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РАЗДЕЛ 6
КРАТЪК ПРЕГЛЕД НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ АНАЛИЗ НА
ВОДОПОЛЗВАНЕТО
Раздел 6 на Плана за управление на речните басейни на Западнобеломорски
район (2016 – 2021 г.) се разработва в съответствие с изискванията чл. 9 от Директива
2000/60/ЕС, транспонирани в Главa „Управление на водите”, раздел VI „Планове за
управление на речните басейни”, чл.157, ал.1, т.7 от Закона за водите и съдържа кратък
преглед на икономическия анализ на водоползването в териториалния обхват на ЗБР.
6.1.

Основните цели и функции на икономическия анализ на водоползването

Основните цели при изготвяне на икономически анализ на ползването на водите
в настоящия раздел на ПУРБ (2016 – 2021 г.) са:
да се оцени колко важна е водата за икономиката и социалноикономическото развитие на Западнобеломорски район за басейново управление.
Анализът поставя основата за установяване на значителните водоползвания, които да
бъдат докладвани на обществеността и към последващия анализ на ефективността на
разходите чрез иницииране на проучване на възможния компромис между социалноикономическото развитие и опазването на водите;
да се извърши проучване на динамиката на ЗБР и установяване на
икономически цели в разработването на основния сценарий – в хода на икономическия
анализ се прави оценка на прогнозите относно ключовите икономически фактори,
които е вероятно да окажат влияние върху състоянието на водите. Фокусът е върху
основните социално-икономически променливи, ключовите сектори в стопанската
политика, икономическия растеж на основните стопански сектори и инвестициите във
водния сектор;
да се оцени настоящото ниво на възстановяване на разходите за услугите
във водния сектор в ЗБР, в съответствие с Член 9 от Рамковата директива за водите –
основните елементи, които са изследвани, включват състоянието на услугите във
водния сектор, степента на възстановяване на разходите (финансови, за околна среда и
ресурсни) за тези услуги, институционална уредба на възстановяването на разходите и
дял на основните водоползвания в разходите за услугите във водния сектор.
Настоящият раздел е разработен в съответствие с изискванията на Ръководство
„Икономика и околната среда – Предизвикателство при изпълнението на Рамковата
директива за водите”, изготвено от Работната група WATECO. Целта е интегриране на
различните елементи на икономическия анализ в цикъла на управленските решения и
подпомагане на тяхното вземане.
Изложението в раздела представя резултатите от научно-приложни разработки
на тема: „Икономически анализ на водоползването за периода 2008 - 2012 г. и прогнози
до 2021 г.” и „Оценка на възстановяването на разходите за водни услуги.
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Въз основа на тези разработки, е изготвена и приложена на национално ниво
методология, използвана при актуализацията на икономическия анализ на
водоползването, включително оценките при актуализацията66.
6.2.

Икономически анализ на водоползването

При икономическия анализ на водоползването е извършена актуализация на
икономическата информация от първия ПУРБ (2010 – 2015 г.) и е направена оценка на
икономическото и социално значение на водоползването за ЗБР. За целта:
са идентифицирани значимите водоползватели по икономически сектори,
подсектори и отрасли в ЗБР;
са определени количествата и дяловете на използваната вода по сектори и
отрасли, и по основни речни басейни;
е определена иззетата вода по видове доставчици;
е извършена оценка на основните показатели за водоснабдяване,
канализация и пречистване на питейни и отпадъчни води, загуби по водопреносните
мрежи, режим на водоснабдяване и причините за това;
са определени заустените отпадъчни води по сектори и степента на
пречистване;
е определено социалното и икономическо значение на водоползването (в
т.ч. водовземане, заустване на отпадъчни води и други видове ползване на воден
обект);
е извършена оценка на развитието спрямо ситуацията в първия ПУРБ.
6.2.1.
Идентифициране
на
значимите
водоползватели
по
икономически сектори, подсектори и отрасли в Западнобеломорски район
Идентифицирането на значимите водоползватели по икономически сектори,
подсектори и отрасли в Западнобеломорски район и по основни речни басейни се
основава на методологическия подход, приложен в първия ПУРБ (2010 - 2015 г.).
Анализът на значимите водоползватели в ЗБР е изготвен на база на официална
статистическа информация от НСИ за използвана вода по категории водоснабдяване и
основни икономически дейности за периодите 2003 - 2007 г.67 и 2008 - 2013 г. по речни
басейни.
Идентифицирането на значимите водоползватели в ЗБР и в основните му речни
басейни е извършено въз основа на данните за структурата на водопотреблението по
икономически сектори и отрасли, представени в следващите таблици:

66

http://www5.moew.government.bg/wp-content/uploads/filebase/Water/PURB/Podhodi/Metodologia_ikonomicheski_analiz.pdf

67

За периода 2003-2007 г. се използват данни на НСИ, които са преизчислени съгласно променените
граници на районите за басейново управление на водите.
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Таблица № 6-1. Количества и дялове на използвана вода от водоползватели за ЗБР–
без охлаждане

Водоползватели

2008
3

Общо използвана
вода
Селско стопанство

2009
3

2010
3

2011
3

2012

2013

Средн Средн Дял
Дял
о за
о за средно средно
2003- 2008за
за
2007
2013
20032008г.
г.
2007 г. 2013 г.

3

хил.м / хил.м / хил.м / хил.м / хил.м / хил.м3/ хил.м3/ хил.м3/
г
г
г
г
г
г
г
г

%

%

61 445 62 471 62 052 56 403 60 508 60 045 49 407 60 487

100,00
%

100,00
%

8 579 11 674

7 291

5 992

7 906

6 529

5 925

7 995 11,99% 13,22%

Растениевъдство

4 916

3 799

2 126

1 639

1 762

1 560

4 129

2 848

8,36%

4,71%

Животновъдство

3 664

7 875

5 165

4 353

6 144

4 969

1 796

5 147

3,63%

8,51%

в т.ч.:

Индустрия

22 281 21 128 22 073 19 486 22 024 23 473 15 166 21 744 30,70% 35,95%

в т.ч.:
добивна
промишленост

7 407

1 512

7 526

2 089

преработваща
промишленост

8 272 12 485

8 495

производство и
разпр. на
ел.енергия

6 257

6 557

256

484

Строителство
Услуги
Домакинства

8 319

1 875

1 642

2 287

3 675

4,6%

6,1%

8 959 20 915 13 285

6 702 12 068

13,6%

20,0%

5 820

8 296

6 717

6 525

6 091

6 695

12,3%

11,1%

205

131

160

194

87

238

0,2%

0,4%

7 753 10 969

8 728

8 006

8 432

7 375

8 701 14,93% 14,39%

22 266 21 916 21 718 22 197 22 572 21 610 20 897 22 047 42,29% 36,45%
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Таблица № 6-2. Количества и дялове на използвана вода от водоползватели за
ЗБР– само охлаждане

Водоползватели

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Средн Средн Дял
Дял
о за
о за средно средно
2003- 2008за
за
2007
2013
20032008г.
г.
2007 г. 2013 г.

хил.м3/ хил.м3/ хил.м3/ хил.м3/ хил.м3/ хил.м3/ хил.м3/ хил.м3/
г
г
г
г
г
г
г
г

Общо използвана
вода

%

%

100,00
%

100,00
%

0,00%

0,00%

13 811

9 459

0

0

13 755

9 446

0

0

0

0

0

0

0

0

0,0%

0,0%

преработваща
промишленост

4 903

4 630

3 718

3 641

3 749

9 945

4 095

5 098

21,9%

37,6%

производство и
разпр. на
ел.енергия

8 852

4 816

5 409

9 898

6 271

7 725 14 633

7 162

78,1%

52,8%

0

0

0

0

0

0

0

0

0,0%

0,0%

56

13

54

9

8

9

56

25

0,30%

0,18%

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00%

0,00%

Селско стопанство
Индустрия

9 182 13 547 17 701 17 679 18 739 13 563
0

0

0

0

0

0

9 127 13 539 17 692 17 670 18 728 13 538 99,94% 99,82%

в т.ч.:
добивна
промишленост

Строителство
Услуги
Домакинства

Таблица № 6-3. Значими водоползватели за периодите 2003 - 2007 г. и 2008 - 2013 г.
2003-2007 г.

2008-2013 г.

Критерий I Критерий II Определение

Критерий Критерий
Определение
I
II

Водоползватели

Селско стопанство

Да

Значим

Да

Значим

Индустрия

Да

Значим

Да

Значим

в т.ч.:
преработваща
промишленост

Да

произв. и разпр. на
ел.енергия

Да
Да

Услуги
Да
Домакинства

Значим
Значим

Да

Да

Значим

Да

Да

Особено
значим

Да

Да

Особено
значим

Да

Особено
значим

Да

Особено
значим

Да

Особено
значим
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В съответствие с методологията, описана в горецитираната научно-приложна
разработка, значими водоползватели за ЗБР в периода 2008 - 2013 г. са селското
стопанство и индустрията (в т.ч. производство и разпределение на електроенергия).
Особено значими водоползватели са услугите, домакинствата и преработващата
промишленост. Промяна в статуса между двата анализирани периода се наблюдава
при преработващата промишленост, която от значим се превръща в особено
значим водоползвател. Причината за това е различния темп на изменение на
количествата използвана вода в този сектор в ЗБР и в страната – в първия случай има
увеличение с около 60 % през 2013 г. спрямо 2008 г., а във втория – намаление с около
36 % за същия период.
Изводи и оценки по основни речни басейни:
значими водоползватели за басейна на р. Струма в периода 2008 - 2012 г.
са селското стопанство и индустрията, а услугите и домакинствата са особено значими
водоползватели. Няма промени в статута на секторите през 2008 - 2013 спрямо периода
2003 - 2007 г.;
значим водоползвател за басейна на р. Места в периода 2008 - 2012 г. е
селското стопанство. Особено значими водоползватели са услугите и домакинствата.
Промени в статута на водоползвателите в сравнение с периода 2003 - 2007 г. се
наблюдава при растениевъдството, което губи статута си на особено значим
водоползвател. Това се дължи на спада в средногодишните количества на използвана
вода за напояване вода в ЗБР в периода 2008 - 2012 г. спрямо 2003 - 2007 г. при ръст на
национално равнище;
особено значими водоползватели за басейна на р. Доспат и в двата
периода на анализ – 2003 - 2007 г. и 2008 - 2013 г., са услугите и домакинствата.
Оценка на развитието по отношение на значимите водоползватели
Няма промяна в значимите и особено значимите водоползватели в ЗБР и
съставните му речни басейни по отношение на основните четири сектора и в двата
периода на анализ.
Само две промени са регистрирани през 2008 - 2013 спрямо 2003 - 2007 г. като
касаят промени на ниво отрасли, а именно:
преработващата промишленост в ЗБР от значим се превръща в особено
значим водоползвател. Причината за това е различния темп на изменение на
количествата използваната вода в този сектор в ЗБР и в страната;
растениевъдството, което губи статута си на особено значим
водоползвател в речния басейн на р. Места.
6.2.2. Актуализация на икономическата информация от първите
ПУРБ на ЗБР
6.2.2.1. Определяне на количествата и дяловете на използваната вода
по сектори и отрасли в ЗБР
Определянето на количествата и дяловете на използваната вода по сектори и
отрасли и по райони/речни басейни се основава на методологическия подход, приложен
в първия ПУРБ (2010 – 2015 г.).
Обект на анализа са:
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основни категории водоснабдяване - обществено водоснабдяване (ВиК
оператори), в т.ч. напояване и охлаждане; напоителни системи, в т.ч. напояване и
охлаждане; собствено водоснабдяване (самостоятелно водовземане от наблюдаваните
предприятия), в т.ч. напояване и охлаждане; друго водоснабдяване (включващо сурови
и отпадъчни води, получени от други (съседни) предприятия), в т.ч. напояване и
охлаждане; повторно използвани води (повторно използване на промишлени отпадъчни
води след тяхното охлаждане или пречистване до необходимата степен), в т.ч.
напояване и охлаждане;
основни икономически дейности – селско стопанство; индустрия, в т.ч.
добивна, преработваща, производство и разпределение на електро- и топлоенергия, газ
и строителство; услуги и домакинства.
Анализът е изготвен за ЗБР общо и по основни поречия според официална
статистическа информация от НСИ за използвана вода по категории водоснабдяване и
основни икономически дейности за периодите 2003 - 2007 г. и 2008 - 2012 г. общо за
ЗБР и по основни речни басейни. Поради липса на официални данни за използваната
вода по отрасли на индустрията (добивна промишленост, преработваща промишленост,
производство и разпределение на електрическа, топлоенергия и газ и строителство) на
ниво основни речни басейни, те са анализирани само ниво ЗБР .
Количеството на използваната вода в Западнобеломорски район общо, по
основни сектори и по доставчици е представено в Таблици 6-4 до 6-40, включени в
Приложение 6.2.2.1. към настоящия раздел, визуализирани на фигури 6-1, 6-2. и 6-3.
Фигура № 6-1. Общо използвана вода с и без охлаждане за периода 2003-2013 г.
(верижен индекс на изменение)
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Фигура № 6-2. Секторна структура на водопотреблението без включено
охлаждане –хил.м³/г. (средно за периода 2003 - 2007 г. и 2008 - 2013 г.)

Фигура № 6-3. Структура на основните доставчици на вода без включено
охлаждане –хил.м³/г. (средно за периода 2003 - 2007 г. и 2008 - 2013 г.)

Въз основа на представената информация могат да се направят следните поважни изводи и оценки:
делът на общото потребление в ЗБР в общото потребление на България е
много нисък и се запазва сравнително постоянен в периодите 2003 - 2007 г. и 2008 2013 г. - 1,2 - 1,7 % от общото потребление при включване на охлаждането и 4,6 - 5,1 %
при изключване на охлаждането;
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общото водопотребление в Западнобеломорския район нараства в
периода 2008 - 2013 г. спрямо 2003 - 2007 г., като подобна тенденция се наблюдава още
само за Източнобеломорския район за управление на водите (както общо за страната,
така и за другите два райони за басейново управление на водите, общото
водопотребление намалява). За сравнение, в страната общото потребление на вода през
2013 г. представлява 77 % от това през 2003 г., докато в ЗБР то е 107 %;
друга характерна особеност на този район за басейново управление е
сравнително ниският и намаляващ дял на използваната вода за охлаждане в общото
количество използвана вода, като основната причина е отсъствието на големи
предприятия за производство на електрическа енергия в района;
в двата периода анализираните сектори имат еднакво подреждане в
структурата на водопотребление - домакинства, индустрия, услуги и селско стопанство.
Въпреки това обаче намалява значението на водопотреблението от населението, като
почти се изравнява с това от индустрията. Основната причина е намаляване на броя на
населението, което е най-съществено в ЗБР спрямо страната и останалите райони през
2013 г. спрямо 2003 г.;
във всеки един от анализираните четири сектора има увеличение на
средногодишното количество използвана вода (без включване на охлаждането) за
периода 2008 - 2013 г. спрямо 2003 - 2007 г., като то е най-голямо в индустрията, а наймалко – при домакинствата. Това е причината за намаляване на значението на
водопотреблението от населението и увеличение на дела на индустрията;
в структурата на индустриалното водопотребление водещо място заема
преработващата промишленост, като нейната позиция се засилва през 2008 - 2013 г. с
дял от почти 56 % (спрямо 44 % през 2003 - 2007 г.);
увеличение във водопотреблението има и в добивната промишленост и
строителството, но техните дялове в общо използваната вода в индустрията са много
малки. Само в отрасъл „производство и разпределение на електрическа и топлинна
енергия и на газообразни горива“ има намаление на водопотребление, което вероятно
се дължи на намалени производствени мощности на ТЕЦ-Перник;
водещият доставчик на вода в ЗБР за двата периода на анализ е
общественото водоснабдяване. Наблюдава се обаче тенденция на намаление на неговия
дял в структурата на доставчиците на вода за сметка на увеличение на дела на
собственото водоснабдяване. Причината е увеличението на използваната вода в
индустрията, като предприятията предпочитат да използват собствени водоизточници,
поради по-ниските разходи;
количествата на използваната вода от друго водоснабдяване и повторно
използваната вода са много малки и нямат съществено значение за водоползването в
Западнобеломорския район.
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Изводи и оценки по основни речни басейни
За речен басейн на р. Струма:
• басейнът на р. Струма е водещият речен басейн в Западнобеломорския
район - над 82 % от общото водопотребление средно за периода 2003 -2013 г., и той
формира структурата и тенденцията на водоползването в района;
• общото водопотребление в басейна на р. Струма нараства в периода 2008
- 2013 г. спрямо 2003 - 2007 г. с процент, сходен с общия за района;
• очертаната обща тенденция за ЗБР на намаляване на общото количество
използвана вода за охлаждане е валидна и за речния басейн на р. Струма, който реално
формира получените резултати, тъй като мощностите, използващи вода за тази цел, са
локализирани в този речен басейн;
• в двата периода на анализ има промяна в подреждането на секторите
селско стопанство, индустрия, услуги и домакинства в структурата на
водопотреблението (без охлаждане). За 2003 - 2007 г. домакинствата имат водещо
значение с около 40 % от общото водопотребление, като следват индустрия, услуги и
селско стопанство. През 2008 - 2013 г. челно място заема индустрията, поради
значително увеличение на използваните количества в сектора и по-слабо нарастване на
водопотреблението от населението, което в басейна на р. Струма намалява дори с повисок процент от средния за ЗБР. Секторите селско стопанство и услуги сменят
подреждането си, но тук разликата в дела им в общото водопотребление е много малка
(под 1 процентен пункт –п.п);
• най-голямото средногодишно увеличение в използваните количества вода
за периода 2008 - 2013 г. спрямо 2003 - 2007 г. е в селското стопанство (57,5 %) и
индустрията (46,5 %), докато при услугите и домакинствата е в порядъка на 6 - 7 %.
Тези резултати дават обяснение на промяната в структурата на водоползването по
сектори;
• водещият доставчик на вода в басейна на р. Струма за двата периода на
анализ е общественото водоснабдяване. Наблюдава се обаче тенденция на намаление
на неговия дял в структурата на доставчиците на вода, за сметка на увеличение на дела
на собственото водоснабдяване. Причината е увеличението на използваната вода в
индустрията, като предприятията предпочитат да използват собствени водоизточници,
тъй като този вариант има по-ниски разходи;
• количествата на използваната вода от друго водоснабдяване и повторно
използваната вода са много малки и нямат съществено значение за водоползването в
речния басейн на р. Струма.
За речен басейн на р. Места:
• басейнът на р. Места е вторият по значение
речен басейн в
Западнобеломорския район с 12 – 17 % от общо използваната вода;
• общото водопотребление в басейна на р. Места нараства в периода 2008 2013 г. спрямо 2003 - 2007 г. с процент, по-нисък от общия за района;
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• използваната вода за охлаждане в речния басейн на р. Места има
изключително малък дял в общото водопотребление, поради отсъствието на мощности,
използващи вода за тази цел;
• в двата периода на анализ няма промяна в подреждането на секторите
(без охлаждане). Структурата на водопотреблението в речния басейн е доминирана от
домакинствата (около 50 %), следвани от услугите;
• най-голямото средногодишно увеличение в използваните количества вода
за периода 2008 - 2013 г. спрямо 2003 - 2007 г. е в услугите (54,6 %), като това се дължи
на развитието на туристически дестинации, намиращи се в басейна на р. Места –
Банско, Разлог, Добринище, Баня и др., което е съпътствано с увеличение на
използването на вода. Увеличението в използваните количества вода от домакинствата
е с по-нисък темп, докато в индустрията и селското стопанство е регистрирано
намаление;
• водещият доставчик на вода в басейна на р. Места за двата периода на
анализ е общественото водоснабдяване, като неговият дял в структурата на
доставчиците на вода остава сравнително постоянен. Съществено намалява
използваната вода от Напоителни системи на сметка на увеличение на дела на
собственото водоснабдяване;
• количествата на използваната вода от друго водоснабдяване и повторно
използваната вода са много малки и нямат съществено значение за водоползването в
речния басейн на р. Места.
За речен басейн на р. Доспат:
• басейнът на р. Доспат е третият по значение речен басейн в
Западнобеломорския район – с под 1 % от общо използваната вода в
Западнобеломорския район. Тази непропорционалност води до невъзможността
стойностите на басейна на р. Доспат да оказват влияние върху стойностите на целия
Западнобеломорски район, поради което именно тук се наблюдават значителни
различия, дължащи се на специфични за речния басейн фактори;
• общото водопотребление в басейна на р. Доспат нараства в периода 2008
- 2013 г. спрямо 2003 - 2007 г. с най-висок процент в сравнение с другите два речни
басейна в района. Този резултат се дължи на увеличение на използваните количества
вода от водещия водоползвател в речния басейн – населението. Въпреки намалението
на броя на населението се увеличава нивото на свързаност с водоснабдителните мрежи
на 100 % и се увеличава среднодневното потребление в периода 2008 - 2013 г.;
• по отношение на структурата на секторите водоползватели, населението
има най-висок и увеличаващ се дял, далеч след него са услугите, докато индустрията
има много малък и намаляващ дял, а в селското стопанство няма регистрирани
използвани количества вода;
• водещият доставчик на вода в басейна на р. Доспат е общественото
водоснабдяване, като в периода 2008 - 2013 г. той е единствен – няма използвани
количества вода от собствено водоснабдяване, вкл. за охлаждане, от друго
277

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район”

План за управление на речните басейни на ЗБР (2016-2021 г.)

