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ПОВИШАВАНЕ КАПАЦИТЕТА ЗА МОБИЛИЗИРАНЕ
НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ЗА УСТОЙЧИВИ УСЛУГИ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И САНИТАРИЯ
Периодът на изпълнение на Проекта, съвпада с период на осмисляне и промяна на политиката на България по отношение на
услугите по водоснабдяване и канализация. За щастие, новата
стратегическа и планова рамка изцяло отговаря на вижданията
на „Земя завинаги” в тази посока.
Приключи обсъждането и всеки момент ще бъде публикуван
окончателният текст на Стратегията за развитието и управлението на водоснабдяването и канализацията в Република България.
Стратегията се основава на задълбочен анализ на състоянието и
неотменните цели, които поставя законодателната рамка пред
отрасъла. Стратегията си поставя за цел да приключи необходимата реформа на отрасъл ВиК започната през 2009 г. с промените
в Закона за водите. В тази посока се предвиждат: промяна в
собствеността на ВиК инфраструктурата (публично държавна и
публично общинска собственост); промяна в управлението на
ВиК системите и съоръженията базирано на устойчиво развитие
на създадените Асоциации по ВиК, когато собствеността на ВиК
активите принадлежи на повече от една община; превръщане на
ВиК дружествата от собственици в оператори.
Желанието на правителството е България е да се постигне
финансово, технически и екологично устойчив ВиК
отрасъл, който предоставя ВиК услуги с високо качество на
поносими за потребителите цени.
В постигането на тази стратегическа цел, документът се
ръководи от 4 основни принципа:
• Съответствие: ВиК отрасълът отговаря на националните/европейските изисквания
• Устойчивост: ВиК отрасълът е екологосъобразен, финансово
и технически жизнеспособен
• Социална поносимост: Цените на ВиК услугите са социално
поносими за потребителите
• Качество/цена: Качеството на услугите и ефикасността на ВиК
операторите съответстват на добрите европейски практики
Стандартите във ВиК сектора и качеството на предлаганите от
него услуги се регулират от няколко закона.
Европейското законодателство е водещо при определяне на
изискванията и формулирането на националните стандарти.
В качеството си на държава членка на Европейския съюз
България е поела определени задължения като част от Договора
за присъединяване, свързани с транспониране на законодателството на ЕС и постигане на съответствие в определени срокове.
Процесът на хармонизация е завършен и всички европейски
директиви, отнасящи се до питейните и отпадъчните води, са
напълно транспонирани в националното законодателство.
Страната е поела ангажимент да гарантира, че отпадъчните води
ще се отвеждат и подлагат на вторично или равностойно
пречистване, преди да бъдат зауствани във водни обекти до
31.12.2010 г. за всички агломерации с над 10 000 е.ж. и до
31.12.2014 г. за всички агломерации с между 2 000 и 10 000 е.ж.
Основополагащ нормативен акт в общата нормативна уредба е
Законът за водите (ЗВ), който урежда всички правоотношения,
свързани със собствеността и управлението на водите като
национален природен ресурс и собствеността на водностопанските системи и съоръжения. На основание на ЗВ е разработена
всеобхватна система от подзаконови нормативни актове, които да
гарантират неговото изпълнение. Законът за водите регламентира също така управлението, планирането и изграждането на
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водопроводни и канализационни системи и предоставянето на
водоснабдителни и канализационни услуги, както и създаването
и функционирането на ВиК дружествата.
Законът за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ) е част от специализираното законодателство
по отношение на Закона за водите. Той урежда регулирането на
цените, достъпността и качеството на водоснабдителните и
канализационните услуги, предоставяни от ВиК операторите, и
предвижда създаването на Национална информационна система
за ВиК услугите.
ЗРВКУ се допълва от няколко подзаконови нормативни акта,
включващи: (а) методика за регулиране цените на ВиК услугите;
(б) дългосрочните целеви нива на показателите за качество на
ВиК услугите; (в) условията и реда за определяне на годишните
целеви нива за качество на тези услуги и методи за тяхното
отчитане; (г) елементите и параметрите на бизнес плановете и
реда за контрол на изпълнението им; (д) методика за определяне
правилата за упражняване на контрол върху състоянието на
водоснабдителните системи в урбанизираните територии и
анализа на тяхното състояние, включително размера на общите
загуби на вода и пр.
Законът за устройство на територията (ЗУТ), обнародван в ДВ от
2.01.2001 г., в сила от 31.03.2001 г., и по-специално неговата Глава
четвърта „Мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура“, както и групата наредби, издадени на основание на ЗУТ,
намират приложение в дейностите по предоставяне на ВиК
услуги, като регламентират инвестиционния процес и изискванията за изграждане на ВиК системи и съоръжения. Внимание
заслужава член 87, който поставя изискване за водоплътни
изгребни ями като единствено решение за отвеждане на отпадъчните води за сгради в населени места без канализационна мрежа.
Законът за здравето и съответните подзаконови актове, които
съдържат изисквания за качество на водите за питейно-битови
нужди.
В съответствие с посочената законова рамка, Стратегията формулира конкретни цели.
България е транспонирала напълно всички директиви на ЕС.
По отношение на Директива 91/271/EО както е изменена,
Споразумението за присъединяване към ЕС предвижда
преходен период и крайна дата за привеждане в съответствие
31.12.2014 г. Стратегията включва конкретни цели, свързани
с изпълнение на изискванията към ВиК отрасъла по отношение на:
• Съответствие с Директива 91/271/ЕО за пречистване на
градски отпадъчни води, както е изменена;
• Съответствие с Директива 2000/60/ЕО за водоснабдяване;
• Осигуряване на финансиране за разширяване на ВиК системата съгласно изискванията за съответствие;
• Избягване на забавяния в изпълнението на проекти.
Стратегията определя реалистичен срок за изпълнение на всички
тези изисквания. Ако бъдат изпълнени мерките, предвидени в
настоящата Стратегия, и в частност тези, свързани с различните
компоненти на плана за финансиране, се предвижда окончателно
привеждане в съответствие през или преди 2023 г.

