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ARA Румънска асоциация по В и К (Asociaţia 
Română a Apei) 

БиХ Босна и Херцеговина

ИЕТ Изграждане-експлоатация-трансфер 

CEN Европейски комитет за стандартизация

АЗП Агенция за защита на потребителите

ДПВ Директива за питейната вода

ДПВ Дунавска програма за водите

ЕК Европейска комисия

ЕАОС Европейска агенция за околна среда

ЕС Европейски съюз

ДЧ Държава-членка на ЕС

ФАО Организация по прехрана и земеделие 

БВП Брутен вътрешен продукт

GIZ Германска агенция за техническо 
сътрудничество (Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit)

HBS Проучване на домакинските бюджети 

IAWD Международна асоциация на 
водоснабдителните дружества в 
Дунавския водосборен басейн 

IBNET Международна мрежа за сравнителни 
анализи 

ICPDR Международна комисия за опазване на 
р. Дунав 

МФИ Международни финансови институции

ППИ Предприсъединителен инструмент

IWA Международна асоциация по водите

JMP Съвместна програма за наблюдение на 
СЗО и УНИЦЕФ 

LSMS Проучване за измерване на жизнения 
стандарт 

MICS Многоиндикаторно клъстерно 
проучване 

n.a. липсват данни

НПВ Неносеща приходи вода

Е и П Експлоатация и поддръжка

ОИСР Организация за икономическо 
сътрудничество и развитие

ÖVGW Австрийска асоциация за газ и вода 
(Österreichische vereinigung für das Gas 
und Wasserfach)

е.ж. еквивалент жители

ПЧП Публично-частно партньорство

ППС Паритет на покупателната способност

SHUKALB В и К асоциация на Албания (Shoqata e 
ujësjellës Kanalizime të shqipërisë)

SILC Проучване на доходите и условията на 
живот 

СО Състояние на отрасъла

ПРООН Програма за развитие на ООН 

ДПГОВ Директива за пречистване на градските 
отпадъчни води 

СБ Световна банка

WDI Показатели за световно развитие

РДВ Рамкова директива за водите 

СЗО Световна здравна организация

WISE Информационна система за водите в 
Европа

В и К Водоснабдяване и канализация

WUPI Индекс за ефективност на В и К 
операторите 

Съкращения
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БлаГоДарноСти
Настоящият доклад е изготвен от екип от служители на Световната банка и консултанти под ръководството на 
Дейвид Мишо, включващ Степан Габрич, Кирстен Хоман и Анастасия Шегай. Подкрепящите данни и анализите 
бяха изготвени от Майкъл Клайн, Мария Салвети и Петра Зауер. Консолидирането и проверката на данните 
бе извършено под ръководството на Николаус Клеменс с подкрепата на Катарина Баумгартнер, Ангелика 
Хайдер, Кристоф Лайтнер и Ева Старибахер. Докладът бе редактиран от Диане Стам и форматиран от Миодраг 
Веселинович. Ангелика Хайдер отговаряше за цялостната координация. Авторите приветстват всякакъв род 
коментари, които могат да бъдат изпратени на електронната поща на Давид Мишо (dmichaud@worldbank.org).

Бележките по страни бяха изготвени под методическото ръководство на Мария Салвети, с подкрепата на следните 
лица и институции при събирането на данни: Семира Казимати (Албания), ÖVGW (Австрия), Селим Бабич и Небойша 
Будович (Босна и Херцеговина), Ивайло Колев (България), Мирослав Стайн бауер (Хърватия), Мирослав Клос 
(Чешка република и Словакия), REKK (Унгария), Рамиз Коколари (Косово), Георги Христов (БЮР Македония), 
Евгений Карауш (Молдова), Драган Цветкович (Черна гора), ARA (Румъния), Нинослав Петрович (Сърбия), Примож 
Бановец (Словения) и MDI (Украйна). Благодарности по страни са включени в съответните бележки.

Екипът би желал да изрази специални благодарности на рецензентите на доклада Каролин ван ден Берг, Диего 
Родригез, Доминик де Ваал и Филип Велер, както и на Анна Честари, Стефан Даан, Александър Даниленко, Сумила 
Гуляни, Майкъл Якобсен, Ивайло Колев, Игор Паланджич, Кристоф Прандстетен, Паула Рестрепо, Дженифър 
Сара, Стивън Шонбергер, Владимир Таушанович, Дина Умали-Дейнинджър, Виолета Волф и на служителите и 
ръководството на Албанския регулаторен орган за отрасъл водоснабдяване, канализация и пречистване на 
отпадъчни води; Мрежата „Aquasan“ в Босна и Херцеговина; Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) 
на България; Регулаторния орган на Унгария за енергийния отрасъл и комуналните услуги; Регулаторния орган 
на Косово за отрасъл В и К; Румънския орган за регулиране на местните публични услуги; Словашкия орган за 
регулиране на мрежовите индустрии; Украинската национална комисия за регулиране на държавния енергиен 
отрасъл и комуналните услуги и още много лица и институции от региона за тяхната подкрепа, коментари и мнения 
в процеса на концептуално развитие и реализация на настоящото изследване и бележките по страни. 

Настоящият доклад е продукт на Световната банка в рамките на Дунавската програма за водите (www.Danube-
water-program.org), финансирана от правителството на Австрия, за чийто принос изразяваме нашата благодарност.

Регионалният доклад е допълнен от 16 информационни бележки по страни, описващи в по-големи подробности 
състоянието на сектора във всяка от една от страните, обхванати в прегледа на състоянието на отрасъла. 
Всички материали са достъпни по електронен път на сайта SoS.danubis.org. Допълнителна информация за 
водоснабдителните и канализационни услуги, В и К операторите и политиките в региона на река Дунав са на 
разположение на danubis.org.
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ПреДиСлоВие

Джунейд ахмад,
СТАРШИ ДИРЕКТОР, ГЛОБАЛНА ПРАКТИКА ПО ВОДИТЕ, ГРУПА НА СВЕТОВНАТА БАНКА

Уважаеми колеги,

Преди две години 120 служители и специалисти, отговорни за водоснабдителните и канализационни услуги в 
региона на река Дунав се срещнаха във Виена, за да обсъдят ситуацията в отрасъла и да поставят началото на 
Дунавската програма за водите. Тогава, както и днес, един от приоритетите бе обмяната на опит и знания за 
регионалните тенденции, предизвикателства и възможности в осигуряването на интелигентни политики, силни 
оператори и устойчиви услуги за всички. До голяма степен това е отражение на подхода на Световната банка за 
намаляване на крайната бедност и увеличаване на споделения просперитет - двете всеобхватни цели на нашата 
институция.

В рамките на Глобалната практика по водите на Световната банка нашето внимание е насочено не само към 
достъпа до услуги, но и към въпросите на устойчивостта, ето защо имаме ясно разбиране за значението на 
институциите и политиките. Ние работим с нашите клиенти и с най-добрите налични анализи и знания, които 
служат за основа на информирано разработване и изпълнение на политики и програми, допринасящи за 
изграждане на устойчиви водоснабдителни и канализационни услуги за всички, особено на бедните и по-малко 
привилегировани членове на обществото. Ето защо с чувство на особено задоволство представям настоящия 
регионален преглед на състоянието на отрасъл В и К, който се надявам да послужи за основа на по-нататъшен 
обмен и търсене на решения за хората от този регион.

Отправям сърдечни благодарности към Министерството на финансите на Австрия, чиято финансова подкрепа е 
от съществено значение за успеха на Дунавската програма за водите и в частност за осъществяването на това 
проучване; Международната асоциация на водоснабдителните дружества в Дунавския водосборен басейн, която 
е важен партньор на Световната банка по Дунавската програма за водите; и най-вече на всички частни лица и 
институции, допринесли с информация, знания, опит и време за реализацията на дейностите по програмата и по-
специално на настоящия доклад. Надявам се, че усилието си е струвало. Очаквам с нетърпение да продължим това 
партньорство за осигуряване на устойчиви услуги за всички в Дунавския регион.

Джунейд Ахмад

Старши директор
Глобална практика по водите
на Групата на Световна банка
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Уолтър Клинг
ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА МЕЖДУНАРОДНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА В 
ДУНАВСКИЯ ВОДОСБОРЕН БАСЕЙН (IAWD)

В създаването на Дунавската програма за водите взеха едновременно участие две много различни организации 
- от една страна IAWD, сдружението на водните оператори в Дунавския водосборен басейн, и от друга страна 
Световната банка. Съчетаването на тези две толкова различни организации намери отражение и в начина на 
управление на програмата - IAWD отговаря за изграждането на капацитет, по-специално на доставчиците на 
водни услуги, а Световната банка е отговорна основно за политиките, аналитичните и управленски аспекти на 
програмата. Въпреки съществуващото разделение на функциите, управлението на програмата се осъществява 
по съгласуван начин, поставяйки ударение върху синергичното взаимодействие между експертния опит и 
съответните мрежови организации.

Настоящото изследване на състоянието на сектора е продукт на този „брак“, в който Банката прие да играе 
водеща роля чрез предоставяне на огромния си световен опит и аналитични умения за изготвяне на първия по 
рода си регионален преглед на водните услуги. IAWD с удоволствие прие да играе подкрепяща роля чрез участие 
в събирането на данни и предоставяне на някои информационни материали, но с голямо нетърпение очаква в 
бъдеще да играе по-важна роля, след като затвърди убеждението си, че с това проучване се стимулират действия 
за подобряване на услугите.

Екипът на Световната банка се справи по заслужаващ похвала начин с анализирането и представянето на 
информацията за отрасъла. Нашето очакване е, че това изследване ще улесни и подпомогне дебата на високо 
равнище по ключови въпроси на политиката (напр. определяне на тарифите, предоставяне на услуги на бедните 
и пр.), но че също така ще предизвика дискусия на ниво В и К оператори за това как дружествата най-добре да 
бъдат организирани и управлявани с цел постигане на ефикасни и ефективни услуги. Хората от региона на река 
Дунав имат право на екологични, безопасни и ефикасни водоснабдителни и канализационни услуги, а настоящото 
изследване посочва факторите, възпрепятстващи постигането на тази цел.

Проучването, заедно с огромната аналитична работа зад него, е необходим градивен елемент за подобряване 
на водните услуги. IAWD очаква в бъдеще да играе активна роля за по-добро разбиране и използване на 
информацията, представена в това изключително информативно изследване. Наред с това ние ще продължим да 
си взаимодействаме с общността на хора с активно отношение към водния сектор, за да предадем посланията 
и поуките от това проучване и да работим съвместно за осигуряването на интелигентни политики, силни В и К 
оператори и устойчиви услуги в региона на река Дунав.

Сърдечни поздрави, 

Уолтър Клинг

Генерален секретар
Международната асоциация на водоснабдителните 
дружества в Дунавския водосборен басейн (IAWD)
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реЗЮМе
 Настоящият доклад анализира напредъка и предизвикателствата пред 16-те държави от Дунавския водосборен 
басейн по отношение на доставянето на устойчиви водоснабдителни и канализационни (В и К) услуги за всички, 
като в същото време се осигурява съответствие с достиженията на правото на Европейския съюз в областта на 
околната среда. След като разгледа доставяните услуги в правилния контекст, докладът продължава с анализ 
на организацията на услугите в региона и равнището на достъпа до услугите, т. е., доколко се справят държавите 
с осигуряването на достъп до водоснабдителни и канализационни услуги за цялото население. Разглеждат се и 
резултатите на операторите от отрасъла, включително качеството на предоставяните услуги и удовлетвореността на 
потребителите. Описва се ефективността на услугите, включително дали нивото им е в съответствие с общоприетите 
добри практики. На последно място, докладът анализира финансирането на услугите от гледна точка на това доколко 
финансирането на експлоатацията, поддръжката и инвестициите е осигурено и достъпно. Докладът се допълва от 16 
Бележки за отделните държави, които могат да се намерят на Интернет страницата sos.danubis.org.