2016

водоснабдяване и повторно използвана вода. Тази тенденция напълно кореспондира със
секторното разпределение на водоползването в речния басейн.
Оценка на развитието по отношение на използваните води
Оценката на развитието по отношение на използваните води в периода 2008 2013 г. спрямо периода 2003 - 2007 г., анализиран в предишния ПУРБ отчита настъпили
промени по следните показатели:
• „Дял на водопотреблението на района към общото потребление на
страната”, при който е регистрирано слабо увеличение от 1,2 % на 1,7 % за „с
охлаждане” и слабо увеличение от 4,6 на 5,1 % за „без охлаждане”;
• „Дял на водопотреблението на речния басейн към общото
потребление на района”, при който е регистрирано слабо увеличение от 82,3 % на 84,8
% за „без охлаждане” за басейна на р.Струма, както и слабо намаление от 12,2 % до
11,8 % и от 16,8 % на 14,4 % съответно за „с охлаждане” и за „без охлаждане” за
басейна на р. Места;
• „Общо водопотребление”, при който е регистрирано увеличение общо за
ЗБР и по основни речни басейни, както следва:
− Увеличение от 68 146 хил.м3/год. на 74051 хил.м3/год. общо за ЗБР;
− Увеличение – от 59 390 хил.м3/год. на 64 803 хил.м3/год. за басейна на р.
Струма;
− Слабо увеличение – от 8 312 хил.м3/год. на 8 731 хил.м3/год. за басейна на
р.Места;
− Увеличение – от 445 хил.м3/год. на 517 хил.м3/год. за басейна на
р.Доспат.
• „Подреждане на секторите в структурата на водопотреблението” –
общо за ЗБР и по речни басейни е регистрирана промяна единствено за басейна на р.
Струма като през 2003 - 2007 г. водещо място заема сектора „Домакинства”, следван
от „Индустрия”, „Услуги” и „Селско стопанство”. През 2008 - 2013 г. водещата роля е
на сектора „Индустрия”, на второ място е сектора „Домакинства”, а последното място е
за „Услуги”;
• „Използвани количества вода от секторите”, при който е
регистрирано увеличение при всички сектори общо за ЗБР, увеличение на
използваните количества вода при всички сектори, но с различни темпове, което води
до промяна на подреждането им в структурата на водопотреблението за басейна на
р.Струма; увеличение при услугите и домакинствата, както и намаление в индустрията
и селското стопанство за басейна на р.Места; увеличение
при услугите и
домакинствата, както и намаление в индустрията за басейна на р.Доспат;
• „Води за охлаждане”, наблюдава се нисък и намаляващ дял общо за ЗБР
и по основни речни басейни.
6.2.2.2. Определяне на иззетата вода по видове доставчици в ЗБР
Определянето на иззетите пресни повърхностни и подземни води, непресни води
и рециклирани води по сектори и отрасли и по райони /речни басейни се основава на
методологическия подход, залегнал при изготвянето на първия ПУРБ.
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Обект на анализа са:
количествата и дяловете на иззетите пресни повърхностни и подземни
води, непресни води и рециклирани води (хил. м 3/год.) по икономически дейности и
доставчици;
основни видове доставчици – ВиК, в т.ч. доставена на други
водоснабдителни фирми; напоителни системи, в т.ч. доставена на други
водоснабдителна фирми;
основни икономически дейности – селско стопанство; индустрия (в т.ч.
добивна, преработваща, производство и разпределение на електро- и топлоенергия, газ
и строителство), услуги, ВиК и напоителни системи.
Анализът е изготвен на ниво район и ниво речен басейн според официална
статистическа информация от НСИ за иззетите водни количества по видове доставчици
и основни икономически дейности за периодите 2003 - 2007 г. и 2008 - 2012 г. за ЗБР и
основните му речни басейни. Поради липса на официални данни за иззетите водни
количества по отрасли на индустрията (добивна промишленост, преработваща
промишленост, производство и разпределение на електрическа, топлоенергия и газ и
строителство) на ниво речен басейн, те са анализирани само на ниво район за басейново
управление на водите;
Количеството на иззетите води в Западнобеломорски район за общо, по основни
икономически сектори и по доставчици е представено в таблици 6 - 41 до 6 - 59,
включени в Приложение 6.2.2.2. и визуализирано на фигури от 6 - 4 до 6 - 7.
Фигура № 6-4. Общо иззета вода с и без охлаждане за периода 2003 - 2013 г. (верижен
индекс на изменение)
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Фигура № 6-5. Секторна структура на водовземането без включено охлаждане –
хил.м³/г.(средно за периода 2003 - 2007 г. и 2008 - 2013 г.)

Фигура № 6-6. Структура на водовземането на прясна вода по основни доставчицихил.м³/г. и верижен индекс
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Фигура № 6-7. Структура на водовземането на прясна вода по видове
водоизточници хил.м³/г. и верижен индекс

Въз основа на представената информация могат да се направят следните поважни изводи и оценки:
делът на общото количество иззета вода (с включено охлаждане) в ЗБР в
общото иззето на национално равнище водно количество, е много нисък и се запазва
сравнително постоянен в периодите 2003 - 2007 г. и 2008 - 2013 г. - 1,6 - 2,8 % от общо
иззетите води при включване на охлаждането и 4,3 - 7,2 % при изключване на
охлаждането;
общото количество иззета вода (с включено охлаждане) в
Западнобеломорски район намалява в периода 2008 - 2013 г. спрямо 2003 - 2007 г., като
подобна тенденция се наблюдава както на национално равнище, така и във всички
останали райони на страната, с изключение на Източнобеломорски район за басейново
управление на водите. Темпът на намаление на общото количество иззета вода в
рамките на Западнобеломорския район (7,4 % за периода 2008 - 2013 г. спрямо 2003 2007 г.) е сравним със средния за страната (9,3 % за периода 2008 - 2013 г. спрямо 2003
- 2007 г.);
относителните дялове на петте основни икономически сектори (селско
стопанство, индустрия, услуги, ВиК и напоителни системи) в общото иззето водно
количество (без включено охлаждане) в Западнобеломорски район се характеризират
със значителни изменения в рамките на периода на анализ. Както тенденциите на
изменение на тези дялове в рамките на разглеждания период, така и цялостната
структура на иззетите водни количества не следват регистрираните на национално
равнище. По-конкретно, спрямо средното за страната, Западнобеломорски район се
характеризира с: (1) по-висок и по-бързо нарастващ дял на селското стопанство; (2)
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около два пъти по-нисък дял на индустрията, който обаче бележи ръст в рамките на
периода (докато на национално равнище относителният дял на индустрията се запазва
относително постоянен); (3) по-висок и по-бързо нарастващ дял на услугите; (4)
неколкократно по-висок и по-бързо нарастващ дял на водните количества иззети от
ВиК (към края на анализирания период, относителният им дял е близо 4 пъти по-висок
в сравнение със средното за страната). Различия в регистрираните на национално ниво
и ниво район за басейново управление тенденции се наблюдават и по отношение на
иззетите от напоителни системи общи водни количества: докато на национално
равнище този дял се запазва относително постоянен, то в рамките на ЗБР той намалява
през целия анализиран период, формирайки, в неговия край, по-малък относителен дял
спрямо средния за България;
по отношение на тенденциите, характеризиращи иззетите количества вода
в петте сектора (без включване на охлаждането) - най-голямото средногодишно
увеличение за периода 2008 - 2013 г. спрямо 2003 - 2007 г. се наблюдава при селското
стопанство (с близо 176 %), следвано от индустрията (с 83 %), докато при услугите
увеличението е 68,5 %, а при водните количества иззети от ВиК - 4,2 %. От друга
страна, иззетите от напоителни системи водни количества бележат спад от 55,5 % в
рамките на периода, което свидетелства за намаляване на значението на сектор
напоителни системи и нарастване на значимостта на индустрията и селското
стопанство;
в структурата на иззетите от индустрията водни количества водещо място
към 2013 г. заема преработващата промишленост. Това се дължи на регистрирания в
периода 2003 - 2007 г. ръст (от над 70 %) и последвалия още по-ускорен темп на
нарастване в рамките на периода 2008 - 2013 г. (близо 104 %). За сметка на
преработващата промишленост, отрасъл „производство и разпределение на
електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ бележи непрекъснат спад в
рамките на анализираните периоди, вследствие на което през 2012 г. „губи“ водещата
си позиция в структурата на иззетите от индустрията води в рамките на ЗБР.
Наблюдаваната тенденция вероятно се дължи на намалени производствени мощности
на ТЕЦ - Перник. Добивната индустрия също бележи спад в рамките на анализирания
период, като в неговия край тя представлява малко над 1 % от общо иззетата вода.
Спрямо ЗБР, на национално равнище структурата на иззетите води се характеризира
със значително по-голям дял на отрасъл „производство и разпределение на
електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ и многократно по-нисък
относителен дял на преработващата промишленост;
по отношение на видовете водоизточници, от които бива иззета прясна
вода, повърхностните водоизточници преобладават както в рамките на ЗБР, така и на
национално равнище. Следва обаче да се отбележи, че средно за страната,
съотношението между двата вида водоизточници в рамките на периода 2003 - 2013 г. се
запазва около 9:1 в полза на повърхностните, докато в рамките на Западнобеломорския
район съотношението е приблизително 2:1. Сходни заключения могат да бъдат
формулирани по отношение на иззетата вода за собствено водоснабдяване – както
средно за страната, така и в ЗБР, повърхностните водоизточници представляват
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основният дял, като на национално ниво той отново е по-висок в сравнение със
Западнобеломорски район;
както средно за страната, така и в ЗБР, основната част от иззетите
количества прясна вода за целите на собствено водоснабдяване се използват за
охлаждане, като и в този случай регистрираният на национално равнище дял на
охлаждането е значително по-висок в сравнение със Западнобеломорския район;
в рамките на периода 2003 - 2013 г. в Западнобеломорски район за
басейново управление не са регистрирани иззети количества непрясна вода, докато
количествата възвърнати води са незначителни;
ЗБР се характеризира с по-голям относителен дял на иззетата прясна вода
за водоснабдяване; в рамките на Западнобеломорски район съотношението на иззетата
прясна вода за водоснабдяване към иззетата за собствено водоснабдяване е 75 % : 25 %
в полза на водоснабдяването, докато на национално равнище собственото
водоснабдяване представлява основният дял (средно за страната разглежданото
съотношение е приблизително 70 % : 30 % в полза на собственото водоснабдяване).
Изводи и оценки по основни речни басейни
За басейна на р. Струма:
• басейнът на р. Струма е водещият речен басейн в Западнобеломорския
район. Той представлява над 80 % от общото количество иззети води с включено
охлаждане средно за периода 2003 - 2013 г. и обуславя структурата и тенденциите,
характеризиращи изземването на водни количества в района;
• общо иззетите води в басейна на р. Струма леко нарастват в периода 2008
-2013 г. спрямо 2003 - 2007 г. (с 1,3 %), докато за района като цяло е отчетен известен
спад;
• подреждането на петте основни икономически сектори (селско
стопанство, индустрия, услуги, ВиК и напоителни системи) от гледна точка на общите
иззети водни количества (без включено охлаждане) в басейна на р. Струма се запазва
относително постоянно в периода 2003 - 2013 г. Сектор ВиК запазва водещата си
позиция, докато относителните дялове на секторите селско стопанство и услуги се
запазват ниски (в рамките на 5 %) през целия период. Единствената промяна в
подреждането на основните сектори към 2013 г. спрямо 2003 г. е в позициите на
секторите индустрия и напоителни системи – в началото на разглеждания период
напоителни системи заемат второто място, но вследствие на наблюдаваната тенденция
към постепенно намаление на дела на този сектор, за сметка на увеличение (със сходен
темп) на дела на индустрията, след 2005 г. индустриалният сектор заема втората
позиция;
• най-голямото средногодишно увеличение в иззетите количества вода за
периода 2008 - 2013 г. спрямо 2003 - 2007 г. бива регистрирано в сектор селско
стопанство (147,3 %); този значителен в процентно отношение ръст обаче може да бъде
обяснен преди всичко с ниските абсолютни стойности на показателя „общо иззета вода
с включено охлаждане от селското стопанство“. Коментираното по-горе разместване в
структурата на иззетите водни количества се обуславя от средногодишното увеличение
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в иззетите количества вода в сектор услуги за периода 2008 - 2013 г. спрямо 2003 - 2007
г. (19,3 %) за сметка на регистрирания спад в сектор напоителни системи (21,3 %);
• през целия анализиран период около 20 % от иззетата прясна вода (от
повърхностни и подземни водоизточници) се използва за собствено водоснабдяване,
докато водоснабдяването представлява останалите 80%. Тази структура е сходна с
общата за ЗБР и се запазва относително постоянна в рамките на анализирания период;
• следва да се отбележи, че басейна на р. Струма представлява почти
цялото количество прясна вода, иззета за целите на напояване и охлаждане.
За басейна на р. Места:
• басейнът на р. Места е вторият по значение
речен басейн в
Западнобеломорския район – той представлява 12 - 17 % от общо иззетата вода (с
включено охлаждане) в Западнобеломорския район за басейново управление на водите;
• общото водовземане в басейна на р. Места намалява в периода 2008 -2013
г. спрямо 2003 - 2007 г. с процент, значително по-висок от общия за района;
• иззетата вода за охлаждане в речния басейн на р. Места има
изключително малък дял в общото иззето водно количество в ЗБР, което може да се
обясни с отсъствието на мощности, използващи вода за тази цел;
• подреждането на петте основни сектора (селско стопанство, индустрия,
услуги, ВиК и напоителни системи) от гледна точка на общите иззети водни количества
се запазва относително постоянно в периода 2004 - 2013 г. (изключение прави
единствено първата година от разглеждания период, когато напоителните системи
заемат челната позиция). След първата година от анализирания период, най-голям
относителен дял в секторната структура на иззетите водни количества има сектор ВиК,
като този дял постепенно нараства и достига близо 90 % в края на периода. Устойчива
възходяща тенденция се наблюдава и при услугите, които достигат близо 9 % от
общото иззето водно количество към 2013 г. Дяловете на индустрията и селското
стопанство се запазват много ниски през целия период (под 4 %);
• най-голямото средногодишно увеличение в иззетите количества вода за
периода 2008 - 2013 г. спрямо 2003 - 2007 г. е регистрирано в сектор услуги (321,6 %),
като това се дължи на развитието на туристически дестинации, намиращи се в басейна
на р. Места – Банско, Разлог, Добринище, Баня и др., което е съпътствано с увеличение
на използваното количество вода и съответно иззетите количества вода. При селското
стопанство също има регистрирано съществено увеличение на иззетите количества
вода, но поради изключително големи флуктуации на данните по години, не може да се
изведе ясна тенденция;
• басейнът на р. Места се характеризира с по-висок относителен дял на
иззетата прясна вода (от повърхностни и подземни водоизточници) за целите на
водоснабдяването (близо 90 %) в края на периода, и респективно с по-нисък дял на
иззетата прясна вода за собствено водоснабдяване. Открояващите се в рамките на
периода тенденции обаче са към увеличаване на дела на иззета прясна вода за
собствено водоснабдяване и респективно към доближаване до общата структура в
района за басейново управление като цяло.
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За басейна на р. Доспат:
• басейнът на р. Доспат е третият по значение речен басейн в
Западнобеломорския район – той представлява под 0,1 % от общо иззетата вода в
Западнобеломорския район за басейново управление на водите;
• общото водовземане в басейна на р. Доспат нараства в периода 2008 2013 г. спрямо 2003 - 2007 г. с най-висок процент в сравнение с другите два речни
басейна в района за басейново управление на водите. Това се дължи на по-съществения
ръст в абсолютната стойност на показателя през последните 3 години от анализирания
период;
• по отношение на секторната структура, през първите 5 години от периода
основните иззети водни количества са от индустрията, докато в края на периода ВиК
секторът заема водещата позиция. Ниските стойности на иззетите водни количества във
ВиК сектора може да се обяснят с липсата на ВиК дружество, ситуирано на
територията на р. Доспат, а последващият ръст вероятно се дължи на използване на
водоизточници, намиращи се в териториалния обхват на басейна на р. Доспат;
• в басейна на р. Доспат няма регистрирани иззети водни количества за
целите на напояване или охлаждане.
Оценка на развитието по отношение на иззетите води
Оценката на развитието по отношение на иззетите води в периода 2008 2013 г. спрямо периода 2003 - 2007 г., анаризиран в предишния ПУРБ отчита настъпили
промени по следните показатели:
• Дял на иззетата вода на района към общо иззетата вода в страната” –
регистрирано слабо увеличение от 1,6 % на 2,8 % за „с охлаждане” и слабо увеличение
от 4,3 % на 7,2 % за „без охлаждане”;
• „Дял на иззетата вода в речния басейн към общо иззетата вода в
района” – наблюдавано увеличение от 80,1 % на 83,6 % за „с охлаждане” и увеличение
от 78,6 % на 82,7 % за „без охлаждане” за басейна на р.Струма; намаление от 19,9 %
на 16,3 % за „с охлаждане” и намаление от 21,4 % и 17,2 % за „без охлаждане” за
басейна на р.Места; слабо повишение до 0,1 % и за „с охлаждане”, и за „без
охлаждане” за басейна на р.Доспат;
• „Общо иззета вода”- регистрирано е намаление с 7,4 % с охлаждане и с
5,4 % без охлаждане общо за ЗБР; увеличение с 1,3 % с охлаждане и с 5 % без
охлаждане за басейна на р.Струма; намаление с 36 % както с, така и без охлаждане за
басейна на р.Места и увеличение с 42 % както с, така и без охлаждане за басейна на
р.Доспат;
• „Количества иззета вода за охлаждане”- наблюдава се нисък и
намаляващ дял общо за ЗБР и по основни речни басейни, като особено намаляващ е
делът за басейна на р.Места, а за басейна на р.Доспат и в двата анализирани периода
няма води за охлаждане;
• „Подреждане на секторите по дял в иззетата вода” - През 2003 - 2007 г.
общо за ЗБР водещо е мястото на ВиК сектора, следван от Напоителни системи,
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Индустрия, Услуги и последното място се заема от селско стопанство. В периода 2008 2013 г. селското стопанство и услугите сменят местата си, но и двете имат много нисък
относителен дял. Регистрирана е и съществена промяна за басейна на р.Места, където
през 2003 - 2007 г. водещо е мястото на Напоителни системи, а през периода 2008 2013 г. на първо място излиза ВиК. За басейна на р.Доспат през първия период
основните иззети водни количества са от индустрията, докато в края на периода ВиК
сектора заема водещата позиция;
• „Иззета вода от секторите” – общо за ЗБР се забелязва увеличение на
иззетите води от селското стопанство, индустрията, услугите и ВиК, и намаление при
НС, която тенденция се наблюдава и за басейна на р.Струма; регистрирано увеличение
на иззетите води от селското стопанство, услугите и ВиК, и намаление при индустрията
и НС за басейна на р.Места;
• „Водещ вид водовземане и тенденция при дела му в структурата на
водовземанията” – за ЗБР и за трите му основни басейни водещо е общественото
водоснабдяване, която тенденция се запазва от периода, анализиран в първия ПУРБ.
Регистрирано е слабо намаление на дела му за сметка на увеличение на дела на иззета
прясна вода за собствено водоснабдяване.
6.2.2.3. Оценка на основните показатели за водоснабдяване,
канализация и пречистване на питейни и отпадъчни води, загуби по
водопреносните мрежи, режим на водоснабдяване и причините за това
Целта на настоящия анализ е да се проследи тенденцията в развитието на даден
показател или набор от показатели в изследвания период за Западнобеломорския район
и трите му речни басейна и да се идентифицират онези специфични фактори и
причини, които са предпоставили това развитие.
Използваният методологически подход почива върху сравнение на съответните
показатели за Западнобеломорския район със същите показатели за страната и
съответно показателите за даден речен басейн с показателите на района.
Съпоставката на показателите е съсредоточена върху наблюдаваните тенденции
през периода на анализа 2008 – 2013 г., както и сравнения с показателите през
предходния анализиран период 2003 – 2007 г.
Анализът на показателите и търсенето на зависимости между тях фокусира
основните проблеми пред общественото водоснабдяване и операторите на услуги във
сектора на доставката на вода, отвеждането и пречистването на отпадъчните води в
Западнобеломорския район и трите му речни басейна.
ВиК показателите на ЗБР за периодите 2003 - 2007 г. и 2008 - 2013 г. са
представени в Таблици от 6 - 60 до 6 - 107, включени в Приложение 6.2.2.3. към
настоящия раздел, а също така са илюстрирани на фигурите от 6-8 до 6-17.
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Фигура № 6-9. Дял на загубите на вода от
подадената от общественото водоснабдяване
% (средно за периода 2003-2007 г. и 2008-2013
г.)