Стратегията насочва вниманието на вземащите решения към
основните проблеми с постигането на съответствие:
• Разширяването на системите за отвеждане и пречистване на
отпадъчни води изостава от графика. България пропусна
междинния срок за осигуряване на системи за събиране и
пречистване на отпадъчни води на всички агломерации с над
10 000 е.ж. до края на 2010 г. и по всичко личи, че ще пропусне
крайния срок за изграждане на такива системи във всички
агломерации с над 2 000 е.ж. до края на 2014 г. От 2007 г. насам
са били изразходвани по-малко от 200 млн. лв. годишно за
отвеждане и пречистване на отпадъчни води. През 2012 г. е
завършена само една пречиствателна станция тази в Търговище.
• Управлението на утайките също се нуждае от подобрение. В
момента то се извършва несистемно  в рамките на всяка
отделна пречиствателна станция. Освен това в управление на
утайките се включва не само обезвреждането, но и оползотворяването им.
• Налице е ограничена институционална кореспонденция
между изискванията за заустване на отпадъчни води и достъпа
до средства, за да се гарантира съответствие. ВиК дружествата
са задължени да изпълняват изискванията за заустване на
отпадъчни води в своите разрешителни, но са лишени от
достъп до средства (основно средства от ЕС), за да могат да ги
постигнат.
• Водоснабдяването се нуждае от инвестиции за привеждане в
съответствие  главно за създаване на възможности за свързване на отделните водоснабдителни мрежи в някои региони и
изграждане на пречиствателни станции там, където повърхностна вода се доставя само след дезинфекция вместо
пречистване (например в Шумен), както и за пречистване/алтернативни източници в по-малките зони на водоснабдяване с
проблеми в качеството на водата.
• Финансирането на мерките за постигане на съответствие ще
изисква значителни държавни капиталови субсидии през
следващите години особено за по-бедните региони и областите
с много по-малки по обхват агломерации.
• Оценката на източниците на финансиране на бъдещите
инвестиционни нужди на отрасъл ВиК на национално равнище показва, че средствата от фондовете на ЕС могат да покрият
по-малко от половината необходими разходи. Съфинансирането от ЕС се равнява на 26% от общия обем необходими капиталови разходи и на 43% от необходимите капиталови разходи за
привеждане в съответствие.
Необходимо е институционално съответствие между отговорността за изпълнение на изискванията по отношение на отвеждането на отпадъчни води и достъпа до средства за осигуряване на
съответствие. Един от вариантите е да бъдат предприети допълнителни законодателни и регулаторни промени, с които да се
гарантира достъпът на ВиК дружествата до достатъчно финансови и технически средства за осъществяване на инвестиции,
необходими за привеждане в съответствие. Друга възможност е
общините да носят отговорност за изпълнение на изискванията
за отвеждане на отпадъчни води. Това обаче повдига редица
въпроси по отношение на онези ВиК дружества, които оперират в
повече от една община. И накрая, за изпълнение на изискванията
за отвеждане може да отговарят асоциациите по ВиК, като им
бъдат осигурени средства (например като станат преки бенефициенти по ОПОС) за постигане на съответствие. В дългосрочен
план това може да е логичен вариант, но в краткосрочен план са
налице проблеми, свързани с капацитета на асоциациите по ВиК,
на които тепърва предстои да заработят.
Анализът на състоянието на отрасъла ВиК недвусмислено посочва, че докато България се отличава с много висок обхват на
водоснабдяването и качество на питейната вода, което отговаря
на стандартите, то отвеждането и пречистването на отпадъчните
води е крайно незадоволително и категорично няма да успее да
постигне стандартите в определените срокове.
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Анализът на услугите по водоснабдяване е положителен, и въпреки това се извеждат няколко основни проблема, които трябва да
се преодолеят в кратки срокове. Най-спешно е да се намалят
загубите на вода, които продължават да са много високи. Отчита
се, че поддръжката на водоснабдителните системи и съоръжения
е недостатъчна за запазване (подобряване) качеството и непрекъснатостта на услугата в дългосрочен план.
Стратегията показва особената загриженост по отношение на
качеството, ефективността и устойчивостта наканализационните
услуги. Посочва се, че в България делът на отвежданите и
пречиствани отпадъчни води е по-нисък в сравнение с повечето
държави членки на ЕС и страната се нуждае от разширяване на
системите и съоръженията за отвеждане и пречистване на
отпадъчни води.
В България делът на отвежданите и пречистени отпадъчни води е
по-нисък в сравнение с повечето държави членки на ЕС и страната
се нуждае от разширяване на системата за отвеждане и пречистване на отпадъчни води. Едва 66% от населението са присъединени
към система за отвеждане на отпадъчни води, още по-нисък  50%,
е делът на свързаните към пречиствателна станция за отпадъчни
води. От групата на ЕС12, включваща новите държави членки на
ЕС, само в Румъния и Кипър делът на отвежданите битови
отпадъчни води е по-нисък от този в България. В края на 2010 г.
само Румъния и Малта са пречиствали по-малък дял от отведените отпадъчни води в сравнение с България.
Изоставането в под-сектора е толкова значимо, че за никой няма
съмнение, че България ще пропусне крайния срок за изпълнение
на задълженията за отвеждане и пречистване на отпадъчни води,
поети в Договора за присъединяване към ЕС. По оценка на
високо уважавани европейски експерти очакваното закъснение е
с не по-малко от две десетилетия.
България ще пропусне крайния срок за изпълнение на задълженията за отвеждане и пречистване на отпадъчни води, поети в
Договора за присъединяване към ЕС. Съзнавайки, че постигането
на съответствие с Директивата за пречистване на градски
отпадъчни води (ДПГОВ) ще бъде трудно и скъпо, България е
договорила преходен период от 8 г. с краен срок 31 декември 2014
г. За да отговори на изискванията, България ще трябва да увеличи
обема на отвеждане и пречистване във всички агломерации с над
2000 еквивалент жители (е.ж.). В периода 2011  2012 г. е завършена само една пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ),
а за да бъде спазен крайният срок само за две години  2013 и 2014
г., ще трябва да бъдат построени допълнително пречиствателни
станции за отпадъчни води в 282 агломерации с общо население
от около 1.8 млн. е.ж. Освен това, за да се постигне съответствие,
ще е необходима и модернизация на някои от съществуващите
ПСОВ.
Оценката на възможните механизми за адекватно финансиране
на отрасъла направена отговорно като е отчетена ключовата роля
на ефективнсотта на инвестициите като задължително условие за
осигуряване устойчивостта на предлаганите от сектора жизнено
важни услуги. Подчертава се, че средствата от фондовете на ЕС
ще са достатъчни за финансиране на максимум 30 до 40% от
общия обем на необходимите капиталови разходи в отрасъл ВиК
за срока на Стратегията.
Малко инвестиции на фона на съществуващите нужди са направени за отвеждане и пречистване на отпадъчни води от 2007 г.
насам. По-малко от 200 млн. лв. годишно са били изразходвани за
отвеждане и пречистване на отпадъчни води от 2007 г. досега.
През 2012 г. е завършена само една пречиствателна станция
(Търговище). При сегашните нива на капиталови разходи (165
млн. лв. годишно в отпадъчни води) ще бъдат необходими повече
от 35 г. за постигане на съответствие с нормативните изисквания
за отвеждане и пречистване на отпадъчни води. За 2013 и 2014 г.
се очакват много по-големи инвестиции въз основа на обема на