Настоящият доклад черпи данни предимно от съществуващи публични източници, като ги консолидира в ясно, 
разбираемо описание и анализ на ситуацията в региона. Методите на анализа включват хоризонтални сравнения 
между държавите, взети в даден момент във времето, и очертаване на тенденциите в отделните държави или 
в региона като цяло за определен период от време. Поради факта, че невинаги са налични достатъчно данни за 
16-те държави, както и че наличните данни не винаги са сравними, докладът се стреми по-скоро да насърчи и 
даде насоки за диалог относно политиките за справяне с предизвикателствата пред отрасъла, а не да осигури 
финализиран набор от препоръки за тези политики.

Контекст
По-голямата част от държавите във водосборния басейн на река Дунав споделят обща посока на развитие 
през последните 30 години, като развитието на водоснабдителните и канализационните услуги следва сходни 
процеси на трансформиране – ръководени основно от два значими политико-икономически процеса, падането 
на комунистическия режим и интеграцията в Европейския съюз (ЕС). Пост-социалистическият период е белязан 
от силна децентрализация и значителна роля на частния сектор, докато интеграцията в ЕС води до нуждата от 
засилено регулиране по отношение на общинските услуги, въвеждане на принципа на възстановяване на разходите, 
инициатива за структурни промени и по-голяма ефективност и устойчивост на предоставянето на услугата.

С възприемането на принципите на пазарната икономика и отварянето на границите държавите постигат доста 
голям ръст на БВП на глава от населението, макар параметрите на този ръст да варират между отделните 
държави, както и вътре в тях; въпреки това около 2,3 милиона души в Дунавския регион живеят с по-малко от 2,50 
щ. д. на ден (в паритет на покупателната способност [ППС]), което е регионалното равнище на крайната бедност. 
Бедните са непропорционално представени по местоживеене, с концентрация в селските райони, а 10 до 12 
милиона от населението са роми, най-голямата и най-бедната малцинствена група в региона.

Басейнът на р. Дунав е относително богат на водни ресурси и въпреки че това богатство е неравномерно 
разпределено между различните части на водосборния басейн, само една държава – Чешката република – 
може да се окачестви като изпитваща недостиг на вода, с ниво от под 1 700 кубични метра възобновяеми 
водни ресурси на глава от населението на годишна база. Подземните води са основният източник, чрез който се 
осъществява водоснабдяването в региона, като на тях се дължат близо 72 процента от произведената питейна 
вода. Управлението на водите в Дунавския регион се ръководи от принципите, залегнали в Рамковата директива 
за водите (РДВ) на ЕС, под егидата на Международната комисия за опазване на река Дунав (МКОРД).

организация на услугите
Организацията на услугите се характеризира основно с децентрализация на предоставянето на услугата 
и отговорност за нея на общинско ниво, докато участието на частния сектор в повечето случаи все още е 
доста ограничено. Тласкани от процеса на присъединяване към ЕС, някои от последните тенденции включват 
обединяване и корпоратизация на В и К операторите, както и създаването на независими регулаторни органи.
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Около три четвърти от населението в региона получава обществени услуги от официалните В и К оператори, които 
в този регион са над 10 000, като останалата една четвърт, предимно в селските райони, разчитат на неофициални 
доставчици на услугите или си ги осигуряват сами. Размерите на официалните оператори варират в широки граници, 
като частните оператори обслужват, на усреднена база, най-голямата клиентска база, следвани от регионалните, 
общинските и малките оператори. В опит да оползотворят икономиите от мащаба и да спомогнат за усвояването 
на средствата от ЕС, няколко държави насърчават обединяването на малките оператори и превръщането им 
регионални. Управлението на водоснабдителните и управлението на канализационните услуги често са предмет на 
дейността на един и същ В и К оператор, освен в няколко държави, където са поверени на отделни дружества.

Формулирането на политиките за отрасъла остава отговорност на централните правителства на държавите, а 
дневният ред на ЕС и транспонирането на директивите на ЕС в областта на водите, като Директивата относно 
пречистването на градските отпадъчни води и Директивата за питейната вода, са основен фактор, явяващ се 
движеща сила за промените в отрасъла. През последните 15 години се наблюдава тенденция към засилване 
на независимото регулиране на предоставянето на водоснабдителни и канализационни услуги, като в девет 
от държавите е създаден такъв регулаторен орган. Всичките девет регулатора имат официалната функция да 
участват в определянето и одобряването на тарифите, често заедно с органите на местното самоуправление, 
но дейността само на три от тях е специализирана конкретно за водния отрасъл, а разликите в степента им на 
независимост варират в широки граници. Общ за всички е проблемът с регулирането на големия брой обществени 
оператори, представляващи общинска собственост и ръководени предимно от местните приоритети, а не от 
реализирането на финансова печалба.

Освен за няколко от държавите, данните и информацията за отрасъла и предоставяните от него услуги са все 
още относително спорадични, а понякога непоследователни или с недостатъчно добро качество. Предприемат 
се все повече действия в посока проследяване на резултатите на В и К операторите и съпоставяне с резултатите 
на дружества със сходни параметри, както и с международните добри практики, но информацията рядко се 
оповестява публично.

Достъп до услугите
Достъпът до водоснабдителни и канализационни услуги в региона е висок в сравнение с останалата част от 
света. Нивото на предоставяне на услугата отвеждане и третиране на отпадъчни води, обаче, най-често изостава 
от високото ниво на достъп до вода, подавана по водопреносна мрежа, както и от високия процент собствени 
тоалетни с казанче в частните жилища, особено съотнесено към стандартите на ЕС. Обхващането на домакинствата 
от услугата водоснабдяване чрез водопореносната система показва устойчиво високи равнища от началото на 
хилядолетието, като жилищата на 83 процента от населението са свързани към водопреносната мрежа, което 
означава, че 17 процента, или почти 22,5 милиона души, съсредоточени предимно в селските райони, остават без 
тази услуга. При ромския сегмент се наблюдават по-ниски равнища на достъп до водоснабдяване и канализация, 
отколкото при останалата част от населението. Почти 80 процента от населението в региона на Дунавския 
водосборен басейн подават данни за наличие на тоалетни с казанче в домовете им, но в същото време едва 66 
процента са свързани към обществените канализационни мрежи, като най-големите разлики се наблюдават в Босна 
и Херцеговина, Хърватия и Черна гора. По-малко от 20 процента от най-бедните и по-малко от половината от долните 
40 процента от населението имат достъп до тоалетна в частните си домове в България, Молдова и Румъния. По 
отношение обхвата на услугата третиране на отпадъчните води се отчита съществено подобрение през последните 
години, но въпреки това тази услуга остава най-слабо развитата от предлаганите от отрасъла в региона.

извършване на услугите
Като цяло, качеството и ефективността на извършваните В и К услуги варират в широки граници в региона и в общия 
случай са под нивото на международните добри практики. Очертават се обаче положителни тенденции по редица 
направления. В много от държавите водните услуги в общия случай са непрекъснати, а питейната вода отговаря 
на националните стандарти за качество. Не е изненадващо, че удовлетвореността на клиентите е най-висока там, 
където качеството на услугата е най-високо, но като цяло механизмите за защита на потребителите са сравнително 
слабо развити, особено в държавите без регулаторни органи. Равнището на измерване на изразходваната 
от потребителите вода стабилно нараства, обхващайки почти изцяло потребителите в много от държавите и 
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спомагайки за понижаването на индивидуалното потребление на вода до равнища от 100 до 120 литра на глава от 
населението на ден в повечето държави, което е в съответствие със стандартите на ЕС. Въпреки че като цяло се 
наблюдава подобрение и сближаване, ефективността на операторите в повечето държави е под международните 
стандарти, а неносещата приходи вода и излишният персонал все още са сериозни предизвикателства.

Докладът предлага да се използва Индекс за резултатите на В и К операторите, чрез който да бъдат измерени 
общите резултати на операторите. Анализите, направени с помощта на Индекса, показват, че резултатите варират 
в широки граници в региона, а и в отделните държави, но като цяло се повишават с повишаването на нивото на 
икономическото развитие на дадената държава. Като цяло резултатите на В и К операторите показват подобрение 
през последните 10 години, като дружествата с по-високи резултати в общия случай са и тези, начисляващи 
по-високи тарифи. Иконометричният анализ показва, че макар по-големите В и К оператори обикновено да се 
представят по-добре от малките, не е така очевидно дали сливането на В и К дружествата (обединяване или 
регионализация) винаги би имало положителен ефект върху резултатите им като цяло.

Финансиране на услугите 
Увеличаващите се разходи водят до увеличаване на тарифите в целия регион, до степен, в която могат да превишат 
прага на поносимостта за потребителите с по-нисък доход в някои държави; при все това регионът е далеч от 
прилагането на практика на принципа за възстановяване на разходите, залегнал в Рамковата директива за водите 
(РДВ). Като цяло, равнището на финансиране на отрасъла от тарифи, данъци и парични преводи варира в широки 
граници между държавите, като държавите от ЕС са с най-високо ниво на финансиране на глава от населението. 
Структурата на финансирането също варира между отделните държави, но инвестициите в общия случай се осигуряват 
чрез публични финансови средства и външни парични преводи, докато експлоатационните разходи се покриват 
предимно от собствените приходи на операторите от начислените тарифи. Въпреки широко разпространеното 
възприемане на принципа за възстановяване на разходите в националното законодателство, само две държави – 
Австрия и Молдова, съответно най-богатата и най-бедната – разчитат предимно на тарифите за финансирането на 
отрасъла. Малко държави са разработили специален механизъм за финансиране на водния отрасъл, чрез който да се 
осигурява финансиране в предвидим обем, а средствата от фондовете на ЕС към момента са основен дял от външното 
финансиране в региона.

Средно за отрасъла, около половината от общите разходи са насочени към експлоатацията и поддръжката на 
инфраструктурата, докато другата половина се ползва за нейното подновяване или разширяване. Инвестициите 
във В и К услуги в региона са на стойност около 3,5 млрд. евро годишно, значително по-ниски в сравнение с 
разчетите от 5,5 млрд. евро, прогнозирани от съответните държави като необходими за постигане на целите на 
ЕС или националните цели. Разходите по предоставянето на услугите варират между държавите, но като цяло са 
нараснали значително за последните 20 години, водейки успоредно с това до увеличаване на тарифите. Както 
разходите за експлоатацията и поддръжката, така и тарифите за гражданите обикновено са в унисон с равнището 
на икономическото развитие на държавите, като разходите и тарифите са най-високи в държавите-членки на ЕС.

Въпреки това увеличаване на тарифите текущите им равнища продължават да бъдат поносими за средния 
потребител, като разчетите за дела на разходите за долните 40 процента показват, че преминаването на границата 
на поносимостта е често явление само в Украйна. Няколко държави са заложили прагове за определяне на 
границата на поносимост на стойност, по-ниска от 5 процента от дохода, като Хърватия, Унгария, БЮР Македония, 
Словения и Украйна съобщават за наличието на регламентирани схеми за субсидиране с цел гарантиране 
поносимостта на услугата за групите с най-ниски доходи.

Заключения
Докладът прави извода, че В и К отрасълът е силно повлиян от пътя на развитие като цяло на региона за 
последните 30 години, започвайки от период на социализъм, преминавайки през фазата на преход и стигайки до 
началото на процеса на присъединяване към ЕС. Процесът на присъединяване към ЕС се превръща в движеща 
сила за процесите на подобряване на достъпа, качеството и ефективността на водните услуги, а оценките показват 
правопропорционална зависимост между статута на държавите по отношение процеса на присъединяване към 
ЕС и нивото на развитие на В и К услугите. Наличните данни са в ограничено количество, като това изненадващо 
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се отнася включително до по-развити държави като Австрия и Словения. Необходимо е да бъде извършена още 
аналитична работа, за да се постигне по-добро разбиране на някои аспекти на предоставянето на В и К услугите в 
региона, като положението на населението без достъп до обществено предоставяни услуги, движещите фактори, 
обуславящи резултатите на В и К операторите, въздействието на извършваните институционални реформи, 
начините, по които се подхожда към осигуряването на поносимост на услугите в дългосрочен план и най-удачните 
начини за управление на третирането на отпадъчните води от финансова и институционална гледна точка.