Фигура № 6-10. Население на воден режим Фигура № 6-11. Население, свързано с
% (средно за периода 2003-2007 г. и 2008- пречиствателни станции за питейни води %
2013 г.)
(средно за периода 2003-2007 г. и 2008-2013 г.)

Фигура № 6-12. Проектен капацитет на
пречиствателните станции за питейни
води –хил.м³/ден. (средно за периода 20032007 г. и 2008-2013 г.)

Фигура № 6-13. Фактически капацитет на
пречиствателните станции за питейни водихил.м³/ден. (средно за периода 2003-2007 г. и
2008-2013 г.)
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Фигура № 6-14. Население с пречистване Фигура № 6-15. Население със собствено
на отпадъчни води %(средно за периода пречистване на отпадъчните води % (средно
2003-2007 г. и 2008-2013 г.)
за периода 2003-2007 г. и 2008-2013 г.)

Фигура № 6-16. Население, свързано с
пречиствателни станции за отпадъчни
води % (средно за периода 2003-2007 г. и
2008-2013 г.)

Фигура № 6-17. Проектен капацитет на
пречиствателните станции за отпадъчни води1000 м3/ден (средно за периода 2003-2007 г. и
2008-2013 г.)

От анализа на показателите за ВиК системата в ЗБР за могат да се направят
следните основни изводи:
Водоснабдяване:
− делът на населението, свързано с водоснабдителната система в страната, е
близък до 100 %, като този дял в Западнобеломорския район е по-нисък -97,49 %. от
населението в териториалния обхват на ЗБР спрямо 99,28 % от населението в страната е
свързано с водоснабдителната мрежа по данни за 2013 г.;
− през разглеждания период свързаността на населението нараства както за
страната, така и за района. Вероятната причина за това увеличение е намаляването на
населението, особено в места, които нямат организирано водоподаване, които са малки
и в които населението намалява с по-бързи темпове;
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− важен фактор за подобряване на свързаността на населението към
водопроводната мрежа е и нарастването на същата, като в съпоставителен план
дължината на водопроводната мрежа нараства в периода 2010 - 2013 г. и достига от 6,6
% до 9 % от общата дължина на водопроводната мрежа в страната;
− Западнобеломорският район има дял от 8,5 % от общо използваната вода
с доставчик общественото водоснабдяване в страната през периода 2008 -2013 г., като
този дял е с 0,1 п.п. по-ниско от предходния период 2003 -2007 г. Тенденцията за спад
на използваната вода на национално ниво и ниво район може да се обясни както с
намалението на населението, така и с намаляване на загубите на вода във
водопроводната мрежа (вж. Таблица № 6-4 в Приложение 6.2.2.1.);
− водопотреблението на жител на денонощие бележи увеличение, като през
периода 2003 - 2007 г. потреблението на жител е било под средното за страната, а в
периода 2008 - 2013 г. водопотреблението на жител надминава средното за страната с 3
л/ден./чов. Факторите за това са различни, като вероятно един от тях е увеличената
свързаност на населението към организираната доставка на вода, разгледана по-горе;
− друг фактор за увеличеното водопотребление са по-ниските загуби на
вода в Западнобеломорския район с 2,5 п.п. в сравнение със същите показатели за
страната през 2008 - 2013 г. В същото време загубите през периода нарастват, което
вероятно ще намали влиянието на този фактор за по-високото потребление на вода
спрямо средното за страната в бъдеще;
− не на последно място за увеличението на потреблението на вода на жител
на ден е намалението на дела на населението на воден режим, като през 2013 г. то е с
около 11 пъти по-ниска стойност от съответната за страната;
− делът на населението на режим на водоснабдяване не може да бъде
свързан със стойността на експлоатационния воден индекс WEI+, който е 0,9 % за
периода 2003 - 2007 г. и 0,6 % за 2008 - 2013 г. Последното означава, че за
Западнобеломорския район този индекс е с 0,4-0,7 п.п. под средногодишната стойност
за страната с р. Дунав за двата разглеждани периода и с 8-8.2 п.п. под средногодишната
стойност за страната без р. Дунав;
− друг положителен факт за района е нарастването на делът на населението,
свързано с ПСПВ, като този дял е по-висок от съответната стойност за страната през
периода 2008 - 2013 г.;
− тази положителна тенденция е свързана с нарастването на броя на
действащите ПСПВ, като в Западнобеломорския район се намират 19,2 % от общия
брой на ПСПВ в страната през 2013 г. От гледна точка на проектния капацитет
действащите ПСПВ в района имат 10,3 % от общия проектен капацитет на тези
съоръжения в страната за периода 2008 - 2013 г.;
− от друга страна, общият използван фактически капацитет на ПСПВ в
района е 30,5 % от проектния капацитет през 2008 - 2013 г., при съответна стойност за
страната 40,4 %. Факторите за това могат да са различни, но тези стойности изискват
допълнителен анализ за всяка ПСПВ и особено двустъпалните, където този процент е
22 %;
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− направеният анализ на Регионалните генерални планове, изготвени за
обособени територии на ВиК операторите в Западнобеломорския район показа, че не са
идентифицирани съществени отклонения на качеството на водата, които да са
застрашили живота и здравето на населението или да са довели до повишаване на
заболеваемостта сред населението.
Канализация:
− общото население в разглеждания район, свързано с канализация,
нараства незначително, но остава с близо 3 п.п. по-високо от съответната стойност за
страната за периода 2008 - 2013 г.;
− увеличението се дължи на нарастване на дължината на канализационната
мрежа, която в периода 2010 - 2013 г. от 10,4 % достига до 13,2 % от общата дължина
на канализационната мрежа в страната;
− През 2013 г. делът на селищата с канализация в Западнобеломорския
район е 5,1 п.п. по-висок от съответната стойност за страната.
Пречистване на отпадъчните води:
− процентът на населението с пречистване на отпадъчните води в
Западнобеломорския район през 2013 г. е с 14,4 п.п. по-нисък от показателя за страната;
− тази разлика се дължи на по-малкия брой ГПСОВ в района – 11,1 % от
общо действащите ГПСОВ в страната през 2013 г. са в Западнобеломорския район на
басейново управление;
− по-ниският процент на население с независимо/собствено пречистване на
отпадъчните води също допринася за съществуването на подобна разлика;
− макар че изостава от страната, в района се забелязват и положителни
тенденции, свързани с темпа на подобряване на горните показатели. От представените
таблици е видно, че разликата със страната през 2003 г. е била 17,3 п.п., а през 2013 г. е
14,4 п.п., тоест имаме едно забележимо подобряване на обхвата на услугата
пречистване на отпадъчни води;
− данните за използваемостта на ГПСОВ в района показват сравнително
нелоши резултати в сравнение със средния капацитет на използваемост на ГПСОВ за
страната. През 2013 г. фактическият капацитет на ГПСОВ в района е 57,5 % от
проектния, при съответна стойност за страната 56,9 %. По-ниска е стойността за
фактическото натоварване по БПК5 спрямо проектното на ГПСОВ, което за района е
21,4 %, а за страната 34 %.
− увеличаване на натоварването на ГПСОВ ще се постигне след
доизграждане на канализационната мрежа в селищата и тяхното включване към
действащите ГПСОВ в района.
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Основни изводи по речни басейни:
За басейна на р. Струма
Водоснабдяване:
− речният басейн на река Струма е определящ за показателите на
Западнобеломорски район. Този извод се подкрепя от следните факти: количеството на
използваната вода през 2013 г. в речния басейн с доставчик общественото
водоснабдяване е 78,6 % от общо използваната вода в Западнобеломорски район;
дължината на водопроводната мрежа е 82,5 % от общата дължина на водопроводната
мрежа в района, от 10 броя ПСПВ в района 6 броя са в басейна на р. Струма и т.н.;
− водещият характер на този речен басейн предопределя и факта, че
основните тенденции и изводи, направени за Западнобеломорски район като цяло в
горния раздел са валидни и за басейна на р. Струма;
− от данните е видно, че известни различия в наблюдаваните тенденции има
в показателите:
дял на населението, свързано с ПСПВ, който показател е с 5,4 п.п.
по-висок от средното за района през 2013 г., дължащо се на използването на
повърхностни води както от речни водохващания, така и от язовири;
загубите при транспорта на вода – за разлика от района, където
загубите при транспорта на вода нарастват спрямо предходния период 2003 - 2007 г., то
за басейна на р. Струма се наблюдава известен спад на загубите, което вероятно се
дължи на осъществените ВиК проекти и подмяната на водопроводна мрежа, вследствие
на реализацията на инфраструктурни проекти от съответните общини.
Канализация:
− и при тази услуга значението на басейна на р. Струма е доминиращо, като
дължината на канализационната мрежа в речния басейн през 2013 г. е 78,3 % от общата
дължина на канализационната мрежа в района. Основната причина е структурата на
населението в Западнобеломорския район и наличието на големи населени места в
басейна на р. Струма;
− Процентът на население, свързано с канализация, не се променя през
периода 2008 - 2013 г. и остава с 1,6 п.п. по-високо от съответната стойност за района.
Пречистване на отпадъчни води:
− и при тази услуга значението на басейна на река Струма е доминиращо –
90 % от общо действащите ГПСОВ в района през 2013 г. са в речния басейн на р.
Струма;
− процентът на население с пречистване на отпадъчните води в речния
басейн нараства с по-бързи темпове в сравнение със съответните стойности за района;
− основен фактор за горния резултат е увеличеното население, свързано със
ГПСОВ, което е с 10,8 п.п. по-високо от съответната стойност за района през 2013 г.;
− фактическият капацитет и фактическото натоварване на ГПСОВ спрямо
проектните за 2013 г. в басейна на р. Струма са близки до тези за района и са съответно
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56,2 % и 21 %, което показва, че все още не цялото население е свързано към
действащите ГПСОВ.
За басейна на р. Места
Водоснабдяване:
− басейнът на р. Места е вторият по значение речен басейн в
Западнобеломорския район като средногодишното количество на използваната вода за
периода 2008 - 2013 г. в речния басейн с доставчик общественото водоснабдяване е
19,8 % от Западнобеломорски район, а дължината на водопроводната мрежа в речния
басейн е 15 % през 2013 г. от общата дължина на водопроводната мрежа в района;
− поради значително по-малкия обхват на басейна на р. Места в сравнение с
този на р. Струма, тук се наблюдават по съществени различия в сравнение с данните за
Западнобеломорския район, а именно:
процентът на населението, свързано с водоснабдителната система,
не се променя съществено през двата периода 2003 - 2007 г. и 2008 - 2013 г., и е с 5 п.п.
по-ниско от съответното за Западнобеломорския район на басейново управление през
2013 г. Причина за това различие е наличието на множество малки населени места,
извън организираната система на водоснабдяване от ВиК оператори;
загубите при транспорта на вода в речния басейн съставляват 19,5
% от средногодишната стойност на района за периода 2008 - 2013 г. Тук се наблюдава
нарастване на загубите поради отсъствието на проекти за подмяна на водопроводната
мрежа, чийто бенефициенти обикновено са големите населени места;
През периода 2008 - 2013 г. няма население на воден режим в
речния басейн, като спрямо предходния период подобрението е значително. Вероятната
причина са специфичните климатични характеристики през периода;
Делът на населението в речния басейн, свързано с ПСПВ, нараства
два пъти през 2008 - 2013 г. спрямо предходния период, но остава с 15 п.п. по-ниско от
съответната стойност за района.
Канализация:
− и при тази услуга басейна на р. Места заема второто място в
Западнобеломорския район като дължината на канализационната мрежа в речния
басейн представлява 19,3 % от общата дължина на канализационната мрежа в района
през 2013 г.;
− общото население, свързано с канализация, не се променя съществено,
като е с 4,4 п.п. по-ниско от съответната стойност на района за периода 2008 - 2013 г.
Пречистване на отпадъчните води:
− една ГПСОВ или 10 % от общо действащите ГПСОВ в района през 2013
г. са в речния басейн на р. Места;
− населението със собствено пречистване на отпадъчните води: септични
ями, изгребни ями и др. в речния басейн е с 4,4 % пункта по-високо от стойността за
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района за периода 2008 - 2013 г., докато населението в речния басейн, свързано със
ГПСОВ, е с 31,8 % пункта по-ниско от съответната стойност за района;
− свързаността на населението в речния басейн към единствената ГПСОВ с
вторично пречистване, изградена през 2008 г., достига до 9,51 % през 2013 г;
− фактическият капацитет на ГПСОВ с вторично стъпало на пречистване е
с 95 % от проектния капацитет, което е с около 40 п.п. по-високо от съответната
стойност за района. Фактическото натоварване по БПК5 е 31,8 % от проектното, което
е с 11,6 п.п. по-високо от съответната стойност за района.
За басейна на р. Доспат
Водоснабдяване:
− басейнът на р. Доспат е третият по значение речен басейн в
Западнобеломорския район. Този речен басейн има изключително малък дял в
Западнобеломорския район. Средногодишното количество на използваната вода за
периода 2008 - 2013 г. в речния басейн с доставчик общественото водоснабдяване е 1,6
% от общо използваната вода в Западнобеломорски район и има 2,4 % от общата
дължина на водопроводната мрежа в района. По тази причина тук се наблюдават
значителни различия, дължащи се на специфични фактори, свързани с района, както и
големи амплитуди в показателите, дължащи се на системни фактори, а именно:
увеличение на средногодишното потребление на вода през периода
2008 - 2013 г. с 20,8 % спрямо периода 2003 - 2008 г., което е трудно да бъде обяснено
извън определени специфични за ВиК оператора фактори;
населението, свързано с водоснабдителната система, нараства с
4,13 п.п. през 2008 - 2013 г. спрямо предходния период и достига 100 % през 2013 г.,
което е с 2,5 п.п. по-високо от съответното за Западнобеломорския район на басейново
управление през 2013 г.;
водопотреблението на жител на денонощие в речния басейн се
увеличава от 58,6 л/ден./чов. през 2003 на 83 л/ден./чов. през 2013 г., което е с 20
л/ден./чов. по-ниска стойност от съответната за Западнобеломорския район през 2013 г.
Стойности, които е трудно да бъдат обяснени, освен със специфични фактори като
например неотчитане на цялото количество доставена вода;
през целия период 2003 - 2013 г. действа само една ПСПВ, при
която използваният фактически капацитет е 9,3 % от проектния.
Канализация:
− общото население, свързано с канализация, не се променя съществено,
като то е с 12,5 п.п. по-ниско от съответната стойност на района за периода 2008 - 2013
г., но достига до 63,12 % през 2013 г.;
− дължината на канализационната мрежа в речния басейн не се променя в
периода 2010 - 2013 г. и е 2,3 % през 2013 г. от общата дължина на канализационната
мрежа в района;
− населението със собствено пречистване на отпадъчните води: септични
ями, изгребни ями и др. в речния басейн е с 12,8 п.п. по-високо от стойността за района
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за периода 2008 - 2013 г. и представлява 36,8 % от населението в басейна на река
Доспат;
− в басейна на р. Доспат няма население, свързано със ГПСОВ. При тази
информация може да се направи извода, че 26 % от населението, свързано към
канализацията, не ползва ГПСОВ, т.е. то е замърсител с непречистени отпадъчни води.
6.2.2.4. Определяне на заустени отпадъчни води по сектори, степен на
пречистване
Използваният методологически подход почива на съпоставки на съответните
показатели за Западнобеломорския район със същите показатели за страната и
съответно показателите за даден речен басейн - с показателите на района за управление
на водите. Съпоставката на показателите е съсредоточена върху наблюдаваните
тенденции през периода на анализа 2008 – 2013 г., както и сравнения с показателите
през предходния анализиран период 2003 – 2007 г.
Обект на анализа са образуваните отпадъчни води, а именно:
Отведени отпадъчни води във водни обекти:
− общо отведени отпадъчни води във водни обекти (селско стопанство,
индустрия, в т.ч. производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и
на газообразни горива, услуги, домакинства, обществена канализация и ГПСОВ ), хил.
м3 и %;
Отведени води във водни обекти от охлаждащи процеси
Точкови източници на образуване на отпадъчни води:
− общо заустени отпадъчни води във водни обекти, хил. м3 и %;
− селско, горско и рибно стопанство, хил. м3 и %;
− индустрия, в т.ч. производство и разпределение на електрическа и
топлинна енергия и на газообразни горива, хил. м3 и %;
− услуги, хил. м3 и %;
− домакинства, хил. м3 и %.
Анализът на показателите и търсенето на зависимости между тях се фокусира
върху основните проблеми при отвеждането на отпадъчните води с пречистване или
без пречистване от отделните сектори в Западнобеломорския район и трите му речни
басейна.
Показателите за отведените отпадъчни води на ЗБР за периодите 2003 -2007 г. и
2008 - 2013 г. са показани в Таблици 6-108 до 6-149, включени в Приложение 6.2.2.4. и
са визуализирани на фигури от 6-18 до 6-21.
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Фигура № 6-18. Отведени отпадъчни води във Фигура № 6-19. Отведени отпадъчни води във
водни обекти от индустрията в т.ч. водни обекти от СПСОВ -хил.м³/год. (средно
производство
и
разпределение
на за периода 2003-2007 г. и 2008-2013 г.)
електрическа и топлинна енергия и на
газообразни горива- хил.м³/год. (средно за
периода 2003-2007 г. и 2008-2013 г.)

Фигура № 6-20. Заустени води от охлаждащи Фигура № 6-21. Образувани отпадъчни води
процеси във водни обекти- хил.м³/год.
от точкови източници - хил.м³/год. (средно за
(средно за периода 2003-2007 г. и 2008-2013 г.) периода 2003-2007 г. и 2008-2013 г.)