сключените договори. Въпреки тази положителна тенденция вече
е налице кумулативен дефицит на инвестиции и България ще
пропусне крайния срок за изпълнение на задълженията по
отношение на отвеждането и пречистването на отпадъчни води,
поети в Договора за присъединяване.
Средствата от фондовете на ЕС ще са достатъчни за финансиране
на 30 до 40% от общия обем на необходимите капиталови разходи
в отрасъл ВиК за срока на Стратегията. Съгласно оценката, изготвена за нуждите на Стратегията за отрасъл ВиК, необходимите
допълнителни разходи за постигане на съответствие са в размер
на 7.0 - 7.5 млрд. лв., от които 6.7 - 7.2 млрд. са разходи за привеждане в съответствие на системите за отвеждане и пречистване на
отпадъчни води. Спешните нужди от рехабилитация и подмяна
на водоснабдителните мрежи се оценяват на 5.0 млрд. лв., малка
част от които (0.4 млрд.) са разходи за постигане на съответствие
във водоснабдяването. Сравнявайки нуждите от 11.7 - 12.2 млрд.
лв. със средствата от фондовете на ЕС, които вече са заделени за
питейни и отпадъчни води за текущия програмен период (2007 2013 г.), както и с очакваните да бъдат заделени приблизително
още толкова средства за следващия програмен период (2014 - 2020
г.), може да се изчисли, че от фондовете на ЕС могат да бъдат
финансирани 30 до 40% от бъдещите общи нужди от капиталови
разходи във водоснабдяване и канализация.
Останалите 60 до 70% трябва да дойдат от правителството и
ценовите приходи на дружествата. Допълнителното финансиране
ще е от съществено значение за България, за да могат да се
поддържат устойчиви ВиК услуги и се изпълнят задълженията в
Договора за присъединяване в рамките на срока на настоящата
Стратегия за отрасъл ВиК. През последните пет години централизираното финансиране от правителството на инвестиции в
отрасъла е многократно по-ниско от необходимото, въпреки че
80% от печалбата на държавните дружества, включително ВиК
дружествата, се превежда ежегодно в държавния бюджет.
Липсата на финансова устойчивост и икономии от мащаба правят
невъзможно финансирането на инвестиции във ВиК системите и
съоръженията от дружествата по водоснабдяване и канализация
(ДВиК). Има ДВиК в страната, които не покриват своите оперативни разходи. В допълнение за малките ДВиК е трудно привличането на квалифицирани кадри и генерирането на достатъчен
ресурс, за да се използват модерни технологии за експлоатация и
поддръжка на ВиК системите и съоръженията. Проблемите се
увеличават, когато на дружествата се налага да експлоатират
сложни съоръжения като ПСОВ във връзка с изискванията на
националното законодателство за пречистване на отпадъчни
води. Съгласно анализ за нуждите на Стратегията големите ДВиК
се справят по-добре от малките ДВиК в предоставянето на ВиК
услуги. Това е в съзвучие с европейската практика за консолидиране на ДВиК за постигане на икономии от мащаба.
В България 99% от населението е обхванато от централизирано
водоснабдяване, което представлява високо ниво на достъп по
европейските стандарти. През последното десетилетие качеството на питейната вода е значително подобрено. Качеството на
доставяната в България вода отговаря на изискванията за здравословна питейна вода. В момента недостатъчният мониторинг от
страна на ВиК дружествата се компенсира от Министерство на
здравеопазването чрез Регионалните здравни инспекции.
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Стратегията посочва и следните предстоящи за решаване
проблеми:
• Остарели и зле поддържани водоснабдителни системи и
съоръжения;
• Множество малки водоснабдителни системи и липса на
свързаност между тях;
• Недостатъчно пречиствателни съоръжения;
• Голям брой аварии по водопроводите и свързани с това
прекъсвания на водоснабдяването;
• Проблеми с вътрешните инсталации в сградите;
• Липса на адекватна информация предоставяна на клиентите;
• ВиК компаниите не извършват мониторинг на качеството на
питейната вода в необходимия обем и честота.
По-голямата част от населението (но не цялото), свързано към
канализация за отвеждане на отпадъчни води, е свързано и към
пречиствателна станция в края на тази канализация.
Стратегията очертава основните проблеми, свързани с
отпадъчните води, и причините за тях:
• Разширяването на системите за отвеждане и пречистване на
отпадъчни води изостава от графика;
• Липсата на задължително изискване за свързване към
новоизградена канализационна мрежа застрашава както
рентабилността, така и постигането на целите по отношение на
околната среда.
В национален мащаб около 670 000 души, които живеят в агломерации, по-големи от 2 000 еквивалент жители (е.ж.), трябва да
бъдат свързани към системи за отвеждане на отпадъчни води, а
около 1 800 000 души трябва да бъдат свързани към пречиствателни станции за отпадъчни води. България трябва да увеличи както
отвеждането на отпадъчни води, така и свързаността към градски
пречиствателни станции за отпадъчни води от настоящите нива
на обхват - съответно 66% и 50%, за да спази законовите изисквания.
В четири области: Видин, Кърджали, Силистра и Ямбол липсват
функциониращи ПСОВ.
Разширяването на системите за отвеждане и пречистване на
отпадъчни води изостава от графика. България не успя да спази
междинния срок за осигуряване на отвеждане и пречистване на
отпадъчни води за всички агломерации с над 10 000 е.ж. до края
на 2010 г. и няма да е в състояние да спази крайния срок за осигуряване на отвеждане и пречистване на отпадъчни води за всички
агломерации с над 2 000 е.ж., който е до края на 2014 г. Това се
дължи както на факта, че България се е съгласила на относително
кратък преходен период (8 години), така и на сравнително
ограничените инвестиции в отвеждане и пречистване на
отпадъчни води, които са направени от 1 януари 2007 г. насам.