Независимо от пропуските в данните и информацията, се очертават някои несъмнени предизвикателства пред 
стремежа на държавите да осигурят устойчиви услуги за гражданите си, като в същото време отговарят на 
изискванията на достиженията на правото на ЕС в областта на околната среда, сред които следните: (а) макар 
предоставянето на В и К услугите да остава отговорност на органите на местното самоуправление в повечето държави, 
тенденциите в развитието на политиките, свързани с присъединяването към ЕС, са ориентирани към подлагане на 
сектора на засилен регулаторен и институционален надзор от страна на правителствата, което създава необходимост 
от ясни механизми за отчетност; (б) въпреки високото като цяло ниво на достъп до услугите в региона и поставянето 
в центъра на вниманието на отвеждането и управлението на отпадъчните води, 22,5 милиона души все още нямат 
достъп до подавана по водопреносна мрежа вода в домовете си, а 28 милиона не разполагат с тоалетни с казанче; (в) 
резултатите на доставчиците на услугите отбелязват подобрение през последните 15 години, но все още не са на нивото 
на международните стандарти, застрашавайки устойчивостта в дългосрочен план на извършваните инвестиционни 
програми; (г) общата рамка за финансиране на отрасъла не гарантира универсалност и високо качество на услугите в 
дългосрочен план и макар принципът за възстановяване на разходите да е залегнал в националното законодателство 
на много от държавите; много от В и К операторите едва успяват да възстановят експлоатационните си разходи чрез 
тарифите и инвестират прекалено малко в управлението и развитието на активите.

Въпреки тези предизвикателства регионът може да оползотвори някои важни възможности. Развитията 
през последните години показват, че В и К отрасълът е отворен за промени и ако правителствата, обмислящи 
предприемането на реформи – а това са правителствата на приблизително една трета от държавите – базират 
тези реформи върху задълбочен анализ, то те ще продължат да дават положителен тласък на отрасъла. 
Процесът на интеграция в ЕС продължава да представлява огромна възможност за създаване на адекватни 
политики и механизми за финансиране за много държави; широко разпространеното въвеждане на официални 
регулаторни рамки и реформите за корпоратизация на В и К дружествата могат да спомогнат за насърчаването 
на по-голяма отчетност; и въпреки някои недостатъци в управлението, отрасълът разполага със солидна база от 
технически специалисти. Докладът изтъква и нуждата от допълнителна работа в отговор на някои от посочените 
предизвикателства, както и в областите, в които наличната към момента информация е твърде недостатъчна, 
за да могат да се направят еднозначни изводи. Като пример, по-нататъшните анализи биха могли да включват 
разработване на модели за предоставяне на устойчиви услуги в области извън обсега на обществените В и К 
оператори, справяне с възможни предизвикателства, свързани с преминаване границата на поносимостта на цените 
на услугата, чрез правилно насочени целеви субсидии и/или усъвършенстване на финансовата и институционалната 
рамка за третирането на отпадъчните води в държавите с недостатъчен или никакъв опит в областта.
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I. ВъВеДение
Правителствата и професионалистите от отрасъл В и К в Дунавския регион са изправени пред двойно 1. 

предизвикателство - да удовлетворят търсенето от страна на техните граждани на универсални, отличаващи се с 
добро качество, ефективни и финансово стабилни или с една дума устойчиви услуги, при едновременно спазване 
на екологичните изисквания на достиженията на правото на Европейския съюз. Както показва настоящият доклад, 
остава да се свърши още много работа за осигуряване на устойчиви водоснабдителни и канализационни услуги за 
всички в региона на река Дунав и по-специално в настоящите и бъдещите държави-членки на ЕС. Милиони в региона 
не разполагат в домовете си с водопровод или тоалетна с казанче, като най-бедните 40% от населението наред с 
бедните, жителите на селските райони и малцинствата са най-силно представени в тази класация. Някои доставчици 
на услуги все още не успяват да осигурят непрекъснатост на доставките на питейна вода за своите клиенти, а ниските 
тарифи и някои неефективни практики на операторите пораждат предизвикателства пред правилното функциониране и 
поддържане на съществуващата инфраструктура. В същото време, за да се отговори на достиженията на общностното 
право, Рамковата директива за водите се транспонира в правните и институционални рамки на страните от региона 
и се предприемат големи инвестиции в модернизиране и развитие на водоснабдителните и канализационни 
активи, което е източник на допълнителни технически и финансови тежести за доставчиците на услуги. Ето защо 
правителствата от целия регион преразглеждат начините на предоставяне и финансиране на услугите, а настоящият 
преглед на състоянието на сектора има за цел да документира и послужи за информирано вземане на решения в този 
процес, разкривайки по какъв начин политиките, насочени не само към спазване на изискванията на правото на ЕС, 
но в по-общ план и към предоставяне на универсални, висококачествени, ефективни и финансово стабилни услуги за 
всички, включително и за бедните, ще помогне да се отговори както на духа на общностното право на ЕС, така и на 
очакванията на гражданите по един устойчив и равноправен начин.

Докладът за състоянието на отрасъла анализира напредъка и предизвикателствата пред постигането на 2. 
устойчиви водоснабдителни и канализационни услуги за всички в региона. Двойната цел на Световната банка 
предвижда премахване на крайната бедност и увеличаване на споделения просперитет и водните услуги играят важна 
роля за нейното постигане. Затова докладът отделя специално внимание на необходимостта от по-добро разбиране на 
положението на най-бедните 40% от населението (по отношение на доходите) и на крайно бедните, живеещи с по-малко 
от 2.50 щ. д. в ППС на ден. Макар част от информацията да се отнася само за услугите, предоставяни от В и К оператори, 
докладът има за цел да обхване цялото население, включително селските райони. Прегледът обхваща 161 страни, които 
се намират в рамките на водосборния басейн на река Дунав или граничат с него (Фигура 1) и се отличават с голямо 
разнообразие от гледна точка на социално-икономическо развитие и географски дадености, но използват общ ресурс - 

1 Малка част от националната територия на Германия, Италия и Швейцария също попада във водосборния басейн на р. Дунав. Тези три страни 
обаче не са включени в доклада, тъй като традиционно не са считани за част от Дунавския регион, а същността и организацията на техните водни 
услуги нямат пряко отношение към страните от водосборния басейн. 
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Фигура 1: 
СТРАНИ, 
ОБХВАНАТИ В 
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НА ДОКЛАДА.
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водите на река Дунав, споделят общо историческо минало, както и обща траектория към европейска интеграция. Като 
се има предвид значението на процеса на присъединяване към ЕС за водните услуги, много от резултатите в доклада 
са представени отделно за държавите-членки на ЕС, кандидатките за членство в ЕС (включително потенциалните 
кандидати) и страните извън ЕС. Докладът е водещ продукт в рамките на Дунавската програма за водите на Световната 
банка / Международната асоциация на водоснабдителните компании в Дунавския водосборен басейн (IAWD) (www.
Danube-water-program.org), която предвижда паралелна подкрепа за много от заинтересованите страни в региона за 
изграждане на интелигентни политики, силни В и К оператори и устойчиви услуги.

анализът приема, че доставката на устойчиви услуги зависи от четири основни измерения: наличие на 3. 
инфраструктура за достъп; доставчици на услуги, които да осъществяват нейната експлоатация и поддръжка; 
управление на сектора, което помага на тези дружества да се разрастват и процъфтяват; и подходящи механизми 
на финансиране за поддържане и разширяване на услугите в дългосрочен план. Преди да предостави описание 
на тези четири измерения, Глава II на доклада очертава контекста, в който се извършва доставката на услуги; 
Глава III представя преглед на организацията и управлението на отрасъла в различните страни; Глава IV описва 
нивото на достъп до водоснабдителни и канализационни услуги в региона; Глава V се занимава с резултатите на 
доставчиците от гледна точка на качеството на услугите, ефективността и цялостното им представяне; Глава VI 
разглежда финансирането на услугите и накрая Глава VII представя заключенията на доклада. Редица текстови 
карета предоставят допълнителна информация за добри практики или ключови концепции. Докладът включва две 
приложения, първото от които (Бележки за отделните държави) предлага всеобхватен списък от показатели страна по 
страна, а второто (Методически бележки) предоставя допълнителни подробности относно методологията, използвана 
в основните раздели на доклада. Докладът също така включва подробен списък на всички източници на данни и 
информация, използвани в документа. Докладът се допълва от 16 записки по страни, които предоставят по-детайлна 
информация за състоянието на отрасъла във всяка от тях. Всички материали са достъпни и онлайн на сайта sos.
danubis.org. Допълнителна информация е на разположение на платформата www.DANUBIS.org, онлайн хранилище на 
данни за В и К услугите в региона на река Дунав.

Настоящият доклад, както и прегледът на състоянието на отрасъла са резултат от усилията на екип, включващ 4. 
над 30 участници от страни в Дунавския водосборен басейн и извън него, и са до голяма степен базирани на 
обществено достъпна информация и на колективната работа на много институции в региона, включително ресорни 
министерства, регулаторни органи и национални асоциации по В и К. Докладът стъпва върху налични публични 
източници на данни на национално и регионално ниво, въпреки че за първи път тези разнообразни източници са 
консолидирани в рамките на един последователен регионален разказ и анализ. Националните данни (по-нататък 
наричани „данни за СО“) са събрани от екип местни консултанти във всяка от страните, обхванати от доклада и са 
потвърдени от ключовите заинтересовани страни във всяка страна. За да се запази четимостта на основния текст, 
много от препратките са преместени в края на доклада, заедно с някои от методологическите описания. Националните 
данни са допълнени от публично достъпни данни от проучвания на домакинствата във всяка страна, както и от такива 
регионални източници като ЕВРОСТАТ на ЕС, AQUASTAT на ФАО, Показателите за световно развитие на Световната 
банка, Информационната система за водите WISE на Европейската агенция по околна среда (ЕАОС), Съвместната 
програма за мониторинг на СЗО и УНИЦЕФ и базата данни DANUBIS на Международната мрежа за сравнителни 
анализи IBNET. При подготовката на доклада бяха направени известни допускания и въпреки огромните усилия за 
тяхното валидиране се очаква някои от представените данни и информация да бъдат поставени под въпрос. Наред 
с това, в хода на изготвянето на доклада стана ясно, че някои страни разполагат с много по-добра информация, 
отколкото други и че понякога официалната статистика не съответства напълно на реалностите такива, каквито 
професионалистите от сектора ги познават. Ето защо екипът очаква коментари и предложения за корекции.

Макар че обръща сериозно внимание на осигуряването на съгласуваност и точност на данните и 5. 
информацията, основната цел на доклада е по-скоро да подкрепи провеждането на информиран диалог относно 
предизвикателствата пред отрасъла, отколкото да предостави окончателен набор от препоръки за политиката. Сам 
по себе си настоящият доклад няма да реши предизвикателствата, очертани в последната глава. По замисъл докладът 
се ограничава до анализа на текущата ситуация и не включва официални препоръки към региона или отделните страни 
по отношение на политиките. Заинтересованите страни са в състояние най-добре да решат дали и как да се справят 
с тези предизвикателства, позовавайки се на предоставения в доклада анализ, както и да обсъдят възможностите 
и добрите практики, описани в документа и в придружаващите бележки по страни. Авторите остават с надеждата, 
че този доклад ще осигури солидна информация и аналитична основа за информирано провеждане на необходимия 
диалог, въпреки всички ограничения и недостатъци на наличните данни и произтичащите от тях заключения. Авторите 
с радост ще предоставят необходимата подкрепа за този процес и се надяват, че следващото издание на прегледа 
на състоянието на отрасъла ще може да стъпи върху значително по-силно развита база от данни и документи при 
адресиране на основните предизвикателства в сектора.
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II. КонтеКСт на УСлУГите
Водоснабдителните и канализационни услуги са силно зависими от политическия, социално-икономическия 6. 

и природния контекст, в който се осъществяват. След разпада на социалистическата система, през последните 
няколко десетилетия повечето страни от региона на река Дунав поеха по общ път на преход в политическото и 
икономическото си развитие, като интеграцията в Европейския съюз (ЕС) е основна цел на почти всички страни 
от региона. Между отделните страни все още остават значителни разлики, които обаче постепенно намаляват в 
процеса на сближаване със стандартите на ЕС. Наред с това, районът е като цяло добре надарен с водни ресурси, 
въпреки потенциалното въздействие на изменението на климата.