От анализа на показателите за отведените отпадъчни води в ЗБР могат да се
направят следните основни изводи:
Отведени отпадъчни води във водни обекти:
− в ЗБР общото количество на отведените отпадъчни води във водни обекти
е най-малко в сравнение с другите 3 района на басейново управление и представлява
7,6 % от отведените отпадъчни води във водни обекти в страната за 2013 г. Данните в
хил.м³/г. са представени в таблица № 6-108- Приложение 6.2.2.4.;
− независимо от по-малкото количество на отведени отпадъчни води във
водните обекти на ЗБР , величината на този показател е от важно значение за района и
страната, тъй като и трите големи реки са трансгранични и контролът за качеството на
водите им е по-висок;
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− тенденцията на намаление на отведените отпадъчни води във водни
обекти в района не е значителна за периода 2003 - 2013 г., но това намаление е по-слабо
от същия показател за страната. В резултат делът на отпадъчните води за района
нараства от 5,3 % през 2003 г. на 7,6 % през 2013 г.;
− това нарастване на отведените отпадъчни води във водни обекти в района
спрямо съответната средна стойност за страната се обуславя най-вече от по-бързия
темп на нарастване на услугите и домакинствата, свързани с туристическата дейност в
района;
− поради развитието на туризма в района процентът на отведените
отпадъчни води във водни обекти от сектора услуги в района спрямо този за страната
нараства от 4,4 % през 2003 г. до 7,1 % през 2013 г., а от домакинствата - от 5,7 % през
2003 г. до 8,2 % през 2013 г.;
− при сравняване на дяловете на източниците на отведени отпадъчни води
във водни обекти през 2008 - 2013 г. е видно, че обществената канализация и ГПСОВ са
с най-голям дял както в района, така и в страната;
− в ЗБР делът на отведените води от обществена канализация и ГПСОВ е
със 7 п.п. по-висок от средногодишната стойност на страната за 2008 - 2013 г., което се
дължи на по-доброто усвояване на инвестициите за подобряване на канализационната
система;
− докато за страната делът на двустъпалните ГПСОВ и ГПСОВ с третично
пречистване за 2013 г. е близък (съответно 41 % и 43 %), то в района с най-голям дял са
двустъпалните ГПСОВ (71 %) , а с най-малък ГПСОВ с третично пречистване – 14 %.
По-ниската стойност на дела с третично пречистване в района изисква разширение на
вече изградените ГПСОВ, позволяващо отстраняване на азот и фосфор в чувствителни
зони;
− в ЗБР за разлика от другите 3 района и страната, отведените води с
първично пречистване нарастват, което може да се обясни с включването на хотели и
домакинства със собствено пречистване;
− делът на отведените води от индустрията в района е с 9 п.п. по-нисък от
съответния за страната през 2008 - 2013 г., което се дължи основно на намаляването на
отведените води от производството на ел. енергия;
− намалението на отведените води от производството на ел. енергия в
района спрямо това за страната е от 36,9 % през 2003 г. до 17,2 % през 2013 г.;
− както в страната и другите 3 района на басейново управление, така и в
ЗБР, тенденцията за увеличаване на количеството на отведените води във водни обекти
от селско, горско и рибно стопанство нараства в периода 2008 - 2013 г. спрямо
предходния период, което се дължи основно на усвоените европейски средства за
подпомагане на сектора.
Отведени води във водни обекти от охлаждащи процеси:
− количеството на отведените води от охлаждащи процеси във водни
обекти е най-малко в ЗБР в сравнение с другите 3 района на басейново уравление, което
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се дължи на слабото развитие на индустрията в района, която се нуждае от вода за
охлаждане.
Точкови източници на образуване на отпадъчни води:
− образуваните отпадъчни води от точкови източници в ЗБР са с най-ниска
стойност спрямо останалите 3 района на басейново управление, но делът им нараства
спрямо съответните осреднени стойности за страната (от 4,3 % през 2003 г. до 7,5 %
през 2013 г.);
− плавното нарастване на образуваните отпадъчни води от точкови
източници в района се дължи както на развитието на туризма, водещо до нарастване на
точковите източници на отпадъчни води при услугите и домакинствата, така и на
развитието на селското, горско и рибно стопанство в резултат на усвояване на
европейски средства;
− намаляват образуваните отпадъчни води от точкови източници на
индустрията, в т.ч. от производството на ел. енергия в периода 2003 - 2013 г.
Основни изводи по речни басейни:
За басейна на р. Струма
Отведени отпадъчни води във водни обекти:
− речният басейн на река Струма е определящ за показателите на
Западнобеломорския район. Този извод се подкрепя от следните факти: количеството
на отведените отпадъчни води във водни обекти през 2013 г. в речния басейн е 86,2 %
от общо отведените отпадъчни води в Западнобеломорския район. Съответните дялове
за отведени отпадъчни води от селското стопанство, индустрията, домакинствата и
обществената канализация и ГПСОВ спрямо данните за района са съответно: 98,8 %;
97,9 %; 82,8 % и 86,3 %;
− водещият характер на този речен басейн предопределя и факта, че
основните тенденции и изводи, направени за Западнобеломорския район като цяло в
горния раздел са валидни и за басейна на р. Струма;
− единствено с по-нисък дял (41 %) са отведените отпадъчни води от
сектора услуги в басейна на р. Струма спрямо тези на района за 2013 г., което се дължи
на по-малката степен на развитие на туризма в сравнение с басейна на р. Места.
Отведени води във водни обекти от охлаждащи процеси:
− 100 % от отведените води във водни обекти от охлаждащи процеси в ЗБР
са в басейна на р. Струма.
Точкови източници на образуване на отпадъчни води:
− и при тази услуга значението на басейна на река Струма е доминиращо:
82 % от общо образуваните отпадъчни води от точкови източници в района през 2013 г.
са от басейна на р. Струма, в т.ч. и 100 % от образуваните води от охлаждащите
системи при производство на ел. енергия са в басейна;
− в басейна на р. Струма образуваните отпадъчни води от отделните
точкови източници повтарят тенденциите, наблюдавани в района, поради което
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изводите, направени за Западнобеломорския район като цяло в горния раздел са
валидни и за басейна на р. Струма.
За басейна на р. Места
Отведени отпадъчни води във водни обекти:
- басейнът на р. Места е вторият по значение речен басейн в
Западнобеломорския район като отведените отпадъчни води във водни обекти през
2013 г. са 13 % от общото количество за Западнобеломорския район;
- поради значително по-малкия обхват на басейна на р. Места в сравнение с
басейна на р. Струма, тук се наблюдават по съществени различия в сравнение с данните
за Западнобеломорския район, а именно:
най-висок е делът на отведените отпадъчни води във водни обекти
от сектора услуги, който достига 54,3 - 65,9 % в периода 2011 - 2013 г. спрямо
съответната стойност за района. Това може да се обясни с нарастването на услугите,
свързани с бързо развиващия се туризъм в речния басейн;
в периода 2003 - 2013 г. делът на отведените отпадъчни води от
домакинствата в басейна на р. Места спрямо съответните за района варира през
отделните години. Най-висок дял спрямо района се отчита през 2010 г. (21 %), което
също може да се обясни с по-успешен туристически сезон в речния басейн;
независимо от плавното нарастване на отведените отпадъчни води
във водни обекти от обществена канализация и ГПСОВ в периода 2003 - 2013 г.,
техният дял си остава нисък (12,8 %) спрямо съответната стойност за района за 2013 г.
Този резултат се дължи вероятно на забавянето в проекти, финансирани със средства на
ЕС, в басейна на р. Места;
доказателство за това е липсата на ГПСОВ с третично
пречистване, а капацитетът на ГПСОВ с вторично пречистване е 6,6 % спрямо
съответния показател за района през 2013 г.;
делът на отведените отпадъчни води от селско, горско и рибно
стопанство (1,1 %) и индустрия (2,1 %) през 2013 г. от речния басейн на р. Места
спрямо съответните стойности за района е свързан със структурата на икономиката в
района и по-слабото развитие на тези два сектора.
Отведени води във водни обекти от охлаждащи процеси:
- в басейна на р. Места няма отведени води във водни обекти от
охлаждащи процеси.
Точкови източници на образуване на отпадъчни води:
- и по точкови източници на образувани отпадъчни води басейнът на р.
Места заема второто място в Западнобеломорския район, като стойността на
образуваните отпадъчни води в него достига 16,4 % спрямо съответната стойност за
района през 2013 г.;
- дяловото участие на образуваните отпадъчни води от точкови източници
в басейна на р. Места, което се дължи основно на сектора услуги, който нараства с 4,4
пъти в периода 2003 - 2013 г.;
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- и тук с най-голям дял е секторът услуги, при който 41,7 % от
образуваните отпадъчни води от точкови източници в района се формират в басейна на
р. Места;
- по-малко е участието на образуваните отпадъчни води от точкови
източници при домакинствата – 19,9 % спрямо района през 2013 г.;
- с най-малко участие са селското, горското и рибното стопанство и
индустрията, съответно с 1,1 % и 2,9 % спрямо образуваните отпадъчни води от
точкови източници за района през 2013 г.
За басейна на р. Доспат
Отведени отпадъчни води във водни обекти:
- басейнът на р. Доспат е третият по значение речен басейн в
Западнобеломорския район. Този речен басейн има изключително малък дял в
Западнобеломорския район, тъй като общо отведените отпадъчни води във водни
обекти са едва 0,98 % спрямо съответните за района;
- с 87,5 % нарастват отведените отпадъчни води в речния басейн в периода
2003 - 2013 г., което се дължи на подобряването на ВиК инфраструктурата и
съответното увеличение на водопотреблението с 24,4 л/ден./човек;
- с най-голям дял на отведените отпадъчни води във водните обекти на
басейна на р. Доспат са домакинствата – 2 % спрямо съответната стойност на района за
2013 г.;
- нарастването на отведените отпадъчни води във водни обекти от
домакинствата с 16,2 % в басейна на р. Доспат за периода 2003 - 2013 г. се дължи на
увеличените количества доставена вода;
- едва 0,93 % са отведените отпадъчни води във водни обекти от
обществена канализация и съоръжения за първично пречистване в басейна спрямо
съответната стойност за района през 2013 г.;
- ниският процент на първичното пречистване на отпадъчните води в
речния басейн, което е 1,4 % от съответното за района през 2013 г., се дължи на
домакинствата със собствено пречистване на отпадъчните води. Няма изградени
ГПСОВ.
Отведени води във водни обекти от охлаждащи процеси:
- в басейна на р. Доспат няма отведени води във водни обекти от
охлаждащи процеси.
Точкови източници на образуване на отпадъчни води:
- и по дял на образуваните отпадъчни води от точкови източници басейнът
на р. Доспат е на трето място – 1,1 % спрямо съответната стойност на района за 2013 г.;
- единствените образувани отпадъчни води от точкови източници през 2013
г. са от домакинствата, чиято стойност достига 2 % спрямо съответната стойност за
района;
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- нарастването с 50 % на образуваните отпадъчни води от домакинствата в
периода 2003-2013 г. се дължи на постепенно увеличените количества доставена вода
на населението.
Оценка на развитието по основни показатели за водоснабдяване,
канализация и пречистване на питейни и отпадъчни води, загуби по
водопреносните мрежи, режим на водоснабдяване
Сравнителният анализ на средногодишните стойности на основните показатели
за оценка на ВиК инфраструктурата в страната, ЗБР и трите речни басейни за двата
периода 2003 - 2007 г. и 2008 - 2013 г. е направено графично. В басейна на р. Доспат
няма изградена ГПСОВ, като 100 % от населението е със собствено пречистване на
отпадъчните води.

Доставена вода от ВиК, л/ден./чов.

Загуби при транспорт на вода, %

Население на режим, %

Население, свързано с ПСПВ, %
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Население, свързано с канализация, %

Проектно натоварване по БПК5 на
ПСОВ, 1000 кг О2/ден.

2016

Население, свързано с ПСОВ, %

Фактическо натоварване по БПК5 на
ПСОВ, 1000 кг О2/ден.

6.2.3. Оценка на социалното и икономическото значение на
водовземането и заустването
При анализа са идентифицирани секторите, за които водоползването има
ключово значение в Западнобеломорския район и трите му речни басейна, както и са
определени тенденциите в развитието на анализираните показатели в периода 2008 2013 спрямо 2003 - 2007 г., и причините, обусловили това развитие.
Социално-икономическото значение на водовземането и на заустването на
отпадъчни води е оценено както по сектори (индустрия, селско стопанство и услуги),
така и за ВиК дружествата.
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6.2.3.1. Оценка на социалното и икономическото значение на
водовземането
Оценката е фокусирана върху значението на водоползването за секторите
индустрия, селско стопанство и услуги съгласно класификацията на НСИ. В
допълнение е изготвена и оценка за ВиК дружествата поради важността на
водоползването за тяхната дейност.
Подробна информация за социално и икономическо значение на водовземането в
ЗБР e представена таблици от 6-150 до 6-161, включени в Приложение 6.2.3.1.
Данните дават основание да се направят следните изводи:
Индустрия, селско стопанство, услуги:
• ЗБР има по-ниски стойности на показателя количество използвана вода на
1 000 лв. произведена БДС в индустрията спрямо същия показател за страната през
целия период от 2003 до 2012 г. Тези различия се запазват както при отчитане на
водите за охлаждане, в т.ч. за охлаждане в енергетиката, така и без тях. Последното
предполага, че различията със страната се дължат основно на различната структура по
отрасли в индустрията;
• наблюдаваната през предходния период 2003 - 2007 г. тенденция на
подобряване на показателя количество използвана вода на 1 000 лв. произведена БДС в
индустрията в ЗБР се обръща през периода 2008 -2012 г. за разлика от тенденцията в
страната, която е на постоянно намаляване на стойностите на показателя;
• по показателя количество използвана вода на 1 000 лв. произведена БДС в
селското стопанство ЗБР показва по-добри резултати от тези на страната (през 2012 г.
стойностите на показателя на ниво район са над 3,5 по-добри от средните за страната).
Вероятната причина за тези резултати е отглеждането на интензивни култури,
включително оранжерийни, които имат по-високи доходи в сравнение със зърно
производството, характерно за големи райони от страната;
• в сектора на услугите ЗБР използва повече вода на 1 000 лв. БДС в
сравнение със страната през двата анализирани периода 2003 - 2007 г. и 2008 -2012 г.,
като това се дължи на различия в структурата на отраслите в сектор услуги. В същото
време за ЗБР е налице трайна тенденция на изоставане от страната по ефективно
използване на водите, като показателят за страната бележи три пъти по-голямо
подобрение от същия показател за района;
• през целия период 2008 - 2013 г. показателят брой на персонала към
количеството на използваните води за сектор индустрия за ЗБР е с по-неблагоприятни
стойности спрямо тези в страната. Въпреки това в сравнение с предходния период 2003
- 2007 г., средногодишните стойности на показателя бележат подобрение в ЗБР, докато
за страната не се наблюдава промяна;
• съпоставката на средногодишните стойности на показателя брой на
персонала към количеството на използваните води за сектора индустрия със и без
отчитане на количествата вода за охлаждане за периода 2008 - 2013 г. показва, че
значението на водоползването от индустрията с охлаждащи процеси е по-слабо за ЗБР в
сравнение със страната;
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• в периода 2008 - 2013 г. показателят брой на персонала към количеството
на използваните води за селското стопанство в ЗБР е с близки стойности до средните за
страната. В сравнение с предходния период средногодишната стойност на показателя за
района се подобрява, следвайки тенденцията на национално ниво. Причината за
промяната на показателя за ЗБР е увеличение с 35 % на средногодишните количества
използвана вода от селското стопанство в периода 2008 - 2013 г. спрямо предходния,
като в същото време броят на заетите лица в сектора намалява със 7 %;
• при услугите стойностите на показателя брой на персонала към
количеството на използваните води са два пъти по-благоприятни спрямо средните за
страната. През последната година на разглеждания период показателят бележи спад в
сравнение с 2008 г., т.е. постига по-благоприятни стойности, както на национално ниво,
така и в района за басейново управление на водите.
ВиК дружества:
• за периода 2010 - 2013 г. стойността на показателя брой на
водоснабдителния персонал към единица обем инкасирана вода за ЗБР е по-висока от
средната за страната. Възможна причина за този факт е наличието на само няколко
относително големи ВиК дружества, опериращи на територията на района, а ВиК
отрасълът е представен основно от голям брой малки ВиК дружества, което е пречка за
постигане на ефективност от мащаба;
• регистрираният ръст в стойността на показателя брой водоснабдителен
персонал към единица обем инкасирана вода през 2010 г. спрямо 2007 г. се дължи
основно на увеличение в абсолютния брой на водоснабдителния персонал през 2010 г.
спрямо 2007 г. с 25 %, на фона на слабо намаление на количествата инкасирана вода;
• стойностите на показателя брой на водоснабдителния персонал към
единица обем инкасирана вода за района за басейново управление са значително повисоки от еталонните за Западна Европа и Полша, което говори за все още
неизползвани възможности за оптимизиране на сектора;
• стойността на показателя доставена вода (m3) на 1 000 лв. приходи на
ВиК дружествата от водоснабдяване за ЗБР е с над 25 % по-висока от средната за
страната за периода 2010 - 2013 г., което говори за относително по-ниска ефективност
на дружествата, опериращи на територията на района спрямо средната за България.
Стойността на показателя е резултат от относително по-ниските приходи от
водоснабдяване на ВиК дружествата в ЗБР (6 % от общите приходи от водоснабдяване
за страната) спрямо количеството доставена вода за ЗБР (8 % от общото количество
доставена вода);
• наблюдава се тенденция на подобрение в нивото на показателя доставена
3
вода (m ) на 1 000 лв. приходи на ВиК дружествата от водоснабдяване за анализирания
период както на национално ниво, така и на ниво район за басейново управление. През
2013 г. спрямо 2007 г. за ЗБР е регистрирано над 32 % намаление в размера на
индикатора като основна причина за това подобрение е почти 35 % увеличение на
приходите от водоснабдяване.
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6.2.3.2. Социално и икономическо значение на заустването
Социално-икономическото значение на заустването е оценено за секторите
индустрия, селско стопанство и услуги. Оценката е направена и за ВиК дружествата
поради важността на отвеждането и пречистването на отпадъчните води за тяхната
дейност.
Подробна информация за социално и икономическо значение на заустването в
ЗБР е представена в Таблици 6-162 до 6-166 в Приложение 6.2.3.2. към настоящия
раздел.
Въз основа на резултатите от направените изчисления, показани в приложените
таблици, могат да се направят следните изводи:
Индустрия, селско стопанство, услуги:
• през целия период 2008 - 2012 г. показателят количество заустена вода на
1 000 лв. БДС произведена в индустрията за ЗБР остава стабилен, за разлика от
страната, където се наблюдава тенденция на намаление. Също, стойностите на
показателя на ниво район за басейново управление показват по-висока ефективност
спрямо средната за страната. През настоящия анализиран период спрямо предходния
2003 - 2007 г. се наблюдава тенденция на намаление на стойностите на показателя
както на национално ниво, така и за ЗБР;
• в рамките на анализирания период не се очертават ясни тенденции в
развитието на стойностите на показателя количество заустена вода на 1 000 лв. БДС
произведена в селското стопанство, както в ЗБР, така и в страната. Причината са
големите колебания в стойностите на показателя на ниво район за басейново
управление през отделните години, дължащи се на значителни промени през
отделните години в количествата на заустени отпадъчни води в селското стопанство,
при сравнително постоянни годишни стойности на произведената БДС в сектора;
• през целия анализиран период показателят количество заустена вода на 1
000 лв. БДС произведена в сектора на услугите за ЗБР е с по-неблагоприятни
стойности спрямо средните за страната. За разлика от почти непроменената стойност
на показателя на национално ниво в периода 2008 -2012 г., в ЗБР се наблюдава
тенденция на увеличение. Основната причина за това е ръстът на годишното
количество заустена отпадъчна вода за района на басейново управление (над 4 пъти за
2012 г. спрямо 2008 г.) при бавно увеличаваща се стойност на БДС в сектора на
услугите (12 % за 2012 г. спрямо 2008 г.);
• след 2010 г. стойността на показателя брой персонал зает в услугата
отвеждане и пречистване на отпадъчни води на млн. m3 отведена и пречистена вода в
ЗБР е по-висока от средната страната. Вероятната причина за това съотношение е
средният размер на ВиК операторите в района, тъй като тук съществуват значителен
брой малки дружества, за които не може да се реализира икономия на персонал от
мащаба на дейността;
• средногодишните стойностите за периода 2010 - 2013 г. на показателя
брой персонал зает в услугата отвеждане и пречистване на отпадъчни води на млн.м3
отведена и пречистена вода както за страната, така и за Западнобеломорския район, се
подобряват. Основният фактор за това е ръстът от 10 % за периода 2010 – 2013 г. в
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количествата отведена и пречистена вода при спад в абсолютния брой на персонала от
около 7 %.
ВиК дружества:
• средногодишната стойност на показателя събрана в обществената
канализация и пречистена отпадъчна вода към реализираните от ВиК дружествата
приходи от отвеждане и пречистване на отпадъчни води за ЗБР е значително понеблагоприятна от стойността на показателя за страната. Причина за това е
относително по-малкият дял на средногодишните приходи от отвеждане и пречистване
на отпадъчни води на ВиК операторите от ЗБР в общите приходи от канализация и
пречистване на отпадъчни води в страната – 5 % спрямо дела на количествата отведени
и пречистени отпадъчни води в ЗБР в общите количества отведени и пречистени
отпадъчни води за страната – 7,7 %;
• наблюдават се флуктуации в нивото на показателя събрана в
обществената канализация и пречистена отпадъчна вода към реализираните от ВиК
дружествата приходи от отвеждане и пречистване на отпадъчни води на ниво район за
басейново управление на водите. След отчетеното през 2010 г. спрямо 2007 г. известно
подобрение в стойността на показателя е регистрирано влошаване в нивата на
индикатора. Наблюдаваните изменения могат да се обяснят с промените, които
настъпват в нивото на събраните приходи от отвеждане и пречистване на отпадъчни
води – след 2010 г. се наблюдава тенденция на спад в размера на приходите от
отвеждане и пречистване на отпадъчни води в ЗБР.
Оценка на развитието по отношение на социалното и икономическото
значение на водоползването
Оценка на развитието по отношение на социалното и икономическото значение
на водоползването в периода 2008 - 2013 г. спрямо ситуацията в първия ПУРБ е
представена общо за ЗБР и речните басейни в таблица № 6-167.
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Таблица № 6-167
Показатели