Липсата на задължително изискване за свързване към канализационната мрежа застрашава както рентабилността, така и постигането на целите по отношение на околната среда. При изграждане на канализация се изисква към нея да бъдат свързвани новите
сгради, но е невъзможно в момента да се постави подобно задължително изискване и към съществуващите сгради. Според
неофициално проучване в крайните квартали на София около
15% от потребителите отказват да се присъединят към новоизградена канализационна система. Не е известен процентът на
несвързаност в по-малките селища, но той вероятно е много
по-висок. Свързването към канализация изисква капиталови
разходи в размер на около 2 000 лв. или повече (в зависимост от
разстоянието), както и редовно плащане на цената на услугите по
отвеждане и пречистване на отпадъчни води.
Ако в агломерациите са включени рядко населени райони, това
увеличава риска от прекалено скъпи решения. Другата възможност е изискванията да не бъдат спазени. Европейската комисия
отбелязва, че в много от случаите само в част от агломерациите е
налице централизирано отвеждане на отпадъчни води, следователно в тези случаи изискванията не са спазени. За да се справят с
този проблем, повечето от останалите държави членки на ЕС са
разработили указания, в които се определя кога централизираното отвеждане на отпадъчните води е свързано с прекомерни
разходи. Тези указания са формулирани или спрямо разходите за
1 е.ж. (Чешката република) или спрямо разстоянието до сградата
(например в Унгария и Полша). В България, където все още
липсват такива указания, съществуват примери за проекти за
отвеждане и пречистване на отпадъчни води за над 3 000 евро на
е.ж.
Българското законодателство е силно ограничително по отношение на отвеждането и заустването на отпадъчни води от домакинствата в райони без канализация. Колкото и да е парадоксално,