Настоящата глава разглежда политико-икономическия и социален контекст, в който се осъществява 7. 
предоставянето на водни услуги в региона. В нея са очертани историческата перспектива и развитие, анализира 
се социално-икономическата ситуация в отделните страни и се описва богатството и разнообразието на водните 
ресурси, като са отчетени очакваните климатични промени и тяхното потенциално въздействие.

Данните и информацията, използвани в тази глава, включват главно разработени/събрани от Световната банка 8. 
данни, включително по Показателите за световно развитие, но наред с това включват и публично предоставени 
публикации и бази данни на Програмата за развитие на ООН (ПРООН), Европейската комисия (ЕК) и Организацията 
за прехрана и земеделие (FAO). Тази информацията се допълва от събраните данни за състоянието на отрасъла 
в отделните страни (наричани в текста „събраните данни за СО“), разчитащи предимно на публични източници в 
обхванатите страни, които са подробно цитирани в бележките по страни в края на настоящия доклад.

A. историческа перспектива
Водоснабдителните и канализационни услуги в региона и тяхното развитие са огледално отражение на 9. 

драматичните политически и икономически промени в региона от 1990 г. насам, в процеса на които регионът 
премина от централно планирана, управлявана от държавата социалистическа икономика към демократична 
капиталистическа система от западен тип и членство в ЕС. По-голямата част от водосборния басейн на река 
Дунав принадлежи геополитически към региона на Югоизточна Европа и като цяло споделя споделя обща 
съдба през последните 50 години. Страните, които са предмет на този доклад, от Чешката република до Албания 
(донякъде с изключение на страните от бивша Югославия), през втората половина на 20-ти век са част от така 
наречения социалистически блок на европейски държави и тяхното икономическо и политическо развитие, 
независимо от наличието на някои съществени различия, в общи линии следва сходен път. Развитието на 
водоснабдителните и канализационни услуги и проблемите във В и К отрасъла на тези страни като част от 
предоставяните общински услуги също следват в общи линии сходен процес на трансформация, който може да се 
разглежда като част от общия за региона процес на развитие.

През последните 25 години развитието и промените в отрасъла бяха движени от два основни политически 10. 
и икономически процеса. Първият беше падането на комунизма и разпадането на Източния европейски 
социалистически блок през 1990 г., което доведе до промени в политическата и икономическата система на 
тези страни. Вторият е разширяването на ЕС към Източна Европа, с което постепенно се постигна привеждане 
в съответствие с достиженията на правото на ЕС в страните кандидатки и новите държави-членки. И двата 
процеса засегнаха сериозно предоставянето на В и К услуги и екологичните стандарти в региона, което доведе до 
промени в стандартите, финансирането и управлението на услугите. Докато настоящата организация на отрасъла 
е описана подробно в глава III, тук е представено в синтезиран вид историческото развитие и основните етапи на 
предоставяне на публични услуги в региона в близкото минало.

Период на социалистическа система (до 1990 г.).XX  Този период се характеризира с бърза индустриализация, 
липса на чувствителност към въпросите на околната среда, както и засилена урбанизация. Необходимото 
бързо развитие на водоснабдителната инфраструктура не беше последвано от адекватно осигуряване на 
канализация и пречистване на отпадъчните води, което доведе до сериозно влошаване на качеството на водите 
във водоприемниците. Собствеността, предоставянето на услуги и управлението на доставчиците на комунални 
услуги бяха почти изцяло в ръцете на централната власт (с някои разлики в бивша Югославия). Цялостният 
подход на развитие и ценообразуване във водния сектор е фокусиран върху предоставянето на достъпни за 
всички услуги за сметка на икономическата ефективност, качество и устойчивост на предоставяните услуги, 
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както и на липсата на управление на търсенето в съчетание 
с неефективно използване на ресурсите.
Постсоциалистически период (от 1990 г. до XX

интеграцията в ЕС). След разпадането на 
социалистическата система страните от региона 
възприемат различна рамка на предоставяне на 
публични услуги. В повечето страни се провежда силна 
децентрализация, понякога в съчетание с по-значително 
участие на частния сектор (в Чешката република 
и Унгария, например). Изчезването на държавно 
финансиране и необходимостта от модернизиране 
на инфраструктурата доведе до повишено внимание 
към икономическата ефективност и финансиране въз 
основа на потреблението. Международните финансови 
институции (МФИ) изиграха важна роля в периода на 
преход.
интеграция в ЕС (от началото на европейската XX

интеграцията до днес). Процесът на присъединяване 
към ЕС и транспонирането на законодателството на ЕС 
в националното законодателство доведе до въвеждане 
на принципа за пълно възстановяване на разходите 
и стремеж към структурни промени в сектора на 
предоставянето на услуги, а в дългосрочен план до 
повишаване на ефективността и устойчивостта на 
предоставяните услуги. Със своята цел за намаляване 
на различията в развитието между държавите членки, 
Регионалната политика на ЕС превърна финансирането 
от ЕС във важен източник на инвестиции в отрасъла, 
по-специално чрез Кохезионните фондове, осигуряващи 
финансиране на проекти за опазване на околната среда и 
транспортна инфраструктура

етап на интеграция в еС на страните от 
Дунавския регион
8 от 16-те страни от региона са държави-членки 
на ЕС (Австрия, България, Хърватия, Чешката 
република, Унгария, Румъния, Словакия и 
Словения), а 4 (Албания, БЮР Македония, Черна 
гора и Сърбия) имат официален статут на 
кандидатки за членство в ЕС и се намират на 
различен етап на предприсъединителния процес. 
Две страни (Босна и Херцеговина и Косово) са 
изразили желание евентуално да се присъединят 
към ЕС и имат статут на потенциални кандидати. 
Те се намират на предварителен етап на 
хармонизиране на своите системи на управление 
с достиженията на правото на ЕС , без да им е 
присъден оцициален статут на кандидатки за 
членство. Други две страни (Молдова и Украйна) 
все още не са дефинирали членството в ЕС като 
своя цел, но и двете правителства подписаха 
през 
2014 г. споразумения за асоцииране с ЕС 
и изразиха ангажимент към европейската 
интеграция. Може да се каже, че всяка от 
страните в региона се намира на някакъв етап 
на интеграция в ЕС, която се превръща във 
всеобхватен и взаимосвързан регионален 
процес, който ще продължи да доминира 
развитието на региона в обозримо бъдеще 
(Фигура 2).
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Фигура 2: ЕТАП НА ИНТЕГРАЦИЯ В ЕС НА ДъРЖАВИТЕ ОТ РЕГИОНА

ИЗТОЧНИК: ЕК 2015 Г.
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Б. Социално-икономическо положение
С промяната на политическите системи, както е посочено в предишния раздел, източноевропейските страни 11. 

преминаха през драматичен икономически и демографски преход. След дългия период на социалистическо 
управление, през който бяха затворени за движение на стоки, услуги, хора и идеи, отварянето на границите 
след разпада на бившия Съветски Съюз даде възможност за движение на хора и парични потоци към сфери с 
икономически възможности, което доведе до промени в БВП на глава от населението и в броя на населението на 
поднационално равнище.

Приемането на пазарните икономически принципи и отварянето на границите генерира значителен ръст на 12. 
БВП на глава от населението в няколко страни, докато в останалите бяха налице признаци, че икономиките са 
далеч от пазарите и изостават в своето развитие. Както може да се види от Фигура 3 по-горе, разликите в БВП на 
глава от населението (по текущи цени в щ.д. от 2013 г. в паритет на покупателната способност [ППС]) са все още 
значителни между страните в рамките на водосбора на река Дунав, като Молдова (с 4,669 щ.д.) е най-бедната сред 
тях с една десета от БВП на глава от населението на най-богатата страна, Австрия (с 44,149 щ.д.).
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Фигура 3: БВП НА ГЛАВА ОТ НАСЕЛЕНИЕТО, 1990–2013 Г.

ИЗТОЧНИК: ИЗЧИСЛЕНИЯ НА СВЕТОВНАТА БАНКА, 2015 Г.
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Фигура 4: РъСТ НА ДОХОДИТЕ 
НА НАЙ-БЕДНИТЕ 40 ПРОЦЕНТА 
ОТ НАСЕЛЕНИЕТО 

ИЗТОЧНИК: BUSSOLO И LOPEZ-CALVA, 
СПОДЕЛЕНИЯТ ПРОСПЕРИТЕТ: ПРОПРАВЯНЕ 
НА ПЪТЯ В ЕВРОПА И ЦЕНТРАЛНА АЗИЯ 
2014 Г., 15.
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ръстът на БВП на глава от населението в самите страни е нееднороден. 13. По отношение на доходите, при 
най-бедните 40% от населението на Албания, Хърватия, БЮР Македония, Черна гора и Сърбия ръстът на БВП на 
глава от населението е бил по-нисък в сравнение със съответното средно ниво за страната, а с изключение на 
Черна гора тези доходи дори са намалявали между 1 и 2% годишно в периода между 2005 г. и 2010 г., както е 
показано на Фигура 4. За разлика от горните страни, домакинствата от най-бедните 40% в Словакия и Румъния са 
се радвали на годишно увеличение на доходите, възлизащо на повече от два и три пъти над средното, макар че 
близо 90 на сто от нарастването в Румъния се отдава на паричните трансфери (Bussolo и Лопес-Calva, Споделен 
просперитет: Проправяне на пътя в Европа и Централна Азия 2014 г., 37). Макар в някои страни да се регистрира 
по-висок ръст на доходите сред долните 40 процента, на повечето страни все още предстои да извървят дълъг 
път за намаляване на различията в доходите между тази група и горните 60 процента. В България, Унгария, БЮР 
Македония, Молдова и Румъния делът на най-бедните 40% от общия доход е под 20 на сто, следвани от Албания, 
Хърватия, Косово, Черна гора и Сърбия с около 22% (Bussolo и Лопес-Calva, Споделен просперитет: Проправяне на 
пътя в Европа и Централна Азия 2014 г., 19). Дори и в Австрия на най-бедните 40% се падат едва около 23 на сто от 
общия доход (изчисления на авторите при използване на данни от EUSILC от 2012 г.).

Около 2.3 милиона души в рамките на водасбора на река Дунав живеят с по-малко от 2.50 щ.д. на ден (ППС), 14. 
нивото за измерване на крайната бедност в региона. Като цяло, с изключение на Австрия, това означава, че около 1.8 на 
сто от общия брой на населението в района е крайно бедно. Както е показано на Фигура 5, най-често срещана е бедността 
в Румъния, която, с население от 20 милиона, е втората по-големина страна след Украйна. Що се отнася, обаче, до 
процента на бедните, БЮР Македония2 изпреварва останалите страни, следвана плътно от Молдова, Косово и Албания.

ромската общност, която наброява между 10 и 12 милиона (ЕК 2015 г.), представлява най-голямото 15. 
и най-бедното малцинство в Европа и региона. Въпреки че точният брой на ромите е силно обсъждан, най-
многобройните групи ромско население живеят в България, Чешката република, Унгария, Румъния и Словакия, 
макар роми да живеят също и в Албания, Австрия, Босна и Херцеговина, Хърватия, БЮР Македония, Молдова, 
Черна гора и Сърбия, сред страните от водосбора на река Дунав. В сравнение с неромите, ромите са с най-тежките 
социално-икономически показатели в почти всички области3, включително здравеопазване, образование, участие 
в трудовия процес, заплати и условия на живот, поради което въпросите за тяхната интеграция и подобряване 
на положението им са фокус на програмите за борба с бедността на Европейския комисия, Световната банка и 
други партньори за развитие. Проучването на домакинствата4, проведено през 2012 г. в тези страни показва, че 

2 Оценките на бедността в Македония са от 2008 г., в рамките на последното проучване на бюджета на домакинствата, в което се прави оценка на 
бедността (Световна банка, База данни за бедността и неравенството: Европа и Централна Азия, 2015 г.).

3 За подробни показатели, вж. Световна банка 2014 г.