ЗБР

басейна на р.
Струма

басейна на р. Места

басейна на р.
Доспат

Водоползване (на база средногодишните стойности на показателите за двата периода)
Използвана
вода на
1000 лв.
произведена
БДС

Влошаване на
стойностите на
показателя
през 2008-2013
г. спрямо 20032007 за всички
сектори

Влошаване на
стойностите на
показателя
през 2008-2013
г. спрямо 20032007 за всички
сектори

Подобряване на
стойностите на показателя
през 2008-2013 г. спрямо
2003-2007 за индустрията и
селското стопанство, а при
услугите има намаляваща
ефективност на
използването на водните
ресурси

Брой
персонал на
единица
използвана
вода

Подобрение на
стойностите
спрямо през
2008-2013 г.
спрямо
предходния
период за
всички сектори

Подобрение на
стойностите
спрямо през
2008-2013 г.
спрямо
предходния
период за
всички сектори

Силно влошаване на
показателя за индустрията
и селското стопанство,
докато при услугите има
подобрение

Подобряване на
стойностите за
индустрията и
услугите
Няма използвана
вода в селското
стопанство

Индустрия
сериозно
влошаване
показателя
Услуги подобрение

на
слабо

Заустване (на база средногодишните стойности на показателите за двата периода)
Заустена
вода на
1000 лв.
произведена
БДС

Индустрия тенденция на
намаление на
стойностите на
показателя
Селско
стопанство –
няма ясна
тенденция
Услуги - на
увеличение на
стойностите на
показателя

Тенденция на
намаление на
стойностите на
показателя
Селско
стопанство и
услуги - без
ясно изразена
тенденция на
промяна

Малки количества
заустени води, без ясно
изразена тенденция и
влияние върху социалноикономическото значение
на заустването

6.3.

Малки количества
заустени води, без
съществено
влияние върху
социалноикономическото
значение на
заустването

Анализ на тенденциите и прогнозите на водоползването
6.3.1. Оценка на демографското и икономическото развитие за
периода до 2027г.
Разработени са демографска прогноза, прогноза за динамиката в
икономическото развитие, както и прогноза за развитието на доходите на населението.
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6.3.1.1.Прогноза за демографското развитие
Прогнозата за общия брой на населението за периода 2014 - 2027 г. се базира
изцяло на националната прогноза за броя на населението до 2070 г. на НСИ,
публикувана на интернет страницата на НСИ към 01.01.2015 г. Взети са предвид и
трите варианта на националната прогноза:
• I вариант (при хипотеза за конвергентност) - този вариант се определя
като реалистичен и е съобразен с нормативните изисквания на Европейския съюз за
демографското и социално-икономическото развитие на страните членки (реалистичен
сценарий);
• II вариант (относително ускоряване) - при този вариант се предполага, че
демографското развитие ще протича при благоприятни социално-икономически
процеси в страната (оптимистичен сценарий);
• III вариант (относително забавяне) - при този вариант развитието на
населението е прогнозирано при хипотези за неблагоприятни социално-икономически
процеси в страната (песимистичен сценарий).
Прогнозата за населението, живеещо на територията на ЗБР и на подбасейните,
се базира на екстраполация на средния темп на прираст за периода 2003 - 2013 г.
Различията с националното равнище, определено от НСИ, се премахват чрез
пропорционално увеличение/намаление на темпа на прираст на населението на района
и подбасейните.
Прогнозата за броя на населението на възраст 15 - 64 г. за периода 2014 - 2027 г.
се базира изцяло на националната прогноза за броя на населението в този възрастов
диапазон до 2070 г. на НСИ, публикувана на интернет страницата на НСИ към
01.01.2015 г. Взети са предвид трите варианта на тази прогноза - I вариант (при
хипотеза за конвергентност), II вариант (относително ускоряване) и III вариант
(относително забавяне). Аналогично на подхода за прогнозиране на общия брой на
населението е екстраполиран средният темп на прираст за периода 2003 - 2013 г., като
различията с националното равнище, определено от НСИ, се премахват чрез
пропорционално увеличение/намаление на темпа на прираст на населението на района
и речните басейни.
В ЗБР живее малко над 8 % от населението на България, като този дял остава
стабилен през целия период 2003 - 2013 г. Броят на населението на района за периода
2003 - 2013 г. спада с 9,2 %, при 7,1 % за страната. Темпът на спад на населението на
ЗБР се засилва особено в периода 2008 - 2013 г. – 5,9 % при 4,7 % средно за страната.
Възрастовата структура на населението в района е близка до националната.
Делът на населението от 15 до 64 г. през 2013 г. е 67 %, при 66,7 % средно за страната,
като този дял се запазва стабилен за целия период 2003 - 2013 г.
Степента на урбанизация на ЗБР е по-ниска от средната за страната. Делът на
градското население през 2013 г. е 65,4 % при 73 % средно за страната. За
десетгодишен период делът на градското население на района се е увеличил с 2,4 %
при 3 % средно за страната. Независимо от нарастващия си дял, градското население на
района намалява с 5,8 % за периода 2003 - 2013 г. Селското население на района
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намалява с по-бързи темпове в сравнение с градското население – 15 % за периода 2003
- 2013 г., но с по-бавни темпове в сравнение със средното за страната за същия период –
17 %.
Районът се характеризира с относително стабилна селищна структура. За
десетгодишния период броят на селищата е намалял с 4, като промените се дължат
изцяло на селата. Средният брой на население на 1 селище за района е значително понисък от средния за страната – 985 жители при 1 382 жители средно за страната през
2013 г.
През прогнозния период до 2027 г. населението на района ще намалее с 11,6 %
съгласно реалистичния сценарий, 10,4% съгласно оптимистичния сценарий и 12,3 %
съгласно песимистичния сценарий. Делът на градското население ще нарасне до 66,6 %
през 2027 г., а делът на населението на възраст 15 - 64 г. ще намалее до 63,4 %.
Подробна демографска прогноза до 2027 г. по различни показатели за България,
ЗБР и по речни басейни е налична в Таблица № 6-168, представена в Приложение
6.3.1.1. към настоящия раздел.
6.3.1.2.
Прогноза за динамиката за икономическото
развитие
Анализът на състоянието на икономиката на ЗБР и съставните му подбасейни е
разработен въз основа на информация за периода 2008-2012 г., предоставена от НСИ.
Предоставените данни за брутната добавена стойност – общо и по сектори - са на ниво
райони за басейново управление на водите.
Изготвена е прогноза за икономическо развитие за ЗБР и за основните му речни
басейни 2027 г. в три сценария: песимистичен, реалистичен и оптимистичен. Основна
единица при създаване на прогнозата на басейновия район са речните басейни, т.е.
прогнозата на района – общо и по сектори - се получава като сума от прогнозите на
съставляващите го речни басейни - общо и по сектори. При разработването на
прогнозите за развитието на икономическите сектори е отчетено и влиянието на
тенденции в световното икономическо развитие.
Отделните прогнози са представени в Таблици от № 6-169 до № 6-172 –
Приложение 6.3.1.2.
6.3.1.3.
Прогноза за развитието на доходите на
населението
При прогнозата за развитието до 2027 г. на общия годишен доход на
домакинство са използвани отчетни данни за общия годишен доход на едно
домакинство през периода 2008 – 2012 г. от наблюдението на домакинските бюджети в
областите на страната, осъществявано от Националния статистически институт (НСИ).
Разчетните данни за доходите на домакинствата от статистиката на домакинските
бюджети в областите, попадащи в съответния район за басейново управление и
подбасейн за периода 2008 - 2012 г. се изчисляват като средна претеглена величина от
стойностите на показателя за съответните области.
Изготвени са три варианта на прогнози на доходите на населението, които се
базират на темпа, заложен в дългосрочните предвиждания на Националния
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осигурителен институт (НОИ) за развитието на осигурителния доход. Трите варианта
на прогноза за доходите са както следва:
(а) оптимистичен вариант – при него, темпът на нарастване на осигурителния
доход, предвиден от НОИ е коригиран в положителна посока (т.е. – е увеличен) със
стойностите на отклонението на потенциалния БВП, залегнали в разработената от
Министерството на финансите „Средносрочна фискална рамка и основни допускания
за периода 2010-2013 година”. Така изчислените коригирани стойности се използват за
прогнозиране (екстраполиране) на получените отчетни разчетни данни за доходите на
населението (домакинствата и на едно лице);
(б) реалистичен вариант – при него, получените отчетни разчетни данни за
доходите на населението (домакинствата и на едно лице) се екстраполират съобразно
предвижданията на НОИ за темпа на развитие на средния осигурителен доход в
страната през прогнозния период (до 2027 година);
(в) песимистичен вариант – при него, темпът на нарастване на осигурителния
доход, предвиден от НОИ е коригиран в отрицателна посока (т.е. – е намален) със
стойностите на отклонението на потенциалния БВП, залегнали в разработената от
Министерството на финансите „Средносрочна фискална рамка и основни допускания
за периода 2010-2013 година”. Така изчислените коригирани стойности се използват за
прогнозиране (екстраполиране) на получените отчетни разчетни данни за доходите на
населението (домакинствата и на едно лице).
Резултатите от трите варианта на прогнозата общо и по поречия са представени
в Таблици от 6-173 до 6-176, включени в Приложение 6.3.1.3.
Таблица № 6 -177. Развитие на доходите на населението в ЗБР до 2027 година (лв.)

Години

Общ
ГОДИШЕН
Общ ГОДИШЕН
доход на
Доход на домакинство от найдоход на
ЛИЦЕ от
бедния (първи) децил - (разчетна
ДОМАКИНСТВО домакинство в величина на база съотношението
в ЗБР - лв.
ЗБР - лв.
между средното за Б-я и децилните
(отчетната
(отчетната
групи и разчетната величина за
величина до 2007
величина до общия доход на домакинство в ЗБР
е разчетна)
2007 е
- лв.
разчетна ср.претеглена)

2008

7504

3132

2009

8168

3443

2010

8468

3402

2011

8860

3588

2012

9773

4014
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Общ
ГОДИШЕН
Общ ГОДИШЕН
доход на
Доход на домакинство от найдоход на
ЛИЦЕ от
бедния (първи) децил - (разчетна
ДОМАКИНСТВО домакинство в величина на база съотношението
в ЗБР - лв.
ЗБР - лв.
между средното за Б-я и децилните
(отчетната
(отчетната
групи и разчетната величина за
величина до 2007
величина до общия доход на домакинство в ЗБР
е разчетна)
2007 е
- лв.
разчетна ср.претеглена)

2013

10258

4213

3835

2014

10755

4417

4021

2015

11176

4590

4178

2016

11714

4811

4380

2017

12084

4963

4518

2018

12669

5203

4737

2019

13280

5454

4965

2020

13907

5711

5200

2021

14733

6051

5508

2022

15596

6405

5831

2023

16499

6776

6169

2024

17444

7164

6522

2025

18433

7570

6892

2026

19389

7963

7249

2027

20 385

8 372

7 622

Доходите в района са по-ниски от средното за страната (10 244 лв. на
домакинство през 2012 година) и като цяло остават такива през целия период.
Получените данни отразяват темпа на нарастване осигурителния доход (приет като база
при екстраполацията) и сочат увеличение на доходите в района близо 3 пъти за
прогнозния период. Това са и границите, с които следва да се съобразява изменението
на цените на ВиК услугите за населението, в контекста разбира се на законовите
изисквания за тежестта на тези разходи в бюджетите на домакинствата.
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Прогноза за социалната поносимост на цените на

ВиК услугите
В рамките на тази точка са представени резултатите от прогнозите за социалната
поносимост на ВиК услугите, които са изготвени в рамките на изпълнението на Поддейност I.2.1. „Оценка на демографското и икономическото развитие за периода до 2021
г. и 2027 г.”.
6.3.1.4.1 Методология на прогнозните оценки за социалната поносимост на
цените на ВиК услугите за населението, живеещо в район /речен басейн (РБ)
Социалната поносимост обикновено се дефинира като разходи за потреблението
на определено въз основа на обществено приета минимална норма количество вода за
питейно-битови нужди, които потребителите са в състояние да направят, без това да
застраши способността им да осигурят задоволяването на други основни техни жизнени
потребности.
По правило критерий за способността за плащане (платежоспособността) е
някакъв обществено приет праг на дела на разходите за водни услуги в домакинския
бюджет.
При разработването на икономическия анализ на водоползването, включен в
проекта на ПУРБ нормативно установения праг на социалната поносимост на цената на
ВиК услугите беше определен като не по-голям от 4% от средния месечен доход на
домакинство в съответния регион и прогнозите за социалната поносимост на цените на
ВиК услугите беше изчислена при 2 сценария – не повече от 4% и не повече от 3% от
средния месечен доход на домакинство в съответния регион. Впоследствие
българският законодател прие,, че: „Социална поносимост на цената на В и К
услугите" е налице в случаите, когато тяхната стойност, определена на база минимално
месечно потребление на вода за питейно-битови нужди от 2,8 куб. м на едно лице, не
надхвърля 2,5 на сто от средния месечен доход на домакинство в съответния регион“
(§1, ал.1, т. 4 от допълнителните разпоредби на Закона за регулиране на
водоснабдителните и канализационните услуги, в сила от 20.01.2005 г., ДВ бр. 58 от 31
юли 2015 г.), поради което прогнозната оценка е съобразена с тази промяна.
Въз основа на текста от закона, регламентиращ параметрите на социалната
поносимост се извежда формула за изчисляване на цената на ВиК услугите. На тази
основа и предвид конкретната цел на оценката в случая – да се прогнозират социално
поносимите за населението в РБ разходи за ВиК услуги и на тази основа впоследствие цената на 1 куб.м. вода за питейно-битови нужди през периода до 2027 г., са
използвани следният алгоритъм и допускания:
Първа стъпка - определяне на социално поносимия размер на годишните
разходи за ВиК услуги на едно домакинство в речния басейн – въз основа на
прогнозираните стойности на:
(а) общия доход на домакинствата в района/РБ;
(б) доходите на най-нискодоходния (първи) децил в РБ.
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Втора стъпка - за всеки от тези две групи доходи се определя величината на
социално поносимите разходи за ВиК услуги при 2,5%-тен праг на социална
поносимост на дела на разходите на домакинствата за ВиК услуги.
Трета стъпка - изчисляване на социално поносимата за домакинствата
максимална цена на 1 куб. м. вода за питейно-битови нужди (при праг 2,5% от
величината на общия доход на домакинство и на дохода на домакинства от първия
децил). Тази величина е частно от стойността на определения при втората стъпка
социално поносим размер на годишните разходи за ВиК услуги на едно домакинство,
който се разделя на минималната годишна норма на потребление на вода за питейнобитови нужди на домакинство (определена въз основа на посочената в закона
минимална норма от 2.8 куб.м./лице месечно * 12 месеца * „X” лица в домакинство,
или общо „Y” куб.м.). По такъв начин се изчисляват 2 варианта за възможно социално
поносимо (максимално) равнище на цените (респ. на разходите) за ВиК услуги за
населението: въз основа на (а) „общия доход” и за (б) „доход на първия децил”.
6.3.1.4.2. Прогнозни оценки до 2027 година за социалната поносимост на
цените на ВиК услуги за населението, живеещо в ЗБР.
В съответствие с възприетата методология и изготвен въз основа на нея
алгоритъм, бяха изготвени следните варианти на прогнозни оценки (Таблица № 6-178).
Сравнението на получените прогнозни стойности позволява да се заключи, че
най- поносимo за населението от социална гл.т. е равнището на цените при база "доход
на І децил". То, на свой ред, е по-високо в сравнение със средната цена например на
Източнобеломорския район (която в крайната 2027 г. 2,24 лв.).
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Таблица № 6-178. Прогнозни равнища на социално поносими цени на ВиК услугите за населението в ЗБР до 2027 година (лв.)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
І-ви вариант - при база
"общ
год.
доход
на
домакинство"
Общ ГОДИШЕН доход на
1025 1075 1117 1171 1208 1266 1328 1390 1473 1559 1649 1744 1843 1938 2038
ДОМАКИНСТВО в РБ - лв. 7504 8168 8468 8860 9773
8
5
6
4
4
9
0
7
3
6
9
4
3
9
5
(разчетна величина)
(І.1)
Социално
поносим
размер на разходите на
домакинство в РБ за ВиК 188
услуги – при праг 2,5% от
доходите на домакинство (лв)

204

212

222

244

256

269

279

293

302

317

332

348

368

390

412

436

461

485

510

(І.2) Ниво на СОЦИАЛНО
ПОНОСИМАТА ЦЕНА (с
ДДС) на ВиК услугите за
домакинствата в РБ - при
2.29 2.50 2.59 2.71 2.99 3.13 3.29 3.41 3.58 3.69 3.87 4.06 4.25 4.50 4.77 5.04 5.33 5.63 5.92 6.23
2,5% праг и "Y" куб.м. вода
годишно (2.8 куб.м на
лице*"X"
лица
в
домакинство*12 месеца) - лв.
ІІ-ри вариант - при база
"общ
год.
доход
на
домакинство
от
І-ва
децилна група в РБ
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Доход на домакинство от найбедния (първи) децил (разчетна величина на база
съотношението
между
средното за Б-я и децилните
групи и разчетната величина
за
общия
доход
на
домакинство в РБ) - лв.

3835 4021 4178 4380 4518 4737 4965 5200 5508 5831 6169 6522 6892 7249 7622

(ІІ.1)
Социално
поносим
размер на разходите за ВиК
услуги на домакинство от І-ви
децил в РБ – при праг 2,5% от
доходите на домакинството
(лв)

96

(ІІ.2) Ниво на СОЦИАЛНО
ПОНОСИМАТА ЦЕНА (с
ДДС) на ВиК услугите за
домакинствата от І-ви децил в
РБ - при 2,5% праг и "Y"
куб.м. вода годишно ("Y"="X"
лица в домакинство*2.8 куб.м
на лице*12 месеца) - лв.