това също застрашава постигането на целите по отношение на
околната среда. Съгласно съществуващата нормативна уредба в
районите без канализация единствената предвидена от закона
възможност за отвеждане на отпадъчните води е посредством
заустването им към водоплътна изгребна яма. Тя трябва редовно
да се изпразва, като отпадъчните води се транспортират до
пречиствателна станция. Това е скъпо струващо решение за
домакинствата, които желаят да спазват изискванията. В същото
време контролирането на изпълнението на това законово
решение е на практика почти невъзможно.
За пръв път в стратегически национален документ получава
заслужено внимание разглеждането на проблема, че ако в агломерациите са включени рядко населени райони, това увеличава
риска от прекалено скъпи решения. Посочват се изследвания и
добри практики от други страни-членки на ЕС, които имат подобна структура на населените места, но вече са постигнали значителни резултати при постигане стандартите по законодателството
на ЕС: Словения, Унгария, Чехия и др. В тези страни техническите
стандарти изискват поне 180-200 е.ж. на 1 км централизирана
канализация, което да гарантира финансовото обезпечаване на
функционирането на системите.
Стратегията отчита, че българското законодателство е силно
ограничително по отношение на отвеждането и заустването на
отпадъчни води от домакинствата в райони без централизирана
канализация за отвеждане на отпадъчни води. Това поставя
свръхочаквания, за които не могат да се осигурят финансиране и
спазване на свръхзавишените законови изисквания.
Отчита се, че в момента при повечето проекти за отпадъчни води
се предлага локално, а следователно и скъпо струващо решение за
обезвреждане на утайките от отпадъчните води. Законът поставя
свръхзавишение изисквания и по отношение на оползотворяването на тези утайки.