4 4 През 2011 г. ПРООН, Световната банка и Европейската комисия проведоха извадково проучване на най-големите ромски агломерации в тези 
страни с цел оценка на социално-икономическото положение на ромските и неромските домакинства (обхващащо 20,018 роми и 9,782 живеещи в 
близост нероми). Докладваните резултати са статистически значими само на ниво населено място, но не и на национално ниво.
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Фигура 5: БРОЙ И ПРОЦЕНТ НА НАЙ- БЕДНИТЕ, ПОТРЕБЯВАЩ И ПОД 2.50 Щ.Д. В ППС НА ДЕН 

ИЗТОЧНИЦИ: ПОКАЗАТЕЛИТЕ СА ИЗВЛЕЧЕНИ ОТ БАЗАТА ДАННИ НА СВЕТОВНАТА БАНКА ЗА БЕДНОСТТА И НЕРАВЕНСТВОТО: ЕВРОПА И ЦЕНТРАЛНА АЗИЯ 2015 Г. И СА 
ОТЧЕТЕНИ ЗА РАЗЛИЧНИТЕ ГОДИНИ; ДАННИТЕ ЗА КОСОВО СА ИЗЧИСЛЕНИ ВЪЗ ОСНОВА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО НА БЮДЖЕТИТЕ НА ДОМАКИНСТВАТА 2010 Г.
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установеното средно трудово възнаграждение е било значително по-ниско при ромите на платени работни места в 
сравнение с техните неромски съседи и че децата от ромски произход са в по-висок риск от бедност в сравнение с 
живеещите в съседство неромски деца, както може да се види на Фигура 6.

В албания, БЮр Македония, Косово и Словакия бедните са разпределени между селските и градските райони 16. 
пропорционално на населението, докато в останалите страни бедните пребивават главно в селските райони. Както 
е показано на Фигура 7,86 на сто от най-бедните в Молдова живеят в селските райони, въпреки че на селските райони 
се падат само 55 процента от общия брой на населението. В България, Румъния и Украйна, със своите над 70%, делът 
на бедните в селските райони значително надвишава съответния дял на населението в селските райони. В някои 
държави и по-специално Сърбия, Словакия и Украйна, делът на бедните в селските райони се е увеличил между 
2002 г. и 2008 г. (Sulla 2011). Все по-нарастващият дял на бедните в селските райони поставя предизвикателства 
към съвременните инфраструктурни услуги, тъй като инвестициите са лишени от икономии от мащаба, за да се 
предоставят по икономически ефективен начин, а населението е малко вероятно да бъде в състояние да си позволи 
поддържането на съвременни инфраструктурни услуги. Средният темп на урбанизация в страните от водосбора на 
река Дунав е 63%, което е малко по-високо от средното за страните от Централна Европа и Балтийските държави 
(62%), но значително по-ниско от темпа в страните от ЕС, който се изчислява на 74%.5 Като цяло, урбанизацията в 
Дунавските страни е в застой от началото на 90-те години на миналия век.

5 Регионалните темпове на урбанизация са взети от базата данни на Световната банка 2015 г. Тъй като отделните страни прилагат различни 
определения за “урбанизация,” към сравненията следва да се подхожда внимателно.
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Фигура 7: МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА БЕДНИТЕ (ПОТРЕБЯВАЩИ ПОД 2.50 Щ. Д. НА ДЕН, В ППС)

ИЗТОЧНИЦИ: ТЕМПЪТ НА УРБАНИЗАЦИЯ Е ВЗЕТ ОТ БАЗАТА ДАННИ НА СВЕТОВНА БАНКА 2015; ЗА КОСОВО – ОТ ПРЕБРОЯВАНЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО В КОСОВО ПРЕЗ 2011 
Г.; ПРОЦЕНТЪТ НА БЕДНИТЕ СЪОТВЕТНО В ГРАДСКИТЕ И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ, ПОТРЕБЯВАЩИ ПОД 2.50 Щ.Д. ДНЕВНО В ППС Е ИЗЧИСЛЕН ВЪЗ ОСНОВА НА ПРОУЧВАНИЯ НА 
ДОМАКИНСТВАТА ОТ ПЕРИОДА 2010–2012 Г., С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА БЮР МАКЕДОНИЯ, ЗА КОЯТО ДАННИТЕ СА ОТ 2008 Г.
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Фигура 6: РОМИТЕ ПЕЧЕЛЯТ ПО-МАЛКО ОТ СВОИТЕ СъСЕДИ И ТЕХНИТЕ ДЕЦА СА В ПО-ВИСОК РИСК ОТ БЕДНОСТ

ИЗТОЧНИК: АДАПТАЦИЯ ВЪЗ ОСНОВА НА ДАННИ НА СВЕТОВНАТА БАНКА 2014, 107.
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Съчетанието от нисък естествен прираст и изходяща миграция е довело до спад в общия брой на хората, 17. 
живеещи в страните от водосбора на река Дунав. През периода 1961 - 1989 г. годишният ръст на населението 
в тези страни е възлизал на 0.8%, след което от 1990 г. насам е настъпил спад в размер на 0.4% на година. 
По-ниските нива на раждаемост и застаряването на населението в Европа – както Източна, така и Западна - 
превръщат Европа в единствения континент в света, населението в който се очаква да намалее през следващите 
40 години (Вussolo, Koettl и Sinnott, под печат). Страните от водосбора на река Дунав вече изпитват спад на 
населението, породен освен от ниския естествен прираст и от изходящата миграция след отварянето на границите 
на Запад (Фигура 8). Макар че се обезлюдяват най-вече селските райони, някои от градските райони също са 
с намаляващ брой на населението, особено такива, които са отдалечени и изолирани от глобалните пазари и 
транспортните коридори. В резултат на това се наблюдават градове с извънредно разраснала се инфраструктура, 
която е лишена от икономии от мащаба и е скъпа за поддържане и модернизация.
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Фигура 8: ДЕМОГРАФСКИ ТЕНДЕНЦИИ В СТРАНИТЕ ОТ ДУНАВСКИЯ ВОДОСБОРЕН БАСЕЙН

ИЗТОЧНИК: ИЗЧИСЛЕНИЯ ВЪЗ ОСНОВА НА ДАННИ НА СВЕТОВНАТА БАНКА, 2015. 
ЗАБЕЛЕЖКА: КОСОВО И СЪРБИЯ НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ.
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В. административно устройство 
административното устройство в страните от региона е сходно, но с известни особености във всяка страна, 18. 

които често имат своите корени в историческото минало. Всички държави от региона са централизирани (с 
изключение на Австрия, която е федерална държава и Босна и Херцеговина, която има специфична структура, 
включваща два автономни ентитета) и ключовите правомощия за вземане на решения често са централизирани на 
най-високо ниво. Повечето от страните в региона има три нива на управление-национално, регионално (окръжно) 
и общинско. Три от държавите обаче (БЮР Македония, Черна гора и Словения) имат само две (национално и 
общинско) нива на управление, а други три страни (Австрия, Словакия и Украйна) имат допълнително, четвърто 
ниво на управление между регионалното и общинското ниво.

В повечето случаи националното правителство запазва правомощията за изработване на цялостната политика 19. 
за обществените услуги, но отговорностите за доставянето на услугите се делегират на местните нива на 
управление. Най-често срещаното разпределение на отговорностите в региона е следното: националното равнище има 
отговорността за определянето и приемането на правната рамка за отрасъла, както и отговорността за управление на 
националния бюджет и ресурси (обикновено се осъществяват чрез редица определени министерства), докато на по-
ниските административни нива, като например регионите и общините, обикновено се възлагат правомощия, свързани 
с местното развитие, включително предоставяне на общински комунални услуги (с частично изключение в България, 
Унгария и Косово, където секторът на местните комунални услуги е частично собственост на държавата).

има големи различия между страните по отношение на фрагментацията на общинското управление.20.  Броят 
на общините, като най-ниското ниво на управление в отделните страни, варира значително между страните от 
11,625 в Украйна до едва 23 в Черна гора. Централно-европейски държави като Австрия, Чешката република, 
Унгария и Словакия, с дългогодишни традиции в местното самоуправление, имат голям брой малки общини, 
докато сравнително по-новите страни, където границите на общините са определени наскоро (като Косово и 
Черна гора) имат по-малък брой сравнително по-големи общини. Сравненителният анализ на броя на общините 
в отделните държави (Фигура 9) показва, че те не само се различават значително по територия (средният размер 
на община варира от 12 кв. км. в Чешката република до 611 кв. км. в Черна гора), но също така и по броя на 
населението (средният брой на населението в общините варира от 1,681 в Чешката република до 48, 000 в Косово).
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Фигура 9: БРОЙ ОБЩИНИ И СРЕДЕН БРОЙ НА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЩИНИТЕ ПО ДъРЖАВИ

ИЗТОЧНИК: ИЗВОДИ НА АВТОРИТЕ ВЪЗ ОСНОВА НА СЪБРАНИТЕ ДАННИ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОТРАСЪЛА, СВЕТОВНА БАНКА 2015 Г.
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Г. Водни ресурси и изменение на климата
Басейнът на река Дунав е относително богат на водни ресурси, но това богатство не е равномерно 21. 

разпределено, а има и значителни разлики между отделните басейнови части. Басейнът на река Дунав е 
вторият по големина речен басейн в Европа, който обхваща 801,463 кв. км. с общо 81 милиона души в 19 страни. 
Шестнадесет от 19-те страни са обхванати в този доклад (Германия, Италия и Швейцария са изключени, тъй като 
обикновено те не се свързват със страните от Дунавския регион като такива). Поради своята голяма широта 
от запад на изток и разнообразен ландшафт, отделните райони в басейна на река Дунав се характеризират с 
големи различия по отношение на водните ресурси и климата. Река Дунав се свързва с 27 големи и над 300 малки 
притоци по цялото си протежение от извора в планината Шварцвалд в Германия до Черно море в Румъния, което 
го превръща в най-големия водоем в ЕС. Регионът е богат на възобновяеми водни ресурси, но все още има големи 
разлики в наличността на тези ресурси в отделните му части, вариращи от над 24,000 m3 на глава от населението 
годишно в Хърватия до 1,250 m3 на глава от населението годишно в Чешката република (Фигура 10).

Само една държава в басейна, Чешката република, може да бъде квалифицирана като страна с водни 22. 
проблеми. Най-широко използваната мярка за недостиг на вода е Индексът на Фалкенмарк наричан още индекс 
за воден стрес (Falkenmark, Лундквист и Widstrand 2009 г.), който използва за пределна стойност 1,700 m3 
възобновяеми водни ресурси на глава от населението годишно (въз основа на прогнозите за потребностите от вода 
в домакинствата и селското стопанство, промишлеността и енергийния сектор). Измерени чрез този индикатор, 
измежду всички страни в басейна на река Дунав само Чешката република може да се окачестви като страна с воден 
стес. В същото време, нито една страна в басейна на река Дунав не пада под прага на „недостиг на вода“ от 1,000 m3, 
което отново подчертава твърдата наличност на възобновяеми водни ресурси в региона спрямо други части на света.

Валежите в региона са умерено сезонни и зависят от преобладаващите климатични условия.23.  
Разпределението на валежите в региона показва силно влияние на различните климатични условия, които са 
от континентални до средиземноморски в зависимост от това в коя част на басейна се намира дадената страна 
и варират от по-малко от 300 мм до над 1,400 мм годишно. Това оказва голямо въздействие върху наличните 
ресурси от питейна вода6, както се вижда на Фигура 11.