1.17 1.23 1.28 1.34 1.38 1.45 1.52 1.59 1.68 1.78 1.89 1.99 2.11 2.22 2.33

101

104

109

113

118

124

130
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154

163

172

181

191
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6.3.2. Определяне на тенденциите в развитието на водоснабдяването
и потребностите от вода, включително сценарии за бъдещо развитие към 2021г.
За определяне на тенденциите в развитието на водоснабдяването и
потребностите от вода и предвидените инвестиции е извършена оценка на тенденциите
на ключови хидроложки и социално-икономически фактори/драйвери, които влияят на
тенденциите в развитието на водоснабдяването и потребностите от вода чрез
съответния натиск (демография, климат, секторни политики, технологично развитие).
Целта на настоящия анализ е да бъде оценена точността или „сбъдваемостта“ на
изготвените прогнози в рамките на икономическия анализ на водоползването в ПУРБ
(2010 – 2015 г.) като е направена оценка на:
факторите, довели до промяна на тенденциите при изготвянето на
различните видове базови прогнози особено при тези с по-ниско ниво на сбъдваемост;
съвкупното влияние на отделните базови прогнози върху точността на
вторичните прогнози, свързани с прогнозирането на водопотреблението в различните
му разрези.
Изготвени са базови прогнози за демографското и икономическото развитие. Въз
основа на тези базови прогнози и чрез използването на допълнителни показатели са
изготвени вторични прогнози за водопотреблението по сектори – в т.ч. домакинства
(население), индустрия, селско стопанство и услуги.
Прогнозите са направени на базата на статистически данни за периода 2003 2007 г. като прогнозният период е 2008 - 2027 г.
Изготвен е анализ и оценка на вторичните прогнози за водопотреблението за
всеки един сектор (население, индустрия, селско стопанство и услуги), като в случаите,
когато е констатирана неточност са анализирани факторите/драйверите, довели до тези
неточности в т.ч. е направен и анализ и оценка на първичните прогнози. Оценката е
изготвена чрез съпоставката на прогнозните данни за периода 2008 - 2013 г. с отчетни
данни от НСИ за този период, получени за целите на настоящата задача.
Анализ и оценка на прогнозата за водопотреблението на населението
Съпоставката на прогнозни и отчетни статистически данни, свързани с
параметрите на прогнозата за водопотреблението на населението за периода 2008 2013 г. е представена в следващата таблица:
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Таблица № 6-179. Съпоставката на прогнозни и отчетни статистически данни,
свързани с параметрите на прогнозата за водопотреблението на населението в ЗБР
за периода 2008-2013 г.
Средно
2008-2013

2008

2009

2010

2011

2012

2013

624 960

620 489

616 067

611 788

607 469

603 105

613 980

97,28

97,78

98,28

98,78

99,28

99,78

98,53

607 970

606 724

605 480

604 333

603 104

601 787

604 900

35,78

35,79

35,80

35,81

35,82

35,83

36,34

22 363

22 209

22 057

21 910

21 761

21 611

21 985

624 960

620 819

614 527

600 236

594 347

588 027

607 153

98,96

98,98

99,09

99,19

99,26

97,49

98,83

618 460

614 487

608 935

595 374

589 949

573 268

600 079

36,00

35,67

35,67

37,28

38,26

37,70

36,74

22 266

21 916

21 718

22 197

22 572

21 610

22 047

0,0 %

0,1 %

-0,2 %

-1,9 %

-2,2 %

-2,5 %

-1,1 %

1,7 %

1,2 %

0,8 %

0,4 %

0,0 %

-2,3 %

0,3 %

1,7 %

1,3 %

0,6 %

-1,5 %

-2,2 %

-4,7 %

-0,8 %

ПРОГНОЗА
Брой на населението
Западнобеломорски район
Дял на водоснабденото
население (%)
Западнобеломорски район
Население, включено към
централно водоснабдяване
Западнобеломорски район
Потребление на вода на 1 жител
(м3/год)
Западнобеломорски район
Общо количество вода за
населението (хил.м3)
Западнобеломорски район
ОТЧЕТНИ СТАТИСТИЧЕСКИ
ДАННИ – НСИ
Брой на населението
Западнобеломорски район
Дял на водоснабденото
население (%)
Западнобеломорски район
Брой на населението, включено
към централно водоснабдяване
Западнобеломорски район
Потребление на вода на 1 жител
(м3/год)
Западнобеломорски район
Общо количество вода за
населението (хил.м3)
Западнобеломорски район
ОТКЛОНЕНИЕ НА
СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ДАННИ
ОТ ПРОГНОЗАТА
Отклонение на реалния брой на
населението от прогнозния
Западнобеломорски район
Отклонение на реалния дял на
водоснабденото население от
прогнозния
Западнобеломорски район
Отклонение на реалния брой на
водоснабденото население от
прогнозния
Западнобеломорски район
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2008

2009

2010

2011

2012

2016
2013

Средно
2008-2013

Отклонение на реалното
потребление на вода на 1 жител
(м3/год) от прогнозното
Западнобеломорски район

0,6 %

-0,4 %

-0,4 %

4,1 %

6,8 %

5,2 %

1,1 %

-0,4 %

-1,3 %

-1,5 %

1,3 %

3,7 %

0,0 %

0,3 %

Отклонение на реалното
количество използвана вода от
прогнозното
Западнобеломорски район

Въз основа на представената информация могат да бъдат формулирани следните
заключения относно точността на прогнозата за водопотреблението на населението на
територията на Западнобеломорски район:
по отношение на общия брой на населението не се наблюдават
съществени отклонения на прогнозата;
отклонението между прогнозните и реалните стойности на другите
показатели, участващи в прогнозата (дял на водоснабденото население и потребление
на вода на 1 жител) – също е минимално;
минималното отклонение между реалното и прогнозното количество
използвана вода от населението средно за района, както по отделни години, така и за
целия период 2008 - 2013 г., показва, че използваната методика на прогнозиране води
до висока „сбъдваемост“.
Анализ и оценка на прогноза за водопотреблението на индустрията,
селското стопанство и услугите
Съпоставката на прогнозни и отчетни статистически данни, свързани с
отделните параметри на прогнозата за водопотреблението на индустрията, селското
стопанство и услугите за периода 2008 - 2013 г., е представена в следващата таблица:
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Таблица № 6-180. Съпоставката на прогнозни и отчетни статистически данни,
свързани с параметрите на прогнозата за водопотреблението на индустрията,
селското стопанство и услугите в ЗБР за периода 2008 - 2012 г.
2008 г.

Средно
2008-2012

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

996 115
430 295

1 054 082
462 737

1 112 048
497 694

1 170 015
535 364

1 227 981
575 962

1 112 048
500 411

1 286 473

1 347 534

1 408 595

1 469 656

1 530 717

1 408 595

Количество вода на единица
БДС
Индустрия
Селско стопанство

0,03600
0,01823

0,03528
0,01787

0,03458
0,01751

0,03389
0,01716

0,03321
0,01682

0,03459
0,01752

Услуги

0,00651

0,00638

0,00626

0,00613

0,00601

0,00626

35 865
7 846

37 193
8 268

38 453
8 715

39 648
9 187

40 780
9 686

38 388
8 740

8 380

8 603

8 813

9 011

9 197

8 801

1 610 000
417 000

1 136 000
265 000

1 127 000
299 000

1 286 000
301 000

1 282 000
343 000

1 288 200
325 000

1 586 000

1 629 000

1 699 000

1 719 000

1 771 000

1 680 800

0,01668
0,02057

0,02256
0,04405

0,02221
0,02439

0,02030
0,01991

0,02598
0,02305

0,02154
0,02639

0,00528

0,00477

0,00649

0,00508

0,00453

0,00523

26 858
8 579

25 627
11 674

25 032
7 291

26 103
5 992

33 300
7 906

27 384
8 288

8 375

7 766

11 024

8 736

8 015

8 783

61,6 %

7,8 %

1,3 %

9,9 %

4,4 %

15,8 %

ПРОГНОЗА
БДС (хил.лв.)
Индустрия
Селско стопанство
Услуги

Общо количество на
използвана вода (хил.м.3)
Индустрия
Селско стопанство
Услуги
ОТЧЕТНИ СТАТИСТИЧЕСКИ
ДАННИ – НСИ

БДС (хил.лв.)
Индустрия
Селско стопанство
Услуги
Количество вода на единица
БДС
Индустрия
Селско стопанство
Услуги
Количество на използвана
вода (хил.м.3)
Индустрия
Селско стопанство
Услуги
ОТКЛОНЕНИЕ НА
СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ДАННИ
ОТ ПРОГНОЗАТА

Отклонение на реалната
стойност на БДС от
прогнозата
Индустрия
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2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2016
Средно
2008-2012
-40,4 %
-35,1 %

2012 г.

Селско стопанство

-3,1 %

-42,7 %

-39,9 %

-43,8 %

Услуги

23,3 %

20,9 %

20,6 %

17,0 %

15,7 %

19,3 %

-53,7 %
12,8 %

-36,1 %
146,5 %

-35,8 %
39,3 %

-40,1 %
16,0 %

-21,8 %
37,1 %

-37,7 %
50,7 %

-18,9 %

-25,3 %

3,7 %

-17,1 %

-24,7 %

-16,5 %

-25,1 %
9,4 %

-31,1 %
41,2 %

-34,9 %
-16,3 %

-34,2 %
-34,8 %

-18,3 %
-18,4 %

-28,7 %
-5,2 %

-0,1 %

-9,7 %

25,1 %

-3,0 %

-12,9 %

-0,2 %

Отклонение на реалното кво изп.вода/1-ца БДС от
прогнозата
Индустрия
Селско стопанство
Услуги
Отклонение на реалното кво изп.вода от прогнозата
Индустрия
Селско стопанство
Услуги

Въз основа на представената информация могат да бъдат формулирани следните
заключения относно точността на прогнозата за водопотреблението на индустрията:
наблюдава се отклонение на базовата прогноза за развитие на БДС в
индустрията за периода 2008 - 2013 г. от реалните стойности на БДС в индустрията за
същия период – за целия период средногодишното отклонение на реалната от
прогнозната стойност на БДС в индустрията за ЗБР е 15,8 %. Това се дължи на факта,
че прогнозата на БДС в индустрията е „стъпила“ на отчетни данни за периода 2003 2006 г. В последвалите години 2007, 2008 и 2009 г. се наблюдава изключително голям
ръст в произведената добавена стойност в отрасъл „Строителство“, което е свързано с
наблюдавания строителен „бум“. Допускане за подобен ръст е било невъзможно да
бъде направено към момента на изготвянето на прогнозите;
наблюдава се значително отклонение на количеството на използваната
вода на 1-ца БДС произведена в индустрията от прогнозното количество. През 2007 г.
средно за страната стойността на показателя спада със 70,7 % спрямо 2006 г. Това се
дължи на настъпването на икономическата криза, което води до спад в производството
на отраслите, които са големи консуматори на вода, а от там и на количеството на
използваната вода на 1-ца произведена БДС. При прогнозирането на количеството на
използваната вода е направено допускане за спад на количеството на използваната
вода на 1-ца произведена БДС в резултат от въвеждането на по-модерни технологии, но
допускане за подобен спад от 70 % е било невъзможно да бъде направено към момента
на изготвянето на прогнозите;
в резултат на констатираните отклонения в базовите прогнози се
наблюдава отклонение в прогнозираното количество на използваната вода, което
отклонение се дължи на действието на фактори/драйвери, което към момента на
прогнозирането не е имало основание да бъде допуснато;
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средно за страната в периода 2008 - 2012 г. се наблюдава сравнително
ниско отклонение между прогнозните и реалните стойности на БДС, произведена в
селското стопанство. Характерните за сектора колебания и липса на цялостна
тенденция в периода 2003 - 2006 г. се наблюдават и в следващия период, само че с посилни амплитуди на колебание;
в количеството на използваната вода за производство на 1-ца БДС в
селското стопанство средно за страната в периода 2008 - 2012 г. липсва ясно изразена
тенденция, което е характерно и за предходния период. Това в по-голяма степен се
дължи на конюнктурни причини, свързани с колебанията в ежегодните стойности на
произведената БДС и използваното количество вода, отколкото на определени
закономерности.
Въз основа на представената информацията могат да бъдат формулирани
следните заключения относно точността на прогнозата за водопотреблението на
услугите:
наблюдава се отклонение на базовата прогноза за развитие на БДС в
услугите за периода 2008 - 2013 г. от реалните стойности на БДС в услугите за същия
период – за целия период средногодишното отклонение на реалната от прогнозната
стойност на БДС в услугите е 29,7 %. Това се дължи на факта, че прогнозата на БДС в
услугите е „стъпила“ на отчетни данни за периода 2003 - 2006 г. В последвалите
години 2007, 2008 и 2009 г. се наблюдава изключително голям ръст в произведената
добавена стойност в търговията с недвижими имоти, което е свързано с наблюдавания
строителен „бум“. Подобно значително отклонение между прогнозна и отчетна БДС се
наблюдава и при сектора на индустрията. Статистическото отчитане на търговията с
недвижими имоти в сектора на услугите води до ръст от 27,8 % на произведената в
услугите БДС през 2007 г. спрямо 2006 г. и ежегоден ръст от съответно 16 % и 4 %
през последвалите 2 години. Допускане за подобен ръст е било невъзможно да бъде
направено към момента на изготвянето на прогнозите;
наблюдава се значително отклонение на количеството на използваната
вода на 1-ца БДС произведена в услугите от прогнозното количество. През 2012 г.
средно за страната стойността на показателя спада със 50 % спрямо 2006 г. Това се
дължи на настъпването на икономическата криза, което води до спад в производството
на отраслите, които са големи консуматори на вода, а от там и на количеството на
използваната вода на 1-ца произведена БДС. Като цяло обаче може да се посочи, че
спадът на използваната вода на 1-ца произведена БДС при услугите не е толкова рязък
и значителен, както при индустрията. При прогнозирането на количеството на
използваната вода в услугите е направено допускане за спад на количеството на
използваната вода на 1-ца произведена БДС в резултат от въвеждането на по-модерни
технологии, но допускане за подобен спад от 50 % е било невъзможно да бъде
направено към момента на изготвянето на прогнозите;
в резултат на констатираните отклонения в базовите прогнози се
наблюдава отклонение в прогнозираното количество на използваната вода, което
отклонение се дължи на действието на фактори/драйвери, което към момента на
прогнозирането не е имало основание да бъде допуснато.
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6.3.3. Определяне на предложените мерки и планираните инвестиции за
прилагане на съществуващото законодателство
За определянето на предложените мерки и планираните инвестиции за прилагане
на съществуващото законодателство в областта на водите е направена пълна
инвентаризация на документите, които очертават инвестиционни приоритети и цели в
областта на водите, както следва:
Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор;
Стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията
в Република България;
Програма за необходимите мерки в условията на тенденция към
засушаване;
Планове за управление на речните басейни;
Регионални генерални планове;
Генерални планове за агломерации над 10 000 е. ж.;
Областни стратегии за развитие;
Общински планове за развитие;
Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ .
Всички тези документи съдържат мерки и инвестиции за прилагане на
съществуващото законодателство в областта на водите. Анализът показва, че най-пълна
и актуална информация (към момента) за целите на настоящата задача се съдържа в
Регионалните генерални планове, разработени на обособените територии на 51 ВиК
оператора, т.е. за цялата територия в страната с изключение на „Софийска вода“ АД,
тъй като дружеството е отдадено на концесия, и приети през 2014 г. Те съдържат
всички мерки, необходими за изпълнение на изискванията на Директива 91/271/ЕС за
пречистването на градските отпадъчни води за агломерации с население над 2 000 е.ж.
и Директива 98/83/ЕС за качеството на водите, предназначени за консумация от човека,
както и мерки за подобряване на ефективността на водоснабдителните системи,
намаляване на загубите и подобряване на качеството на водните услуги за населението.
След инвентаризацията е съставена електронна база данни, съдържаща пълното
наименование на мярката, населено място, община, период на изпълнение и стойност
на мярката. Чрез включването на кодове, обозначаващи района и вида на мярката,
базата данни дава възможност за генериране на различни справки.
Обобщена справка за ЗБР и общо за страната по времеви периоди и по мерки са
представена в Таблица № 6-181. и Таблица № 6-182.
Таблица № 6-181. Разпределение на планираните инвестиции съгласно Регионалните
генерални планове по времеви периоди и райони (лв.)
2014-2020
2021-2028
2029-2038
Всичко
БЪЛГАРИЯ
ЗБР

13 072 432 125,84
1 193 107 438,63

5 585 031 545,29

3 792 706 063,18

22 450 169 734,31

400 023 211,83

171 208 101,87

1 764 338 752,33
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Данните показват, че над половината от общо планираните инвестиции за ЗБР са
предвидени за периода до 2020 г., което се обяснява с необходимостта от постигане на
изискванията на посочените по-горе европейски директиви. В териториално отношение
на ЗБР обяснимо се пада най-малък дял от инвестициите (7 %).
Таблица № 6-182. Разпределение на планираните инвестиции съгласно Регионалните
генерални планове по видове мерки (лв.)
Канализация и
Всичко
Водоснабдяване
пречистване на
инвестиции
отпадъчни води
БЪЛГАРИЯ
ЗБР

9 614 635 414,84

12 835 534 319,47

22 450 169 734,31

505 258 255,89

1 259 080 496,44

1 764 338 752,33

Мерките, свързани с отвеждане и пречистване на отпадъчни води, са с по-голям
относителен дял в инвестициите средно за страната (57,2 %) в сравнение с мерките за
водоснабдяване. При ЗБР делът на инвестициите в отвеждане и пречистване на
отпадъчни води е по-висок от средния за страната - 71,4 %.
В допълнение към инвестициите по Регионалните генерални планове са
идентифицирани инвестиции в размер на 180 млн.лв., свързани с изграждане на 3 броя
язовири, 2 от които в териториалния обхват на ЗБР - яз. „Кюстендил“ и яз. „Беласица“
с цел гарантирано осигуряване на вода за населението и бизнеса в условията на
промени на климата, водещи до засушаване68.
Тези инвестиции са идентифицирани като необходими и в резултат от анализите
и прогнозите на промените в натиска от климатичните промени.
Идентифицираните инвестиции за водоснабдяване, отвеждане и пречистване на
отпадъчни води и за гарантирано осигуряване на вода за населението и бизнеса в
условията на промени на климата, водещи до засушаване са включени в сценариите,
представени в т.6.3.4. на настоящия раздел.
Основният източник на средства за финансиране на инвестициите във водния
сектор е Оперативна програма „Околна среда“. Все още ОПОС за 2014 - 2020 г. не е
одобрена от ЕК, но според версията й от м. ноември 2014 г. следните суми ще бъдат
налични за приоритетна ос „Води“:
пречистване на отпадъчни води за агломерации с над 10 хил. е.ж. - 878
576 900,55 евро;
осигуряване на питейна вода (инфраструктура за добив, пречистване,
съхранение и водоразпределение) - 55 381 353,33 евро;
управление на водите и опазване на питейната вода (включително
управление на речните басейни, водоснабдяване, специфични мерки за адаптиране към
изменението на климата, отчитане на потреблението на централно равнище и равнище

68

По информация от Световната банка и Национална стратегия за управление и развитие на водния
сектор на Република България

322
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район”

План за управление на речните басейни на ЗБР (2016-2021 г.)