Стратегията посочва и основните заинтересовани страни във ВиК отрасъла:
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Добро впечатление прави, че потребителите са посочени като
част от общата картина. В същото време Стратегията не обръща
внимание на ключовата им роля при вземане на решения и при
изпълнението на програмите, особено при новите условия, в
които е поставен вече и ВиК секторът – необходимост от привличане на частни инвестиции, невъзможност за постигане на целите
без банкови заеми, необходимост от прозрачно прилагане на
схеми за солидарност и др.
Въпросите за рентабилността са важни при проектирането и
практиката на одобряване на проектите. Както при отвеждането,
така и при пречистването на отпадъчни води различните технологии означават различни общи разходи за целия живот на
проектите.
В страните, където водоснабдяването и канализацията се заплащат отделно, цената на канализационните услуги е по-висока.
Това е в съответствие с типичната европейска структура на разходите. Цените за водоснабдяване в България са сходни с тези в
Полша и Австрия, докато цените за канализация все още възлизат
на едва около 20%  30% от тези в сравняваните страни. Това
вероятно ще се промени, когато влязат в експлоатация необходимите пречиствателни станции за отпадъчни води за постигане на
съответствие с националното законодателство.
Средствата от фондовете на ЕС ще стигнат за финансирането
само на около 30  40% от общия размер на необходимите капиталови инвестиции за срока на Стратегията.
Стратегията обхваща период от 10 години. В същото време в нея е
направена оценка на разходите, които ще бъдат необходими на
ВиК отрасъла до 2038 г., за да премине той от сегашното към
желаното бъдещо състояние. За постигане на тази промяна в
качеството на обслужване, екологичните показатели, ресурсната
ефективност и оптималната стойност се изискват не само
адекватност на разходите и финансирането, но също така и
подобрения в отрасловото управление, институционалната и
регулаторната рамка, промяна на нагласите и повишаване на
уменията на заетите в рамките на отрасъла.
За да има качествени и устойчиви услуги в дългосрочен план, от
съществено значение е да бъдат осигурени достатъчно средства
не само за инвестиции, но и за експлоатация и поддръжка на
активите. При оценката на бъдещите разходни потребности са
взети предвид както капиталовите, така и оперативните разходи.
За двата сценария, представени в Стратегията, са направени
разчети поотделно за всяка административна област. Технически
погледнато, приходите на ВиК дружествата първо покриват
техните оперативни разходни нужди. Капиталовите инвестиции
са значителни по обем (например в пречиствателни станции за
отпадъчни води) и към тях (и тяхното финансиране) се пристъпва само ако ВиК дружествата могат да генерират достатъчно
приходи за поддръжка и експлоатация на новите активи. Капиталовите разходи се финансират от различни източници, включително от Кохезионния фонд (фондове на ЕС), държавни капиталови субсидии, заеми и приходи от цените на услугите. Подробни
обяснения за направените разчети са представени в едно от
приложенията към Стратегията.
Присъединяването към Европейския съюз през 2007 г. и прилагането на действащите директиви изисква големи инвестиции в
инфраструктура, ето защо България договори преходен период за
постигане на съответствие в отвеждането и пречистването на
отпадъчни води. От 2007 г. насам направените инвестиции в
отпадъчни води са сравнително малко спрямо съществуващите
нужди.
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Инвестициите във водоснабдяването също са под равнището,
необходимо за поддържане на добро качество и непрекъснатост
на ВиК услугите в дългосрочен план. Тромавите обществени
поръчки (обжалване) и процедури по отчуждаване, както и
слабият капацитет за разработване и изпълнение на големи
капиталови проекти от бенефициентите са определени като
основни бариери пред изпълнението на инвестиционни проекти
във ВиК отрасъла в България. Неспособността на ВиК дружествата да съфинансират ВиК проекти и бариерите пред заемното
финансиране също ограничават възможностите на сектора за
бързо увеличаване на обема на инвестициите. Положението се
усложнява допълнително от големите неясноти по отношение на
собствеността и управлението на ВиК активите и консолидацията на ВиК операторите. Ценовите приходи са като цяло недостатъчни, за да се осигури участието на ВиК операторите във финансирането на големи инвестиционни програми.
В Стратегията се прави следната оценка на необходимите
бъдещи разходи:
• България продължава да е изправена пред огромното предизвикателство да отговори на националните изисквания пред
отрасъл ВиК;
• Средствата от фондовете на ЕС ще стигнат за финансирането
само на около 30 - 40% от общия размер на необходимите
капиталови инвестиции за срока на Стратегията;
• В Стратегията са разработени два сценария - сценарий на
запазване на статуквото и сценарий изпълнение на целите в
четири варианта, които илюстрират въздействието на алтернативни политики и мерки;
• Стратегията обхваща период от 10 години. В същото време в
нея е направена оценка на разходите, които ще бъдат необходими на ВиК отрасъла до 2038 г., за да премине от сегашното към
желаното бъдещо състояние;
• За да има качествени и устойчиви услуги в дългосрочен план,
от съществено значение е достатъчно средства да бъдат осигурени не само за инвестиции, но и за експлоатация и поддръжка
на активите.