Въздействието на климатичните промени в региона е видимо чрез промените в хидроложкия цикъл, което 24. 
води до по-често настъпване на екстремни метеорологични условия, от засушавания до наводнения и силни 
валежи. Тъй като регионът на река Дунав има предимно умерен климат със сравнително балансирани промени в 
количеството на валежите, неблагоприятните последици от изменението на климата досега са доста умерени. Въз 
основа на констатациите от проучването Адаптиране към изменението на климата (LMU 2012) на Международната 

6 Потоците от възобновяеми вътрешни сладководни ресурси се отнасят до вътрешните речни течения и подземните води от валежи в страната, и 
се определят като възобновяеми водни ресурси, генерирани от ендогенни валежи на територията на отделна страна, за разлика от възобновяемите 
източници от сладководна вода, които включват всички трансгранични сладководни потоци в страната.
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Фигура 10: ВъЗОБНОВЯЕМИ РЕСУРСИ ОТ ПРЯСНА ВОДА НА ГЛАВА ОТ НАСЕЛЕНИЕТО ПО ДъРЖАВИ ОТ ДУНАВСКИЯ 
ВОДОСБОРЕН БАСЕЙН

ИЗТОЧНИК: AQUASTAT, ФАО 2015 Г. 
БЕЛЕЖКА: ЛИПСВАТ ДАННИ ЗА КОСОВО И ЧЕРНА ГОРА.
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комисия за опазване на река Дунав (ICPDR), основните въздействия върху свързаните с водите отрасли са 
предизвикани от промени в температурата и валежите, включително (а) постепенно увеличаване на температурата 
на въздуха в посока от северозапад на югоизток, особено през лятото и в югоизточната част на региона на река 
Дунав; (б) като цяло годишното количество валежи търпи малки промени средно за целия басейн, но отбелязва 
големи сезонни промени в басейна на река Дунав; (в) изменения в сезонния характер на оттока, предизвикани 
от промени в разпределението на валежите и намаляване на снежната покривка; (г) вероятност сушите, ниският 
воден отток и недостигът на вода да станат по-продължителни, по-интензивни и по-чести; и (д) повишаване на 
температурата на водата и увеличаване на натиска върху качеството на водите (Фигура 12 и Фигура 13).

Възможните щети за водния сектор поради изменението на климата варират от щети по инфраструктурата 25. 
до загуба на приходи. Поради своята зависимост от редовните очаквани валежи и свързаното с температурите 
потребление, водните услуги са чувствителни към промените в климата, засушаванията, по-ниските подпочвени 
води, а потенциалният недостиг на питейна вода е чувствителен към екстремните валежи и наводненията. В 
резултат от по-горе споменатите отрицателни въздействия на изменението на климата, най-силно уязвимите 
страни на водоснабдяването и канализацията (ВиК) се очаква да включват: (а) недостиг на питейна вода поради 
засушаванията и спад в нивото на подпочвените води, (б) проблеми с качеството на водата поради екстремни 
засушавания и валежи, и (в) повреди в жилищната и промишлената ВиК инфраструктура поради екстремните 
метеорологични явления. Оценката на щетите след наводненията през май 2014 г. във водосборния басейн на река 
Сава илюстрира разрушителната сила на наводненията върху изградената от човека инфраструктура, но също 
така и относителната устойчивост на водоснабдителната и канализационна инфраструктура, тъй като повечето от 
системите бяха врнати в експлоатация само няколко седмици след наводненията.
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Фигура 11: ВАЛЕЖИ / ВъТРЕШНИ РЕСУРСИ ОТ СЛАДКОВОДНИ ВОДИ ПО ДъРЖАВИ

ИЗТОЧНИК: FAO AQUASTAT 2015. 
БЕЛЕЖКА: ЛИПСВАТ ДАННИ ЗА КОСОВО.
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Фигура 12: СРЕДНОГОДИШНА ПРОМЯНА В 
ТЕМПЕРАТУРАТА, 2021-2050 Г.

Фигура 13: ПРОМЯНА В СРЕДНОТО ЛЯТНО КОЛИЧЕСТВО 
НА ВАЛЕЖИТЕ, 2021-2050 Г.

ИЗТОЧНИК: LMU 2012.
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 Макар почти всички страни в региона да са постигнали напредък 26. 
в изготвянето на стратегии за реакция на изменението на климата и 
дейности за адаптация, изпълнението на конкретни мерки за адаптация 
все още не е започнало в повечето от тях. Повечето страни са изготвили 
и приели национални стратегии за изменението на климата, в които се 
анализират потенциалните въздействия и се очертават възможните 
мерки за тяхното смекчаване. От 16-те анализирани в настоящия доклад 
страни, 9 са приели водни стратегии, които разглеждат или включват 
въздействията на климатичните промени, 6 са в процес на изготвяне 
на такива документи и само 1 страна (Босна и Херцеговина) още не е 
започнала изготвяне на оценка на въздействието на изменението на 
климата (Данни, събрани за нуждите на доклада „Състояние на отрасъла”). 
Това показва относително високо ниво на информираност относно 
изменението на климата в региона на река Дунав. Въпреки това, почти 
всички страни в региона все още фокусират своята дейност върху анализа 
и изготвянето на стратегически документи, докато транспонирането им в 
различни водни стандарти и включването на изменението на климата в 
бъдещи прогнози и планове за развитие все още предстоят.

Качеството на повърхностните води е неизменно във фокуса на политиката през последните няколко десетилетия 27. 
и докато подобрението е видимо, цялостното добро състояние на водите все още не е постигнато в значителна част от 
басейна. Индустриалните дейности и голямата концентрация на населението са причина за относително високото ниво на 
органични замърсители и хранителни вещества (азот и фосфор), изпускани във водите на басейна на р. Дунав. Товарите на 
органично замърсяване в повърхностните води са все още високи в някои части на река Дунав и в повечето нейни притоци 
(резултати за целия район на Дунавския речен басейн са представени във Фигура 14 и Фигура 15). Това е следствие от все 
още значителното заустване на непречистени или недостатъчно пречистени отпадъчни води от общинските, промишлени 
и селскостопански източници, по-специално в по-ниската част на басейна, където са разположени нови държави-членки 
или страни извън ЕС. Анализът, изготвен под ръководството на ICPDR показва, че през последните две десетилетия са 
постигнати значителни подобрения в качеството на водите в басейна на река Дунав. Това може да бъде отдадено на 
високото ниво на инвестиции в пречистването на отпадъчни води, направени предимно по програмите за присъединяване 
към ЕС, както и на значителния спад в промишлените и селскостопански дейности в постсоциалистическия период. 
Въпреки това, основни източници на замърсяване с хранителни вещества в басейна на река Дунав остават селското 
стопанство (50%), следвано от битови отпадъчни води (25 на сто) и индустрията (25 на сто) (ICPDR 2009).

Подпочвените води са преобладаващ източник за водоснабдяване в голяма част от региона.28.  Макар че както 
повърхностните, така и подпочвените води са добре представени като източници за водоснабдяване, подпочвените 
води са доминиращ източник на питейна вода (Фигура 16). Седемдесет и два процента от питейната вода в региона е от 

наводненията в Босна и Херцеговина през 
2014 г.
Чувствителността на услугите във водния 
сектор към изменението на климата стана 
очевидно след екстремните валежи и големите 
наводнения в някои части на региона през 
май и август 2014 г., което доведе до загуба на 
човешки живот и широко разпространени щети в 
басейна на река Сава, включително увреждане на 
водоснабдителната и канализационна инфрастру-
ктура (около 1 милион души останаха без достъп 
до питейна вода в продължение на няколко дни). В 
същото време обаче, извършената след събитията 
оценка на щетите показа, че основните водни 
услуги са били възстановени след две до три 
седмици и водният сектор е отчел щети в размер 
на едва 0,7% от общия размер на понесените щети. 

Добро или по-високо екологично състояние (rkm)  

Потенциално добро или по-висока категория екологично състояние (rkm)

Потенциално умерено или по-ниска категория екологично състояние (rkm)

Умерено или по-ниска категория  екологично състояние (rkm)

Липсват данни – ДЧ на ЕС (rkm)
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Фигура 14: ЕКОЛОГИЧНО СъСТОЯНИЕ НА РЕЧНИТЕ 
ВОДНИ ТЕЛА В БАСЕЙНА НА РЕКА ДУНАВ (ДъЛЖИНА 
СПРЯМО ОБЩАТА ДъЛЖИНА)

Фигура 15: ХИМИЧНО СъСТОЯНИЕ НА РЕЧНИТЕ 
ВОДНИ ТЕЛА В БАСЕЙНА НА РЕКА ДУНАВ 
(ДъЛЖИНА СПРЯМО ОБЩАТА ДъЛЖИНА)

ИЗТОЧНИК: ICPDR 2009. 
ЗАБЕЛЕЖКА: RKM = РЕЧНИ КИЛОМЕТРИ.
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подпочвени води. Въпреки това, делът на подпочвените води, използвани за питейни нужди, се различава в отделните страни 
от региона и варира от 30 до 50% в югоизточната част на региона до близо 100% в неговата северозападна част (Фигура 16).

използването на възобновяеми ресурси от сладководни води за промишлени и битови нужди продължава 29. 
да е преобладаващо в региона дори и след спада в промишленото производство през последните 20 години. 
Водочерпенето за хуманна употреба се разпределя за битови, промишлени и земеделски нужди. Сравнението 
между дела на отделните категории дава ясна представа за типа икономика, съществуваща в отделните страни 
(Фигура 17). Така например, в Албания проебладава ползването за земеделски нужди, в Австрия - промишлената 
употреба, докато ползването за домашни нужди преобладава в страни, които не са развили индустриална или 
селскостопанска употреба (Босна и Херцеговина, Хърватия).

управлението на водите в басейна на река Дунав се ръководи от принципите на рамковата директива 30. 
за водите на ЕС (рДВ) и се осъществява под егидата на Международната комисия за опазванена река Дунав 
(МКОРД). МКОРД е създадена през 1998 г. въз основа на Конвенцията за опазване на река Дунав, основният правен 
инструмент за сътрудничество и трансгранично управление на водите в басейна на река Дунав, както и платформа за 
изпълнение на всички трансгранични аспекти на Рамковата директива за водите на ЕС. С подкрепата на МКОРД, 19-
те страни от водосбора на река Дунав са разработили План за управление на басейна на река Дунав в съответствие 
с Рамковата директива за водите. Планът е приет за пръв път през 2009 г. и е актуализиран съвместно от всички 
страни през 2015 г. в съответствие с шестгодишния срок на РДВ. Неговата цел е да създаде рамка за защита и 
подобряване на състоянието на повърхностните и подземните води, както и да гарантира устойчивото използване 
на водните ресурси. Планът има също така за цел да гарантира, че всички водни тела отговарят на изискванията за 
„добро състояние”, което е и крайната цел на Рамковата директива за водите.
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Фигура 16: 
СъОТНОШЕНИЕ 
ПОДПОЧВЕНИ/
ПОВъРХНОСТНИ ВОДИ 
КАТО ИЗТОЧНИК НА 
ПИТЕЙНА ВОДА

ИЗТОЧНИЦИ: ICPDR 2013; СЪБРАНИ 
ДАННИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ДОКЛАДА 
„СЪСТОЯНИЕ НА ОТРАСЪЛА“ ЗА 
АЛБАНИЯ, БЮР МАКЕДОНИЯ, 
КОСОВО И ЧЕРНА ГОРА.
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Фигура 17: РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВОДОЧЕРПЕНЕТО НА СЛАДКОВОДНА ВОДА СПОРЕД НАЧИНА НА ИЗПОЛЗВАНЕ 

ИЗТОЧНИК: СВЕТОВНА БАНКА 2015. 
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III. орГаниЗаЦия на УСлУГите
Организацията на водните услуги в региона на река Дунав е подобна по своята структура и разпределение 31. 

на отговорностите на тази в други региони на Европа, но с някои особености, които произтичат от 
историческото минало и развитие на региона. Децентрализацията на предоставянето на услуги и собствеността 
на общинско ниво е в момента основната форма на организация, докато участието на частния сектор до голяма 
степен остава ограничено. Някои от най-новите тенденции, свързани с процеса на присъединяване към ЕС, 
включват обединяване и корпоратизация на доставчиците на услуги и създаване на независими регулаторни 
органи. 

Настоящата глава прави преглед на начина, по който основните функции, необходими за постигане на 32. 
добре структуриран В и К отрасъл – предоставяне на услуги, изготвяне на политики, регулиране, управление 
на ресурсите и мониторинг на отрасъла - са разпределени между националните и местните правителства в 
различните държави от региона. Главата описва размера, собствеността и управлението на доставчиците на 
услуги; разглежда отговорностите за вземане на решения относно политиките и значението на директивата 
за водите на ЕС за организиране и предоставяне на услуги; и представя последните тенденции в областта на 
регулирането и контрола на отрасъла. 