2016

отделен потребител, системи за таксуване и намаляване на течовете) - 89 325 430,29
евро;
мерки, свързани с опазването на околната среда, които са насочени към
намаляване и/или предотвратяване на емисиите на парникови газове (включващи
обработка и съхранение на метан и компостиране) - 10 336 198,83 евро.
Общата сума възлиза на 1 033 619 883 лв., което е подкрепа от ЕК (Кохезионен
фонд). Националното участие е 182 403 509 лв. или общата сума за Приоритетна ос 1
„Води“ е 1 216 023 392 лв.
6.3.4.
Идентифициране
на
реалистичен,
оптимистичен
и
песимистичен сценарий към 2027 г.
Прогнозата за потребностите от вода при реалистичния, оптимистичния и
песимистичния сценарии са изготвени за следните групи потребители: домакинства
(население); индустрия, селско стопанство и услуги.
Разработени са 3 сценария както следва:
1. Песимистичен сценарий. Този сценарий включва прогнози за
водоползването и разходите във водния сектор при неблагоприятни прогнози за
демографското развитие и неблагоприятни прогнози за развитие на секторите
индустрия, селско стопанство и услуги.
2. Реалистичен сценарий. Този сценарий включва прогнози за
водоползването и разходите във водния сектор при оценените като реалистични
прогнози за демографското развитие и за развитието на секторите индустрия, селско
стопанство и услуги.
3. Оптимистичен сценарий. Този сценарий включва прогнози за
водоползването и разходите във водния сектор при оценените като оптимистични
прогнози за демографското развитие и за развитието на секторите индустрия, селско
стопанство и услуги.
Реалистичният, оптимистичният и песимистичният сценарии за разходите,
свързани с развитието на водния сектор на ЗБР са представени в Таблица № 6-183Приложение 6.3.4.
Извършен е и анализ на чувствителността на реалистичния сценарий, което
позволява определянето на „критичните“ променливи или параметри на реалистичния
сценарий. Това са променливи, чиито колебания – положителни или отрицателни,
оказват най-голямо въздействие върху крайните резултати от сценария – т.е. общите
разходи.
При оценката на чувствителността на реалистичния сценарий е приложен
подхода, препоръчан от Ръководството на ЕК за анализ на разходите и ползите.
Съгласно него „критични“ са онези променливи или параметри, при които абсолютно
отклонение от 1 % предизвиква съответно отклонение от над 1 % в нетната настояща
стойност (ННС).
Резултатите от тестването на чувствителността на реалистичния сценарий
показват че като критични параметри могат да бъдат определени разходите за доставка
на 1 m3 вода за населението на ВиК операторите. При тях 1 % промяна в посока
нарастване/намаляване води до над 1 % отклонение в ННС. При останалите тествани
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параметри отклоненията са под 1 %. Това се обяснява със значително по-високите
стойности на разходите за доставка на 1 m3 вода за населението на ВиК операторите и
съответно по-ниските такива на останалите видове разходи.
6.4. Възстановяване на разходите за услуги във водния сектор
Оценката на възстановяването на разходите за услуги във водния
сектор за ЗБР е извършена въз основа на национална методика за оценка на
възстановяването на разходите за широк кръг водни услуги69, включително прилагане
на методология за оценка на разходите за околна среда и ресурсните разходи. За ЗБР
тази оценка е направена за десет от идентифицираните въз основа на съгласуван и
национално одобрен подход „Услуги във водния сектор” 70 единадесет водни услуги,
както следва: Обществено водоснабдяване (питейно и напояване); Обществено
отвеждане на отпадъчни води; Обществено пречистване на отпадъчни води; Собствено
водоснабдяване в индустрията; Собствено водоснабдяване в селското стопанство за
напояване; Собствено водоснабдяване в селското стопанство за животновъдство и
аквакултури; Производство на електроенергия от ВЕЦ; Предпазване на наводнения;
Съхранение на вода и Собствено водоснабдяване за питейни цели.
Корабоплаването и свързаните с него дейности не са обект на оценка, поради
обстоятелството, че в териториалния обхват на ЗБР не се извършва тази услуга.
В настоящия раздел е представена оценка на възстановяването на разходите на
водните услуги в ЗБР в следните аспекти:
• oценка на възстановяването на разходите за отделните водни услуги за
периода 2008 - 2012 г.;
• сравнение на получените резултати за възстановяването на разходите за
периода 2008 - 2012 г. с резултатите за периода 2003 - 2007 г.;
• ценова политика при управление на водите.
6.4.1. Оценка на възстановяването на разходите за отделните водни услуги
Оценка на възстановяването на разходите за услугата „Обществено
водоснабдяване” (питейно и напояване) за периода 2008 - 2012 г.
Възстановяването на финансовите и общите разходи е изчислено за ЗБР за
басейново управление за периода 2008 - 2012 г. общо за услугата и по потребители.
Получените резултати за двата варианта са представени в следващите таблици:

69

http://www5.moew.government.bg/wp-content/uploads/filebase/Water/PURB/Podhodi/Economical_aspects/Metod_vyzst_razhodi30092016.pdf
70

http://www5.moew.government.bg/wp-content/uploads/filebase/Water/PURB/Podhodi/Economical_aspects/VODNI_USLUGI_FIN.pdf
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Таблица № 6-184. Възстановяване на финансовите разходи – общо за ЗБР и по
потребители (%)
2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

Общо

106,7 %

101,7 %

80,8 %

53,9 %

68,3 %

Домакинства

111,6 %

101,7 %

83,6 %

53,7 %

69,8 %

Индустрия

99,2 %

101,6 %

73,8 %

54,4 %

63,5 %

Селско стопанство

2,2 %

100.9%

54,7 %

56,0 %

48,7 %

111,5 %

101,7 %

83,5 %

53,7 %

69,7 %

Услуги

Таблица № 6-185. Възстановяване на финансовите разходи, ресурсните разходи и
разходите за околна среда -общо за ЗБР и по потребители (%)
2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

Общо

103,6%

99,2 %

80,7 %

53,9 %

68,2 %

Домакинства

106,4%

97,7 %

83,4 %

53,7 %

69,7 %

Индустрия

99,2 %

101,6 %

73,8 %

54,4 %

63,5 %

Селско стопанство

2,2 %

100,9 %

54,6 %

55,8 %

48,6 %

111,5 %

101,7 %

83,5 %

53,7 %

69,7 %

Общо

Услуги

Забележка: По-ниският процент на възстановяване на финансовите разходи и
общите разходи през 2008 г. (общо за услугата и в частност за селското стопанство)
е изключение, което се дължи на липсата на информация относно цената за доставка
на вода от хидромелиорациите за тази година, поради което съответните приходи за
годината не са изчислени и отнесени към общите приходи за услугата обществено
водоснабдяване. Поради тази причина 2008 г. не е включена в анализа на резултатите
за възстановяване на разходите и за конкретната услуга той обхваща периода 20092012 г.
Анализът на данните показва сравнително високо ниво на възстановяване
на финансовите разходите за ЗБР за услугата обществено водоснабдяване за
периода 2009 - 2012 г. След 2009 г. се наблюдава постепенно намаление в нивото на
възстановяване на разходите. Това се дължи на сравнително постоянното ниво на
приходите при регистрирано над 40 % увеличение на разходите в рамките на
разглеждания период. Сравнително високото ниво на възстановяване на разходите за
тази услуга в сравнение с другите обществено предоставяни услуги (обществено
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отвеждане и обществено пречистване на отпадъчни води) е наличието на кръстосано
субсидиране. При ценообразуването на ВиК услугите ВиК операторите се стремят да
формират по-висока цена на доставяне на вода в сравнение с отвеждане и пречистване,
тъй като потребителите на услугата доставяне на вода са по-голям брой и съответни
проходите са повече. Друг фактор за високото ниво на възстановяване е насочването на
основната част от средствата от ОПОС 2007-2013 г. за финансиране на мерки за
изпълнение на изискванията на Директива 91/271/ЕС, т.е. разходите са по-ниски спрямо
другите две обществено предоставяни услуги.
• Възстановяването на разходите варира значително на ниво басейнови
дирекции, като най-ниско ниво на възстановяване на разходите сред четирите района е
регистрирано при Западнобеломорския район вкл. по отделни потребители. Причините за
това могат да се търсят в две направления –
• Само 2% от цялата доставена вода в БДЗБР идва от хидромелиоративните
системи, в резултат на което тези приходи формират едва 5% от общите приходи от
доставена вода в района.

• Същевременно цената за доставка на питейна вода от ВиК операторите в
ЗБР е най-ниска за разлика от останалите райони за басейново управление.
Към 2012 г. възстановяването на разходите за услугата е най-високо при
селското стопанство. Това отново може да бъде обяснено с големия дял, който
получават приходите от доставка на вода от хидромелиорации в сравнение с тези от
доставка на вода за селско стопанство от ВиК операторите. При останалите групи
потребители се наблюдава ниво на възстановяване близко до средното за услугата.
Включването на разходите за околна среда при изчисляването на разходите през
анализирания период води до слабо намаление в нивото на възстановяване, тъй като
обхватът на тези разходи е много по-малък в сравнение с обхвата на финансовите
разходи
Сравнение на получените резултати за възстановяването на разходите за
периода 2008 - 2012 г. с резултатите за периода 2003 - 2007 г.
Степента на възстановяването на разходите за услугата обществено
водоснабдяване в периода 2003 - 2007 г. е изчислена за финансовите и ресурсните
разходи , като получените резултати са представени в следващата таблица:
Таблица № 6-186. Възстановяване на финансовите разходи, ресурсните разходи и
разходите за околна среда за периода 2003-2007 г. – общо и по потребители (%)
2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

72 %

78 %

86 %

77 %

74 %

- население

73 %

76 %

84 %

75 %

73 %

- промишленост

73 %

76 %

84 %

75 %

73 %

селско стопанство

61 %

66 %

72 %

73 %

80 %

- услуги

97 %

101 %

100 %

94 %

79 %

Западнобеломорски район

Сравнението на общото възстановяване на разходите за периода 2003 - 2007 г. и
за периода 2008 - 2012 г. показва, че през втория период за ЗБР за услугата обществено
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водоснабдяване нивото на възстановяване на разходите отчита известен спад. Това
може да бъде обяснено с неравномерния ръст в цената водоснабдяването за различните
ВиК оператори на територията на Западнобеломорски район, което предопределя понисък ръст в приходите от услугата обществено водоснабдяване.
Оценка на възстановяване на разходите за водната услуга:
Обществено отвеждане на отпадъчни води и оценка на получените резултати
Водната услуга „Обществено отвеждане на отпадъчни води“ се предоставя от ВиК
операторите. Услугата включва отвеждане на отпадъчни води посредством
канализационни системи за:
• Населението
• Икономическите субекти ( в т.ч. в индустрията, селското стопанство и
услугите)
В България 74,3% от населението е свързано с обществена канализация (по
данни на НСИ за 2012 г.).
Възстановяването на финансовите и общите разходи е изчислено за ЗБР за
басейново управление за периода 2008 - 2012 г. общо за услугата и по потребители.
Получените резултати са представени в следващите таблици:
Таблица № 6-187. Възстановяване на финансовите разходи – общо и по потребители
(%)
2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

Общо за ЗБР

21,8%

12,2%

10,5%

10,2%

14,5%

домакинства

21,8%

12,2%

10,5%

10,2%

14,5%

Индустрия

21,8%

12,2%

10,5%

10,2%

14,5%

Селско стопанство

21,8%

12,2%

10,5%

10,2%

14,5%

Услуги

21,8%

12,2%

10,5%

10,2%

14,5%

Таблица № 6-188. Възстановяване на финансовите разходи, ресурсните разходи и
разходите за околна среда – общо и по потребители (%)
Общо за ЗБР

2008 г.
n/a

2009 г.
n/a

2010 г.
n/a

2011 г.
n/a

2012 г.
5,3 %

Домакинства

n/a

n/a

n/a

n/a

5,3 %

Индустрия

n/a

n/a

n/a

n/a

5,3 %

Селско стопанство

n/a

n/a

n/a

n/a

5,3 %

Услуги

n/a

n/a

n/a

n/a

5,3 %
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Анализът на представените данни показва сравнително ниско ниво на
възстановяване на финансовите разходи за услугата отвеждане на отпадъчните води
както за целия ЗБР за басейново управление, така и за всички разглеждани
потребители. През 2009 г. нивото на финансово възстановяване бележи голям спад,
който е следствие от започналите значителни инвестиции, финансирани от ОПОС и
ПРСР. Подобрение на показателя има през 2011 г. и 2012 г., като причината е
намаленият над 4 пъти размер на инвестиционните разходи направени от ПУДООС.
Включването обаче на разходите за околна среда, причинени от дифузно
замърсяване от населени места под 2000 е.ж без изградени канализационни системи в
изчисленията променя значително степента на възстановяване. Различията между
районите за басейново управление се дължат на различното ниво на изграденост на
канализационни мрежи в населените места в съответния район.
Сравнение на получените резултати за възстановяването на разходите за
периода 2008 – 2012 г. с резултатите за периода 2003 - 2007 г.
Степента на възстановяването на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни
води в периода 2003-2007 г. по райони за басейново управление е представена в
следващата таблица:
Таблица № 6-189. Възстановяване на финансовите разходи и разходите за околна
среда за периода 2003 - 2007 г. (%)
2003

2004

2005

2006

2007

56 %

44 %

75 %

35 %

18 %

- население

54 %

41 %

75 %

32 %

18 %

- промишленост

37 %

36 %

74 %

41 %

22 %

0%

26 %

46 %

24 %

15 %

87 %

73 %

81 %

42 %

16 %

Западнобеломорски район

- селско стопанство*
- услуги

Бележка:*Нулевите стойности за ЗБР се определят от това, че за
съответната година няма отведени количества отпадъчни води от селското
стопанство.
Сравнението на общото възстановяване на разходите, включително разходите за
околна среда за периода 2003 - 2007 г. и за периода 2008 - 2012 г., показва, че през
втория период нивото на възстановяване е по-ниско поради разширяване на обхвата на
разходите за околна среда в използваната методика, а именно включването на разходи
за околна среда, причинени от дифузно замърсяване в населени места под 2 000 е.ж. без
изградени канализационни мрежи.
Оценка за възстановяване на разходите за водната услуга:
Обществено пречистване на отпадъчни води и оценка на получените резултати
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Възстановяването на финансовите и общите разходи е изчислено за ЗБР за
периода 2008 - 2012 г. общо за услугата и по потребители. Получените резултати са
представени в следващите таблици:
Таблица № 6-190. Възстановяване на финансовите разходи – общо и по потребители
(%)
2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

Общо за ЗБР

63,0 %

70,6 %

67,7 %

65,7 %

62.0%

Домакинства

63,0 %

70,6 %

67,7 %

65,7 %

62,0 %

Индустрия

63,0 %

70,6 %

67,7 %

65,7 %

62,0%

n/a*

70,6 %

n/a

65,7 %

62,0 %

63,0 %

70,6 %

67,7 %

65,7 %

62,0 %

Селско стопанство
Услуги

Таблица № 6-191. Възстановяване на финансовите разходи, ресурсните разходи и
разходите за околна среда – общо и по потребители (%)
2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

Общо за ЗБР

58,0 %

65,4 %

58,1 %

33,8 %

25,4 %

Домакинства

58,0 %

65,4 %

58,1 %

33,8 %

25,4 %

Индустрия

58,0 %

65,4 %

58,1 %

33,8 %

25,4 %

n/a*

65,4 %

n/a

33,8 %

25.41 %

58,0 %

65,4 %

58,1 %

33,9 %

32,1 %

Селско стопанство
Услуги

Бележка: * - няма пречистени количества вода от селското стопанство
Анализът на представените данни показва сравнително високо ниво на
възстановяване на финансовите разходи за услугата пречистване на отпадъчните води
както на ниво ЗБР, така и за всички разглеждани потребители. Нивото на финансово
възстановяване като цяло има възходяща тенденция за периода 2008-2012 г. Причината
е увеличението на цените на услугата при сравнително постоянни финансови разходи
за нейното предоставяне.
Включването обаче на разходите за околна среда в изчисленията променя
значително както степента на възстановяване, така и тенденцията през периода 20082012 г. В рамките на анализираните години са извършени значителни инвестиции,
финансирани от ПУДООС, ОПОС и ПРСР, и тяхното включване в знаменателя на
формулата, при непроменена стойност на числителя, води до сериозен спад на нивото
на възстановяване на разходите. Различията между районите за басейново управление
се дължат на различния брой проекти на тяхната територия, за чието изпълнение има
сключени договори.
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Сравнение на получените резултати за възстановяването на разходите за
периода 2008 – 2012 г. с резултатите за периода 2003 - 2007 г.
Степента на възстановяването разходи за услугата обществено пречистване на
отпадъчни води в периода 2003 - 2007 г. е изчислена общо за– финансови разходи и
разходи за околна среда и получените резултати по райони за басейново управление са
представени в следващата таблица:
Таблица № 6-192. Възстановяване на финансовите разходи, ресурсните разходи и
разходите за околна среда за ЗБР за периода 2003-2007 г. (%)
2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

29 %
19 %

22 %
15 %

34 %
25 %

20 %
15 %

11 %
10 %

- промишленост

38 %

28 %

54 %

29 %

15 %

- селско стопанство*

-

-

-

-

-

- услуги

38 %

32 %

46 %

25 %

12 %

Западнобеломорски район
- население

Бележка: *- няма пречистени количества вода от селското стопанство.

Сравнението на общото възстановяване на разходите за периода 2003-2007 г. и
за периода 2008-2012 г. показва, че през втория период нивото на възстановяване е пониско поради разширяване на обхвата на разходите за околна среда в използваната
методология и увеличаване на обема на инвестициите, които са необходими в резултат
от поетите ангажименти на страната във връзка с изпълнение на Договора за
присъединяване. Процентът на възстановяване в настоящата методология през 2008 г. е
по-висок поради липсата на реализирани проекти по ОПОС и ПРСР за анализираната
година.
Оценка на възстановяване на разходите за водната услуга: Собствено
водоснабдяване в индустрията и оценка на получените резултати
Възстановяването на финансовите и общите разходи е изчислено на национално ниво и
по райони за басейново управление за периода 2008-2012. Получените резултати са
представени в следващата таблица:
Таблица № 6-193. Възстановяване на разходите (%)
2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

Общо

3,4%

3,0%

2,8 %

2,7 %

15,0 %

Дунавски район

2,9 %

2,8 %

2,8 %

2,6 %

14,3 %

Черноморски район

2,9 %

2,8 %

2,8 %

2,7 %

14,8 %

Източнобеломорски
район

2,9 %

2,8 %

2,8 %

2,7 %

14,9 %

Западнобеломорски
район

4,2%

3,7%

3,4%

3,4%

24,4 %
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Нивото на възстановяване на разходите е много ниско и с почти еднакви
стойности както на национално ниво, така и по райони за басейново управление.
Увеличението през 2012 г. се дължи на увеличението на таксата за водовземане от
повърхностни води за промишлено водоснабдяване около 5 пъти и на Такса за
водовземане от подземни води за промишлено водоснабдяване около 9 пъти.
Сравнение на получените резултати за възстановяването на разходите за
периода 2008 - 2012 г. с резултатите за периода 2003 - 2007 г.
В периода 2003 - 2007 г. услугата „собствено водоснабдяване в индустрията“ не
е включвана във възстановяването на разходите.
Оценка на възстановяване на разходите за водната услуга: Собствено
водоснабдяване в селското стопанство за напояване и оценка на получените
резултати
Възстановяването на финансовите и общите разходи е изчислено на ниво район
за басейново управление за 2011г. и 2012г. Получените резултати са представени в
следващите таблици:
Таблица № 6-194. Възстановяване на финансовите разходи, ресурсните разходи и
разходите за околна среда – общо (%)
2011 г.

2012 г.

Общо за страната

5,0 %

13,1 %

Западнобеломорски район

6,5 %

13,6 %

Анализът на данните показва, много ниско ниво на възстановяване на
финансовите разходи за тази услуга за разглежданите години Причината е ниският
размер на приходите от такси за водовземане за напояване на земеделски култури,
животновъдство и аквакултури от повърхностни и подземни водоизточници.
Увеличението на нивото на възстановяване на разходите през последната година от
анализирания период се дължи на увеличение на таксата за водовземане от подземни
водоизточници от 0,005 лв./m3. на 0,01 лв./m3.
Включването на разходите за околна среда и ресурсните разходи при
изчисляването на нивото на възстановяване на разходите води до слаба промяна в
размера на разглеждания показател.
Сравнение на получените резултати за възстановяването на разходите за
периода 2008 - 2012 г. с резултатите за периода 2003 - 2007 г.
В периода 2003 - 2007 г. услугата „Собствено водоснабдяване в селското
стопанство за напояване“ не е включвана във възстановяването на разходите.
Оценка на възстановяване на разходите за водната услуга: Собствено
водоснабдяване в селското стопанство за животновъдство и аквакултури и оценка
на получените резултати
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Възстановяването на финансовите и общите разходи е изчислено на национално
ниво и на ниво ЗБР за 2011г. и 2012г. Получените резултати са представени в
следващата таблица:
Таблица № 6-195. Възстановяване на финансовите разходи, ресурсните разходи и
разходите за околна среда – общо (%)
Общо

2011 г.

2012 г.

Общо

1,6 %

3,8 %

Западнобеломорски район

2,9 %

7,4 %

Анализът на данните показва много ниско ниво на възстановяване на
финансовите разходи за тази услуга за 2011г. и 2012г. г. Причината е ниският размер на
приходите от такси за водовземане за животновъдство и аквакултури от повърхностни
и подземни водоизточници. Увеличението на нивото на възстановяване на разходите
през последната година от анализирания период се дължи на увеличение на таксата от
подземни водоизточници от 0,0050 лв./m3 на 0,01 лв./m3.
Сравнение на получените резултати за възстановяването на разходите за
периода 2008 - 2012 г. с резултатите за периода 2003 - 2007 г.
В периода 2003 - 2007 г. услугата „Собствено водоснабдяване в селското
стопанство за животновъдство и аквакултури“ не е включвана във възстановяването на
разходите.
Оценка на възстановяване на разходите за водната услуга:
производство на електроенергия от ВЕЦ и оценка на получените резултати
Възстановяването на финансовите и общите разходи е изчислено на национално
ниво за 2011г. и 2012г. общо за услугата. Получените резултати са представени в
следващата таблица:
Таблица № 6-196. Възстановяване на финансовите разходи, ресурсните разходи и
разходите за околна среда – общо (%)
Общо
Западнобеломорски район

2011 г.