За периода на изпълнение на Стратегията - 2014 - 2023 г., оценката
на разходните потребности е в размер на 12.2 млрд. лв. 5.0 млрд.
лв. са за водоснабдяване (добив, пречистване, пренос и разпределение), 4.4 млрд. лв. - за отвеждане на отпадъчни води и 2.8 млрд.
лв. - за пречистване на отпадъчни води. Общите разходи за
съответствие възлизат на близо 7.5 млрд. лв., от които 7.1 млрд.
лв. за отпадъчни води и 0.4 млрд. лв. за водоснабдяване.
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В Стратегията са разгледани няколко сценария за развитие на
сектора. Според опита и информацията на „Земя завинаги”,
следният сценарий е най-реалистичен и ще доведе, както до
постигане на изискванията, така и до постигане устойчивото
развитие на сектора като цяло.
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Сценарий „Изпълнение на целите“. Основен сценарий плюс
заемно финансиране, повишаване на ефективността и избягване на прекомерни разходи за постигане на съответствие:
• При този сценарий прилагането на законодателни промени и
други мерки води до намаляване на разходите за постигането
на съответствие;
• Допълнителни мерки: Приемане на Национални насоки
относно „прекомерните разходи“; Промени в нормативната
уредба с цел осигуряване на правни възможности за прилагане
на подходящи индивидуални системи за събиране и
пречистване на отпадъчни води; Преглед и актуализиране на
териториалния обхват на агломерациите; Измервания в
агломерации по-малко от 10 000 жители за определяне на
замърсяването чрез показател БПК5 за един еквивалент жител
(към момента приведен към 60 гр. БПК5 за един жител за едно
денонощие);
• Използването на подходящи индивидуални системи,
преразглеждането на териториалния обхват на агломерациите
и БПК5 за един еквивалент жител ще допринесе за избягване на
прекомерни разходи.

