г., стр. 40 - 45  

3. Касчиев, И.К, 2012, Загуби на вода във водоснабдителните мрежи: Основни 
фактори за загубите на вода от водопроводните мрежи в урбанизираните 
територии, сп. Ютилитис, брой 1, 2012г., стр.36 - 39; 

4. Касчиев, И.К., 2011, Управление на налягането: Ефективен метод за намаляване 
на загубите във водоснабдителните системи, сп. Ютилитис, брой 10, 2011г., 
стр.73 - 75; 

 