2012 г.

12,0 %

14,8 %

3,5%

6,3%

Поради липса на данни за разходи за околна среда, причинени от прекъсване
проходимостта на течащите води от ВЕЦ за 2011 г. (един от компонентите на
разходите за околна среда), при изчисляване на възстановяването на разходите за
2011 г. за тях са използвани данните от 2012 г.
Анализът на данните показва ниско ниво на възстановяване на разходите за тази
услуга средно за страната през 2011г. и 2012г. Причината е ниският размер на
приходите от такси за водовземане от повърхностни води за производство на
електроенергия от ВЕЦ.
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Сравнение на получените резултати за възстановяването на разходите за
периода 2008 - 2012 г. с резултатите за периода 2003 - 2007 г.
В периода 2003 - 2007 г. услугата „производство на електроенергия от ВЕЦ“ не е
включвана във възстановяването на разходите.
Оценка за възстановяване на разходите за водната услуга:
предпазване на вредното въздействие на водите и оценка на получените резултати
Възстановяването на финансовите и общите разходи е изчислено общо за ЗБР за
периода 2008-2012 г. общо за услугата и по потребители. Получените резултати са
представени в следващите таблици:
Таблица № 6-197. Възстановяване на финансовите разходи – общо (%)
2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

Общо за ЗБР

100,4%

99,4%

99,4%

86,0 %

104,5 %

Домакинства

100,4 %

99,4 %

99,4 %

86,0 %

104,5 %

Индустрия

100,4 %

99,4 %

99,4 %

86,0 %

104,5 %

селско стопанство

100,4 %

99,4 %

99,4 %

86,0 %

104,5 %

Услуги

100,4 %

99,4 %

99,4 %

86,0 %

104,5 %
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Таблица № 6-198. Възстановяване на финансовите разходи, ресурсните разходи и
разходите за околна среда – общо (%)
2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

Общо за ЗБР

100,4 %

99,4 %

99,4 %

86,0 %

104,5 %

Домакинства

100,4 %

99,4 %

99,4 %

86,0 %

104,5 %

Индустрия

100,4 %

99,4 %

99,4 %

86,0 %

104,5 %

селско стопанство

100,4 %

99,4 %

99,4 %

86,0 %

104,5 %

Услуги

100,4 %

99,4 %

99,4 %

86,0 %

104,5 %

Анализът на резултатите от изчисленията показва сравнително високо равнище
на възстановяване на финансовите разходи за целия период 2008 - 2012 г. с изключение
на 2011г. Това е валидно както общо за ЗБР, така и по отделни групи потребители на
услугата. Процентът на невъзстановяване се дължи основно на по-ниските трансфери
за предпазване от вредното въздействие на водите и за отводняване, които дружеството
„Напоителни системи“ ЕАД получава от държавата целево за тези конкретни услуги.
Въпреки това, този процент на невъзстановяване може да се интерпретира твърде
условно, тъй като анализите на дейността на дружеството, разработени за целите на
Националната стратегия за управление и развитие на водния сектор в Република
България показват, че в рамките на самото дружество е налице т.нар. „кръстосано
субсидиране“ и с постъпления от доставка на вода и др. търговски услуги се
финансират разходи, свързани с отводняване и предпазване от вредното въздействие на
водите. Възстановяването на финансовите разходи до малко над 100 % при
Западнобеломорския район се обяснява с компенсирането от страна на
постъпленията от такси за ползването на воден обект за изземване на наносни
отложения от повърхностните води.
Равнището на възстановяване на общите разходи за услугата не се различава
съществено от равнището на възстановяване на финансовите разходи поради липсата
на ресурсни разходи и ниския годишен размер на разходите за околна среда.
Сравнение на получените резултати за възстановяването на разходите за
периода 2008 - 2012 г. с резултатите за периода 2003 - 2007 г.
В периода 2003 - 2007 г. услугата „предпазване на вредното въздействие на
водите“ не е включвана във възстановяването на разходите.
Оценка на нивото на възстановяване на разходите за водната услуга:
съхранение на вода и оценка на получените резултати
Възстановяването на финансовите и общите разходи е изчислено за страната и
по райони за басейново управление за периода 2008-2012 г. общо за услугата и по
потребители. Получените резултати са представени в следващите таблици:
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Таблица № 6-199. Възстановяване на финансовите разходи – общо (%)
За страната
Дунавски район
Черноморски район
Източнобеломорски
район
Западнобеломорски
район

2008 г.
98.3%
97.2%
98.5%

2009 г.
99.0%
98.4%
99.1%

2010 г.
99.1%
98.5%
99.1%

2011 г.
98.7%
97.8%
98.8%

2012 г.
n/a
n/a
n/a

98.9%

99.4%

99.4%

99.1%

n/a

98.3%

99.1%

99.1%

98.7%

n/a

Таблица № 6-200. Възстановяване на финансовите разходи – домакинства (%)
За страната
Дунавски район
Черноморски район
Източнобеломорски
район
Западнобеломорски
район

2008 г.
98.0%
97.2%
98.5%

2009 г.
98.8%
98.4%
99.1%

2010 г.
98.8%
98.5%
99.1%

2011 г.
98.3%
97.8%
98.8%

2012 г.
n/a
n/a
n/a

98.9%

99.4%

99.4%

99.1%

n/a

98.3%

99.1%

99.1%

98.7%

n/a

Таблица № 6-201. Възстановяване на финансовите разходи – индустрия (%)
За страната
Дунавски район
Черноморски район
Източнобеломорски
район
Западнобеломорски
район

2008 г.
98.1%
97.2%
98.5%

2009 г.
98.9%
98.4%
99.1%

2010 г.
99.0%
98.5%
99.1%

2011 г.
98.5%
97.8%
98.8%

2012 г.
n/a
n/a
n/a

98.9%

99.4%

99.4%

99.1%

n/a

98.3%

99.1%

99.1%

98.7%

n/a

Таблица № 6-202. Възстановяване на финансовите разходи – селско стопанство (%)
За страната
Дунавски район
Черноморски район
Източнобеломорски
район
Западнобеломорски
район

2008 г.
98.8%
97.2%
98.5%

2009 г.
99.3%
98.4%
99.1%

2010 г.
99.4%
98.5%
99.1%

2011 г.
99.1%
97.8%
98.8%

2012 г.
n/a
n/a
n/a

98.9%

99.4%

99.4%

99.1%

n/a

98.3%

99.1%

99.1%

98.7%

n/a

Таблица № 6-203. Възстановяване на финансовите разходи – услуги (%)
За страната
Дунавски район
Черноморски район
Източнобеломорски
район
Западнобеломорски
район

2008 г.
98.1%
97.2%
98.5%

2009 г.
99.0%
98.4%
99.1%

2010 г.
98.9%
98.5%
99.1%

2011 г.
98.5%
97.8%
98.8%

98.9%

99.4%

99.4%

99.1%

n/a

98.3%

99.1%

99.1%

98.7%

n/a
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Резултатите от изчисленията показват много високо възстановяване на
финансовите разходи за целия период 2008-2011 г. за всички потребители на услугата и
по всички райони за басейново управление, тъй като:
Разходите за услугата включват единствено финансови разходи.
•
Невключването на ресурсни и екологични разходи по принцип предполага по-високо
равнище на възстановяване.
•
Финансовите разходи за услугата от своя страна се финансират с
трансфер от държавни дружества или общините. За разходите на общините и част от
дружествата не разполагаме с данни и съответно те не са включени в модела. За тези, за
които разполагаме с данни – равнището на възстановяване на финансовите разходи е
високо.
Сравнение на получените резултати за възстановяването на разходите за
периода 2008 - 2012 г. с резултатите за периода 2003 - 2007 г.
В периода 2003 - 2007 г. услугата „съхранение на вода“ не е включвана във
възстановяването на разходите.
Възстановяване на разходите за водната услуга: собствено
водоснабдяване за питейно-битови цели и оценка на получените резултати
Поради липсата на икономически данни за самостоятелно питейно-битово
водоснабдяване не е изпълнен анализ на възстановяване на разходите.
В България 98,9 % от населението е свързано с обществено водоснабдяване.
Приема се, че останалата част от него живее на труднодостъпни места, където няма
възможност за свързване с обществените водопроводни мрежи. Тази част от
населението в повечето случаи разчита на собствено водоснабдяване чрез използването
на кладенци, сондажи и др. Допълнително някои икономически субекти, в т. ч. от
индустрията и услугите, също добиват вода за питейно-битови цели в зависимост от
специфичните им производствени нужди.
Водната услуга „Собствено водоснабдяване за питейно-битови цели“ визира
гореописаните групи потребители.
Към настоящия момент липсва първична информация за количествата
добита вода от подземни водоизточници за собствено водоснабдяване за питейнобитови цели, в т. ч. по видове потребители, общо за страната и по отделни басейнови
дирекции. Това възпрепятства изчисляването на видовете разходи, прихода и
възстановяването на разходите за услугата.
Към момента услугата „Собствено водоснабдяване от индустрията“ разглежда
добитата вода от индустрията без значение дали е за питейно-битови, промишлени или
други цели. При бъдещо наличие на надеждна информация за количествата собствено
добита вода за питейно-битови цели, същите следва да се изключат от общото
количество добита вода от индустрията, за да се избегне дублиране на разходи.
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6.4.2. Ценова политика при управление на водите
Рамковата директива за водите популяризира използването на цени и такси като
поощрение за водоползвателите за ефективно използване на водните ресурси и за
възстановяване на разходите по отделни икономически сектори. Ценовата политика
сама по себе си не цели решаване на проблемите при управлението на водите, но следва
да бъде взета предвид и да се комбинира с други инструменти при разработването на
плановете за управление на речните басейни. Използването на икономически
инструменти (такси, данъци, финансови субсидии) са част от средствата за устойчиво
управление на водите.
Цената на водата най-общо може да се определи като единица или цялостна
сума плащана от водоползвателите за всички водни услуги, които те получават.
Ценовата политика за водите позволява намаляване натиска върху водните
ресурси и поддръжка на инсфраструктурата. Таксите за водоползване, таксите за
замърсяване, санкциите, издаването на разрешителни, регулиращи водовземането или
заустването на определени замърсители са подходи, чрез които се прилага ценовата
политика и се подобрява достъпа до вода, опазва се нейното качество и количество.
Всеки водоползвател следва да понесе разходите за потребление на вода. Ако
ценообразуването цели по-добро използване на водните ресурси, то цените трябва да
бъдат директно свързани с количеството потребена вода и/или причиненото
замърсяване. В този смисъл, ценовата политика в страната, таксите и оценката на
приноса на различните водоползватели към възстановяване на разходите за водни
услуги се съобразяват със социалния и икономическия ефект и ефекта за опазване на
околната среда от възстановяването на разходите, както и с географските и
климатичните условия в съответните райони.
Съгласно чл. 192, ал. 1 от Закона за водите икономическото регулиране в
България се основава на следните принципи:
1. възстановяване на разходите за водните услуги, включително на тези за
околната среда и за ресурса;
2. замърсителят плаща.
За тази цел законодателството изисква:
- разработване на икономически анализ на водоползването;
- провеждане на ценова политика, която осигурява подходящи стимули за
потребителите за ефективно използване на водите с оглед постигането на
целите за опазване на околната среда;
- определяне на такси за водовземане, за ползване на воден обект и за
замърсяване, като елемент от възстановяването на ресурсните разходи и на
разходите за околна среда и осигуряващи приноса на различните
водоползватели към възстановяването на разходите за водни услуги.
С цел осигуряване въвеждането на принципа „замърсителят плаща” с
изменението на Закона за водите от м. юли 2015 г. са въведени изисквания към
определянето на такси за всички дейности, които могат да въздействат значимо върху
водите, определени съгласно Рамковата директива по водите като „водни услуги”.
Разработен е национален подход за определяне на приноса на различните
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водоползватели към възстановяването на разходите, включително оценка за доказване
на адекватния принос71.
Съгласно действащата към момента Тарифа за таксите за водовземане, ползване
на воден обект и замърсяване, в сила от 1.01.2012 г., таксите за водовземане (черпене)
се определят на базата на ползвания годишен воден обем (в куб. м) умножен по
единичен размер на таксата. Определени са различни единични размери на таксите,
които са различни за повърхностните и подземните води и са в зависимост от целта, за
която се ползват водите. По-високите стойности на единичния размер на таксите за
самостоятелно питейно–битово водоснабдяване от подземните води цели ограничаване
на този вид черпене и стимулиране на ползването на общественото водоснабдяване.
Към момента Тарифата е в процес на изменение, като целта е документът да
отрази в пълна степен изискванията на чл. 194 от Закона за водите относно таксите за
правото на използване на водите, а именно:
1. такси за водовземане от повърхностни и подземни води, определени на база
отнетия обем вода и съответните норми за водопотребление, за секторите за които
такива са определени;
2. такси за ползване на воден обект - за изземване на наносни отложения от река
Дунав и водохранилища, определена на база на разрешения обем на изземване и за
нарушаване на непрекъснатостта на река от преградни съоръжения, определена на база
на тяхната височина.
Таксата за ползване на воден обект за нарушаване на непрекъснатостта на реката
се дължи до въвеждане в експлоатация на съоръжение, което осигурява
непрекъснатостта.
3. такса за замърсяване - за заустване на отпадъчни води в повърхностни води,
за отвеждане на замърсители в подземните води, за замърсяване от дифузни източници
от селското стопанство, освен в случаите когато такава такса се заплаща за заустване на
отпадъчни води в повърхностни водни обекти.
При определянето на такса замърсяване от канализационни системи на населени
места, селищни и курортни образувания, от промишлени предприятия, формиращи
биоразградими промишлени отпадъчни води, и от други обекти, формиращи отпадъчни
води само с битов характер се използват корекционни коефициенти, отчитащи вида на
водоприемника, броя на заустванията и степента на пречистване.
Таксата за замърсяване от промишлени предприятия, които формират отпадъчни
води извън гореописания случай се определя като сума от таксата, определена въз
основа на годишния товар по химична потребност от кислород за промишлените
отпадъчни води, зауствани в повърхностния воден обект, с корекционни коефициенти в
зависимост от броя на приоритетно опасните, приоритетните и специфичните вещества,
и таксата за битовите отпадъчни води, определена въз основа на годишното количество
зауствани битови отпадъчни води в повърхностния воден обект.
Таксата за замърсяване от производствени отпадъчни води, които нямат битов
характер и са заустени в канализационни системи на населени места, селищни и
курортни образувания се определя въз основа на количеството, веществата и
71
http://www5.moew.government.bg/wp-content/uploads/filebase/Water/PURB/Podhodi/Economical_aspects/Opredelyane_prinosa_na_vodopolzvatelite_kym_vyzst_na_razhodite.pdf
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показателите на отпадъчните води, съгласно писмен договор с ВиК оператор, с
корекционните коефициенти отчитащи вида на водоприемника, броя на заустванията и
степента на пречистване.
Таксата за замърсяване за отвеждане на замърсители в подземните води се
определя въз основа на годишното количество на отвежданите води и концентрацията
на характерни замърсители, за които в издаденото за целта разрешително са
определени максимално допустими стойности.
Таксата за замърсяване от дифузни източници от селското стопанство се
определят с наредба на Министерския съвет, по предложение на министъра на
земеделието и храните, съгласувано с министъра на околната среда и водите, с която се
определят размерът, редът и начинът за изчисляване и заплащане на таксите. Тази такса
се заплаща индивидуално от собственика или ползвателя на стопанството или лицето,
което пуска на пазара продукти за растителна защита.
За възстановяването на разходите за околна среда и ресурсните разходи се
определя корекционен коефициент за завишаване на таксата:
1. за водовземане – при самостоятелно водоснабдяване (чрез собствени
водовземни съоръжения);
2. за замърсяване:
а) във водни тела, химичното или екологичното състояние на които е по-ниско
от добро;
б) в зони за защита на водите;
в) при заустване в пресъхващите, карстовите и пониращите реки, както и в
малките и средните реки, определени в наредбата за характеризиране на
повърхностните води.
Законът за водите определя следните специфични случаи, при които не се
заплащат такси за използване на водите:
- за водовземане от кладенците за задоволяване на собствените потребности на
гражданите, за които законът позволява да се черпи не повече от 10 куб.м.
вода;
- за пожарогасене;
- когато водовземането е с цел отводняване;
- за ползване на водни обекти с цел аквакултури и свързаните с тях дейности;
- за ползване на повърхностни води чрез поставяне на временни отбивни
съоръжения, необходими за изграждането на даден строителен обект, ако
отнеманото водно количество е по-малко от 10 литра на секунда и
полученият отток след използването влияе незначително на качеството на
водите;
- за замърсяване от дифузни източници от селското стопанство при:
а) отглеждане на животни за задоволяване на собствени потребности на
домакинството, при брой на различните видове животни съгласно наредбата за
ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти;
б) биологично отглеждане на животни, пчели и аквакултури;
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за водовземане с цел създаване на нови, възстановяване и/или поддържане на
местообитания и/или местообитания на видове, включително влажни зони, в
територии – част от Националната екологична мрежа по смисъла на чл. 3 от
Закона за биологичното разнообразие, в които поддържането и/или
подобряването на водния режим е важен фактор за тяхното опазване; в тези
случаи не се допуска използването на иззетата вода за дейност, насочена към
упражняване на професия или занаят и реализиране на печалба;
- за изземване на наносни отложения в случаите по почистване на речните
легла от наносни отложения за осигуряване нормалната им проводимост с
цел намаляване риска от бедствия (чл. 140 от ЗВ).
- при управление на рибните ресурси, възложено по реда на чл. 15а от Закона
за рибарството и аквакултурите.
В съответствие с приетия национален подход, приносът към възстановяването
на разходите се оценява като:
- пряк – чрез цената/таксата, която потребителите плащат за използването на
услугата;
- интернализиран – приносът е включен в цената на услугата, плащана от
потребителите;
- чрез субсидии / трансфери – държавен трансфер, целево финансиране на
проекти, собствени средства / приходи и др.
За водните услуги „Обществено водоснабдяване”, „Обществено пречистване на
отпадъчни води” и „Обществено отвеждане на отпадъчни води” прекият принос към
възстановяването на разходите се определя чрез заплатените цени за предоставянето на
услугата от съответните оператори, а чрез таксите, заплащани за тези услуги се
определя интернализирания принос към възстановяването на разходите.
Водните услуги „Собствено водоснабдяване от индустрията”, „Собствено
водоснабдяване в селското стопанство (за напояване; за животновъдство и
аквакултури)”, „Производство на електроенергия от ВЕЦ”, „Предпазване на
наводнения”, „Съхранение на вода” и „Самостоятелно питейно-битово
водоснабдяване” имат пряк принос към възстановяването на разходите, който се
определя чрез заплатените такси за водовземане и/или ползване на воден обект.
Понастоящем в страната регулирането на ефективното използване на водата ще
се осигурява основно чрез таксите за водопотребление и отчасти чрез въвеждането на
норми за водопотребление за някои сектори, където това е приложимо.
С Наредбата за нормите за водопотребление са определени оптималните водни
-

количества за напояване на земеделски култури, като са взети предвид напоителните
норми за различните земеделски култури и различните агроклиматични условия в
страната.
Тези норми ще се прилагат при определяне на разрешените и оптималните
водни количества в процеса на издаването на разрешителни за водовземане и
изчисляване на годишните такси за водовземане по реда и начина, определен в
Тарифата по чл. 194, ал.6 от Закона за водите за напояване на земеделски култури.
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Въз основата на анализ на международните практики за разработване и
прилагане на норми за водопотребление и ценообразуване за възстановяване на
разходите в общественото питейно-битово водоснабдяване в Доклада за изпълнението
на Плана за действие към Стратегията за ВиК, изготвен от Световна банка 72 е
обоснован негативен ефект от въвеждане на такива норми и двустепенна тарифа .
По отношение на другите отрасли във водния сектор, проведените дискусии и
консултации с ресорните министерства показаха, че не могат да бъдат определени
норми за водопотребление.
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