Пречистване на отпадъчни води

Сценарий 2 плюс заемно финансиране, повишаване ефективността на ВиК отрасъла и използване на
индивидуални екологични решения
източници на финансиране, млн. лева
Период

2014-2023

ВиК оператори
Проекти съфинансирани от ЕС
Недостиг
Инвестиционни Финансирани Разходи за
Държавни
(отлагане на
нужди
инвестиции финансиране Безвъзмездна Национално
субсидии Вътрешноинвестициите)
генерирани
Заеми
помощ
съфинансиране
средства
11,734.0
11,734.0
238.6
3,159.1
2,072.2
1,090.7
4,141.0
1,271.1
-

Социално
подпомагане от
Държавата
91.2

2024-2028

4,157.9

4,157.9

327.2

-

-

163.9

3,731.8

262.2

-

79.2

2029-2038
Общо, млн.
лева

8,315.7

8,315.7

472.9

-

-

70.3

8,195.5

50.0

-

117.1

24,207.6

24,207.6

1,038.8

1,324.8

16,068.3

1,583.3

-

287.5

3,159.1

Ключови показатели
Загуби на вода, %
Население покрито с услуги по отвеждане като % от водоснабденото
население
Население покрито с услуги по пречистване като % от водоснабденото
население
Среднопретеглена цена на ВиК услугите (с ДДС) в България
Постигнато съотвествие с директивите на ЕС, година:

2023

Съотвествие с директивите на ЕС, % от целта
Водоснабдяване (спестявания) / допълнителни разходи, млн. лева
сравнено с 2014г.
Отвеждане (спестявания) / допълнителни разходи, млн. лева сравнено с
2014г.
Пречистване (спестявания) / допълнителни разходи, млн. лева сравнено с
2014г.

2,072.2

Ключови показатели
Цел 2039

2011

2024

2028

2038

60.0%

48.8%

43.4%

31.2%

66.0%

76.1%

76.3%

76.8%

Социално
подпомагане от
75.3%
Държавата

50.0%

76.1%

76.3%

76.8%

75.3%

1.90

3.67

3.81

3.71

последна година на отложени инвестиции:

30.0%

Първа година:
-

2014

66.4%

101.1%

101.3%

102.0%

100.0% Последна година:

NA

(7.82)

(13.83)

(22.24)

NA

NA

0.65

0.67

0.56

NA

NA

41.44

43.43

44.34

NA

допълнителни спестявания от постигната ефективност
(спестявания) от разходи за възнаграждения, млн. лева от 2014г.

NA

(45.14)

(56.2)

(73.7)

NA

(спестявания) от други разходи, млн. лева от 2014г.

NA

(24.10)

(26.9)

(30.8)

NA

www.earthfover.org

2038

Намалени
оперативни
разходи
22%

В Стратегията се формулира следната визия за отрасъл ВиК:
финансово, технически и екологично устойчив ВиК отрасъл
предоставящ услуги с високо качество на социално поносими за
потребителите цени.
Набелязаните стратегически отраслови цели са:

Съответствие
Устойчивост
Социална
поносимост
Качество/цена

Стратегически цели
ВиК отрасълът отговаря на националните/европейските изисквания
ВиК отрасълът е екологосъобразен, финансово и технически
жизнеспособен
Цените на ВиК услугите са социално поносими за потребителите
Качеството на услугите и ефикасността на ВиК операторите
съответстват на добрите европейски практики

Формулираните основни проблеми с постигането на съответствие са изведени като:
• Разширяването на системите за отвеждане и пречистване на
отпадъчни води изостава от графика;
• Управлението на утайките също се нуждае от подобрение;
• Водоснабдяването се нуждае от инвестиции за привеждане в
съответствие;
• Финансирането на мерките за постигане на съответствие ще
изисква значителни държавни капиталови субсидии през
следващите години.

www.earthfover.org