Данните и информацията в тази глава са до голяма степен извлечени от публично достъпни източници в 33. 
страната и на равнище ЕС, както и от извършения от местни експерти преглед на управлението и политиките 
в сектора в отделните страни, наричан в текста „събраните данни за състоянието на отрасъла”. Числените 
стойности са посочени подробно в бележките по държави в края на доклада.

A. Доставка на услуги
Около три четвърти от населението на региона получава обществена услуга от регламентиран доставчик34. 7, 

а една четвърт, представляваща домакинства и общности, разчита на собствени доставки или неформални 
доставчици. Фигура 18 показва основните видове доставчици на водни услуги в региона, а делът на населението 
от региона, на което те предоставят услуги. По-големите, регионални доставчици на комунални услуги 
(независимо дали са публични или частни), вече обслужват близо половината от населението. Както показват 
следващите параграфи, техният дял се очаква да продължи да расте, като се има предвид продължаващата 
силна тенденция към регионализация на по-малките доставчици на услуги на общинско или селско ниво, 
които в момента все още се обслужват около една трета от населението. Независимо от няколкото нашумели 
напоследък случаи на повторна муниципализация, като например този в Будапеща, частно управляваните 
дружества за комунални услуги продължават да обслужват около 10 процента от населението на региона, 
предимно в големите градове (Букурещ, София) и в определени страни (Чешката република, Словакия).

В региона има над 10,000 официални доставчици на услуги, които се различават по размера на 35. 
обслужваното население, като само 700 от тях обслужват повече от половината от свързаното към ВиК 
услуги население. Австрия има най-големия брой и най-малките оператори в региона, обслужващи средно едва 
около 1,400 клиенти, следвана от Чешката република, където ВиК операторите обслужват средно малко над 
4,000 клиенти. Малкият размер е очакван предвид големия брой доставчици на услуги (и общини; вж. Глава 
II, раздел В) във водния сектор на Чешката република и Австрия. За разлика от тях, в Словакия, където само 
17 ВиК дружества предоставят услуги на над 6 милиона души, операторите се отличават с най-голям среден 
размер. Процесът на реорганизация на водния сектор, който Унгария и Косово преживяха през последните 
години, доведе до възникването на няколко големи компании, обслужващи средно около 200,000 души. В 
България, където децентрализацията никога не бе напълно завършена, средният размер остава относително 
голям – 130,000 души. Средният размер на ВиК операторите в останалите страни варира между 20,000 и 50 000 
клиенти (Фигура 19).

7 В този доклад и в целия регион на река Дунав терминът “обществена доставка” се използва за обозначаване на предоставянето на публични 
услуги чрез формален доставчик на комунални услуги, за ра”злика от неформалните, управлявани на местно ниво кооперации или само-
предоставянето на услуги. Използването на термина „обществен” не се отнася до собствеността на доставчика на комунални услуги, нито до 
неговото управление, които могат да бъдат публични или частни.
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Фигура 18: ДОСТАВЧИЦИ НА В И К УСЛУГИ И ОБСЛУЖВАНО НАСЕЛЕНИЕ В РЕГИОНА И В ОТДЕЛНИТЕ СТРАНИ

ИЗТОЧНИК: РАЗРАБОТКА НА АВТОРИТЕ ВЪЗ ОСНОВА НА СЪБРАНИТЕ ДАННИ ЗА СО.
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БЮР Македония
23,241 

 

Австрия
1,395 

 

Чешка република
4,057  

Украйна
18,538  

Косово
174,583 

 

Словакия
277,074

 

Унгария
226,912

 

Румъния
54,679 

Хърватия
24,605

 
Сърбия
35,349 

Словения 
18,502 

 

Молдова
29,430  

Албания
36,822

 България
128,437

 
Черна гора

21,466  

Фигура 19: БРОЙ И СРЕДЕН РАЗМЕР НА ОПЕРАТОРИТЕ В ДУНАВСКИЯ РЕГИОН

ИЗТОЧНИК: АВТОРСКА РАЗРАБОТКА ВЪЗ ОСНОВА НА СЪБРАНИТЕ ДАННИ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОТРАСЪЛА. 
ЗАБЕЛЕЖКА: РАЗМЕРЪТ НА БАЛОНИТЕ ИЗРАЗЯВА СРЕДНИЯТ РАЗМЕР НА ОПЕРАТОРИТЕ. СТРАНИТЕ, ОТБЕЛЯЗАНИ В ЗЕЛЕНО, СА СЪС ЗАВЪРШЕН ПРОЦЕС НА УЕДРЯВАНЕ НА 
ОПЕРАТОРИТЕ; В СТРАНИТЕ, ОТБЕЛЯЗАНИ В ОРАНЖЕВО, ПРОЦЕСЪТ НА УЕДРЯВАНЕ ПРОДЪЛЖАВА; В СТРАНИТЕ, ОТБЕЛЯЗАНИ ВЪВ ВИОЛЕТОВО, УЕДРЯВАНЕТО Е В ПРОЦЕС 
НА ОБСЪЖДАНЕ. 
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Не е изненадващо, че частни доставчици са средно с най-голяма клиентска база, следвани от регионални 36. 
дружества, общински фирми и малки официални доставчици. Както се вижда от Таблица 1, малкото на брой 
частно управлявани дружества за комунални услуги в региона показват тенденция да са с най-голям размер - 
около 175, 000 обслужвани клиенти. Над 600 регионални дружества, определени като такива, които обслужват 
повече от една община, имат средно 70,000 клиенти и са доминиращи в страни като Албания, България, 
Хърватия, Косово, Румъния, Словакия и Словения. Повечето от 3,000-те общински дружества за комунални 
услуги обслужват средно около 12,000 клиенти и са най-разпространени в страни като Австрия, Босна и 
Херцеговина, БЮР Македония, Молдова и Черна гора. И накрая, има близо 7,000 малки официални доставчици, 
повечето почти изключително в Австрия, Чешката република и Украйна, със среден размер от около 800 
обслужвани клиенти.

Таблица 1: ВИД, БРОЙ И СРЕДЕН РАЗМЕР НА ВИК ОПЕРАТОРИТЕ В ДУНАВСКИЯ РЕГИОН

Вид доставчици на публични услуги брой Среден размер Пазарен дял

Частни доставчици 79 175,518 10%

Регионални доставчици 625 71,366 33%

Общински доставчици 3043 12,108 27%

Малки регламентирани доставчици 6830 751 4%

Общо/средно 10577 9,496 74%

ИЗТОЧНИК: ИЗВОДИ НА АВТОРИТЕ ВЪЗ ОСНОВА НА СЪБРАНИТЕ ДАННИ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОТРАСЪЛА.

регионализация на В и К операторите в Косово, 2002–2007 г.
Основният мотив, който стои зад опита за регионализация в Косово, е превръщането на малките и разпокъсани общински 
фирми в самоиздържащи се бизнес организации с ясна ориентация към клиентите и създаването на благоприятна 
среда за постигане на социално-икономическите цели по отношение на косовското население. Реформата в сектора 
на комуналните услуги се състоя в рамките на програмата на правителството за интеграция в ЕС, което предполага 
транспониране на съответната европейска правна рамка и приемане на принципите и практиките на разумно управление, 
например управлението на речните басейни, интегрираното управление на водните ресурси и пр. Преди реформата в 
сектора в страната е имало 35 действащи общински фирми, предлагащи водоснабдяване и събиране на отпадъчни води 
наред с други общински услуги. Процесът на реформи преминава през три етапа:

Консолидацията на доставчиците на услуги оказва положителен ефект и върху резултатите. Ключовите показатели за 
изпълнение бележат оттогава насам стабилно подобрение. Така например, коефициентът на фактуриране и събиране на 
плащанията и нивото на измерване отбелязват стабилно нарастване, което позволява по-добро измерване на потреблението 
на вода, като по този начин се генерират и повече приходи. Нивото на обезпеченост с персонал и коефициентът на 
експлоатация остават стабилни, със скромни подобрения. И все пак, през същия период NRW показва колебания и 
ограничени възможности за повишаване на ефективността.
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В стремежа си да се възползват от икономиите от мащаба, да въведат кръстосано субсидиране и да се 37. 
улесни усвояването на ЕС фондове, няколко страни насърчават или налагат обединяването на малки доставчици 
на регионални услуги. Страни като Косово и Румъния вече са предприели такива промени в средата на първото 
десетиление на 21 век, докато в други страни, като например Хърватия и Унгария, реформите са започнали 
неотдавна. Тези реформи, наред с другото, въвеждат изискване за минимален размер на доставчиците на комунални 
услуги, което налага онези то тях, които не отговарят на това изискване, да предприемат сливане или поглъщане 
на по-малките общини, както и ограничаване на достъпа до финансиране от държавни или европейски фондове на 
доставчиците за комунални услуги, които отговарят на изискванията. Процесът на регионализация в Хърватия и 
Румъния е в ход с очакването, че това ще доведе до по-малък брой големи регионални доставчици. Редица други 
страни в региона, включително Албания, Молдова и Украйна, също са идентифицирали консолидацията на водните 
услуги като приоритет на сектора, но все още не са приели програма за регионализация на национално ниво (Фигура 
19). Резултатите от тези процеси на укрупняване са разгледани по-подробно в раздел В на Глава V.

управлението на канализационните услуги често се осъществява от същите оператори, с изключение на няколко 38. 
страни, където тези услуги се предоставят от отделни дружества в по-големите градове. По исторически причини по-
големите градове в бившия австро-унгарски регион (Австрия, Унгария) имат отделни оператори на водоснабдителните 
и канализационните услуги. В действителност, в Австрия от близо 6,000 оператора само 150 доставят интегрирани 
услуги. Това историческо разделение донякъде е насърчило възприемането на по-иновативни модели на управление, 
особено по отношение на канализацията и пречистването на отпадъчните води. Така например, тези услуги в Будапеща 
се управляват от частно дружество, макар че водоснабдяването беше отново муниципализирано; пречиствателната 
станция за отпадъчни води в Загреб се експлоатира по схема за изграждане-експлоатация-трансфер (ИЕТ); в Австрия 
райони със специално предназначение (gemeindeverband) са създадени от близките общини с цел поделяне на 
инвестиционните и експлоатационни разходи за управление на канализията и пречиствателните съоръжения. В 
останалата част на региона, обаче, канализационните услуги се управляват от В и К дружества.

В някои страни общинските комунални дружества предлагат и други, освен водоснабдителни и 39. 
канализационни услуги. В Словения, например, видът на оператора зависи от неговия размер: по-големите 
дружества показват тенденция да предоставят само ВиК услуги, докато малките включват и доставка на газ, 
централно отопление, управление на твърдите отпадъци и други услуги. БЮР Македония е единствената страна 
в региона, където най-често срещаният тип дружество за комунални услуги е многоотрасловото дружество; 
македонските оператори обикновено обикновено предоставят всички видове услуги на своите клиенти. Такова 
беше до неотдавна положението и в Хърватия, но с приемането на нов закон общините бяха принудени да разделят 
водоснабдителните от канализационните услуги, предлагани от общинските предприятия за комунални услуги.

липсват данни

Изцяло:
Косово

Частично:
България
Унгария
Украйна

Албания
Австрия

Босна и Херц.
БЮР Македония

Молдова 
Черна гора

Сърбия
Словения

Хърватия
Румъния
Словакия

Местна собственост

Единствена
услуга в

общината

Регионални
доставчици
на услуги

Държавна собственостФигура 20: СТЕПЕН 
НА ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ 
НА СОБСТВЕНОСТТА 
НА ОПЕРАТОРИТЕ 
И ДОСТАВКАТА НА 
УСЛУГИ

БЕЛЕЖКА: ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА НЕ Е 
ВКЛЮЧЕНА, ЗАЩОТО БОЛШИНСТВОТО 
ОПЕРАТОРИ СА ЧАСТНИ.
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Повечето доставчици на услуги в региона са контролирани от местните власти и са преминали през 40. 
процес на корпоратизация. В резултат на мащабните усилия за децентрализация през 90-те години на 
миналия век, в почти всички страни местните власти са отговорни за предоставянето на обществени услуги и 
притежават доставчиците на услуги, с малки изключения в България, Унгария и Косово (Фигура 20). При преглед 
на дузина добре работещи предприятия за обществени услуги, екипът на Световната банка идентифицира 
общите характеристики на тези дружества (вж. карето). Най-малко от правна гледна точка, управлението 
на ВиК операторите в много страни от региона съвпада с първата характеристика на външната автономия: 
правосубектността, отчетността и персоналът на публичните дружества за комунални услуги са били отделени от 
контролиращата юрисдикция, която запазва едноличен или мажоритарен дял в активите на корпорацията. При 

Характеристики на добре представящите се публични доставчици на комунални услуги
Външна автономия

Макар че ВиК операторите не разполагат напълно с пълномощия да определят тарифите си, те са в състояние да XX

представят предложения, които отговарят на общите им изисквания по отношение на приходите.
Правилата за обществени поръчки, макар и считани за натрапчиви, се изпълняват, без особен ефект върху резултатите.XX

Въпреки че повечето управители на ВиК оператори не разполагат с пълен контрол при определяне размера на XX

заплатите на персонала, те са в състояние да наемат и задържат квалифицирани кадри.
Повечето обществени оператори разчитат на правителството, за да си осигурят финансиране на инвестициите.XX

Членовете на управителните съвети обикновено се назначават от правителството, за да представляват XX

интересите на собствениците.

Външна отчетност
Всички оператори имат точно определени цели за изпълнение.XX

Договорите за изпълнение са полезен инструмент за обмен на информация, но имат своите ограничения що се XX

отнася до изпълнението.
Използването на външни одитори за подобряване на доверителните задължения е почти повсеместно.XX

Повечето публични оператори се нуждаят от разрешение за осигуряване на външно финансиране.XX

Външни групи могат да бъдат представени в консултативните или надзорните органи на операторите.XX

Независимите регулаторни механизми са по-скоро изключение, отколкото правило, тъй като повечето оператори XX

се регулират от техните собственици.

Вътрешна отчетност на постигнатите резултати
Висшето ръководство системно докладва на борда за резултатите от изпълнението.XX

Базираните на стимули системи на висше ръководство са обичайни..XX

Членовете на персонала са обект на награди и наказания за постигане на ясно определените цели за изпълнение.XX

Повечето оператори са насочили своите усилия към обучение за подобряване уменията на персонала.XX

Пазарна ориентация
Операторите възлагат на външни изпълнители предимно неосновни функции, като запазват основните функции.XX

Макар че провеждането на бенчмаркинг става обичайно, не съществуват ясни парадигми за използване на XX

събраните данни с цел подобряване на резултатите. 
Повечето оператори не са включени в проучванията на пазара.XX

Ориентация към клиентите
Публичните ВиК оператори са разработили системи за начисляване и събиране на дължимите суми, които най-XX

добре преодоляват специфичните ограничения, пред които са изправени различните групи потребители.
Публичните ВиК оператори провеждат активно проучвания сред своите клиенти за да се запознаят с техните XX

мнения и възгледи.
Потребителите имат възможност да изразят своите предпочитания относно различните варианти на XX

предоставяните услуги.
Потребителите биват информирани за промените и прекъсванията в предоставяните услуги.XX

Операторите са разработили ефективни механизми за подаване на жалби.XX

Корпоративна култура
Добре дефинираната мисия е вътрешна предпоставка за добра корпоративна култура.XX

Производителността е основата за увеличаване на заплатите при повечето оператори.XX

Операторите предоставят изключително добри възможности за кариера на своите служители и имат слабо XX

текучество на персонала.
ВиК операторите имат програми за обучение на персонала, които са част от годишните договори за изпълнение.XX

Служителите биват информирани за решенията на ръководството въз основа на реалната необходимост от това.XX

ИЗТОЧНИК: BAIETTI, KINGDOM И VAN GINNEKEN 2006 Г.
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повечето комунални дружества, министерствата или общините акционери назначават Съвета на директорите, с 
изключение на БЮР Македония, където неправителствени представители също могат да бъдат членове на съвета. 
Управлението на дружеството се назначен от Съвета на директорите или директно от правителството. В някои 
случаи връзката между ВиК дружеството и правителството е формализирана чрез Споразумение за изпълнение 
(Таблица 2). На практика, обаче, духът на тесни отношения (на една ръка разстояние) между корпоратизираните 
ВиК дружества и техните контролни юрисдикции не винаги се спазва, като органите на местно самоуправление 
и кметовете често упражняват строг контрол върху управленските и кадрови решения в техните оператори. 
Характеристиките на външна отчетност, пазарна ориентация, ориентация към клиентите и корпоративна култура 
се наблюдават далеч по-рядко.

Таблица 2: УПРАВЛЕНИЕ НА ОПЕРАТОРИТЕ В ДъРЖАВИТЕ ОТ РЕГИОНА

Страна Вид оператор Контролиращ 
орган

Преобладаващ 
вид доставчик

Собственик 
на активите

Съвет/управляващ 
орган на операторите

Кой назначава 
ръководството

Договор за 
изпълнение

Албания В и К
Органът 
на местно 
самоуправление

Акционерно 
дружество

Самият 
оператор

Да, съвет, определен от 
контролния орган

Съвета на 
оператора Не

Австрия В или К
Органът 
на местно 
самоуправление

Предприятие 
– общинска 
собственост

Самият 
оператор

Да, съвет, определен от 
контролния орган

Съвета на 
оператора

В някои 
случаи

Босна и 
Херцеговина В и К

Органът 
на местно 
самоуправление

Дружество 
за комунални 
услуги

Самият 
оператор

Да, съвет, определен от 
контролния орган

Контролният 
орган

В някои 
случаи

България В и К

Националното 
правителство 
и органът 
на местно 
самоуправление

Предприятие-
държавна 
собственост

Самият 
оператор 8

Не, контролира се от 
контролния орган

Контролният 
орган Да

Хърватия В и К
Органът 
на местно 
самоуправление

Дружество 
за комунални 
услуги

Самият 
оператор

Да, съвет, определен от 
контролния орган

Контролният 
орган Да, по закон

Чешка 
република В и К

Органът 
на местно 
самоуправление

Частно 
дружество

Контролният 
орган

Да, съвет, определен от 
контролния орган

Съвета на 
оператора Да, по закон

Унгария В и К

Националното 
правителство 
и органът 
на местно 
самоуправление

Предприятие 
– общинска 
собственост

Контролният 
орган

Да, съвет, определен от 
контролния орган

Контролният 
орган Да, по закон

Косово В и К Националното 
правителство

Регионално В и 
К дружество

Контролният 
орган

Да, съвет, определен от 
контролния орган

Съвета на 
оператора Да, по закон

БЮР 
Македония

Общински 
услуги

Органът 
на местно 
самоуправление

Предприятие 
– публична 
общинска 
собственост

неясно Да, съвет, определен от 
контролния орган

Контролният 
орган

В някои 
случаи

Молдова В и К
Органът 
на местно 
самоуправление

Предприятие 
– публична 
общинска 
собственост

Контролният 
орган

Не, контролира се от 
контролния орган

Контролният 
орган

В някои 
случаи

Черна гора В и К
Органът 
на местно 
самоуправление

Предприятие 
– публична 
общинска 
собственост

Контролният 
орган

Да, съвет, определен от 
контролния орган

Съвета на 
оператора Не

Румъния В и К
Органът 
на местно 
самоуправление

Регионален 
оператор

Контролният 
орган

Да, съвет, определен от 
контролния орган

Контролният 
орган Да

Сърбия В зависимост 
от размера

Органът 
на местно 
самоуправление

Предприятие-
държавна 
собственост

Националното 
правителство

Да, съвет, определен от 
контролния орган

Съвета на 
оператора Не

Словакия В и К
Органът 
на местно 
самоуправление

Акционерно 
дружество

Контролният 
орган

Да, съвет, определен от 
контролния орган

Съвета на 
оператора Да

Словения В зависимост 
от размера

Органът 
на местно 
самоуправление

Предприятие 
– публична 
общинска 
собственост

Контролният 
орган

Да, съвет, определен от 
контролния орган

Контролният 
орган

В някои 
случаи

Украйна В и К
Органът 
на местно 
самоуправление

Комунално 
предприятие

Контролният 
орган

Не, контролира се от 
контролния орган

Контролният 
орган Не

ИЗТОЧНИК: ДАННИ, СЪБРАНИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ДОКЛАДА „СЪСТОЯНИЕ НА ОТРАСЪЛА“.

8 Това е на път да се промени. Поправките от 2009 г. към Закона за водите изискват цялата ВиК инфраструктура да стане публична държавна или 
публична общинска собстевност (в зависимост от териториалните и функционални характеристики на активите).
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Повечето страни в региона не пристъпват към значително участие на частния сектор в доставката на 41. 
ВиК услуги. В края на 1990-те и началото на 2000-та година няколко страни експериментират с ПЧП в своите 
по-големи градове, което води до подписването на концесионни договори в градове като Букурещ, Будапеща и 
София, както и до обхващането на голям дял от населението в Чешката република и Словакия. Прави се опит и 
за сключване на Договор за управление в Gjakovë-Rahovecare, Косово. Наскоро Украйна разработи редица схеми 
за публично-частно партньорство (ПЧП), като например дългосрочен Договор за аренда на между град Одеса 
и частната компания Infoxvodokanal, както и голям по своя мащаб договор за концесия между Луганска област 
и руския частен оператор Rosvodokanal. В момента, обаче, само някои от страните продължават да работят 
активно по традиционния концесионен модел, като услугите в Будапеща, например, преминаха повторно в 
ръцете на общината. Същевременно се появават редица по-меки модели за ПЧП, за управление на специфични 
съоръжения (BOT в Загреб, Сърбия и Косово) и за доставка на услуги по аутсорсинг, понякога въз основа на 
производителността.

Таблица 3: ОБЩ ПРЕГЛЕД НА АСОЦИАЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕТО И КАНАЛИЗАЦИЯТА В РЕГИОНА И 
НА ПРЕДЛАГАНИТЕ ОТ ТЯХ УСЛУГИ 

Страна Наимено-
вание 9 Обхват

година 
на учре-
дяване

Състав 
на пълен 
работен 

ден

Предлагани услуги

О
бу

че
ни

е

Те
хн

ич
ес

ка
-

по
м

ощ

О
бм

ен
 н

а 
зн

ан
ия

Л
об

ир
ан

е 
и 

за
ст

ъп
ни

че
ст

во

Вр
ъз

ки
 с

 
об

щ
ес

тв
ен

ос
тт

а

О
пр

ед
ел

ян
е 

на
 

ст
ан

да
рт

и

Албания SHUKALB В и К 2000 5    

Австрия
ÖVGW Водоснабдяване 1881 15      

ÖWAV Канализация 1909 8      

Босна и Херцеговина
VRS Република Сръбска 2001 3     

UPKP ФБиХ / комунални услуги 1999 1     

България BWA В и К 2001 5   

Хърватия GVIK В и К 1972 —    

Чешка република SOVAK В и К 1989 5     

Унгария MAVIZ В и К 1990 10    

Косово SHUKOS В и К 2001 3   

БЮР Македония ADKOM Общински услуги 2004 2    

Молдова AMAC В и К 2000 10      

Черна гора UVCG В и К 1999 1      

Румъния ARA В и К 1995 25      

Сърбия
WSAS В и К 2011 —     

UTVSI Специалисти във водния 
сектор 1960 5      

Словакия AVS В и К 2004 2     

Словения CCIS Търговска камара 1851 2   

Украйна UWA В и К 1995 9      

ИЗТОЧНИК: СЪБРАНИ ДАННИ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОТРАСЪЛА (СО).

9  SHUKALB: Асоциация по водопровод и канализация на Албания; ÖVGW: Австрийска асоциация за газ и вода; ÖWAV: Австрийска асоциация за 
управление на водите и отпадъците; VRS: ВиК асоциация на Република Сръбска; UPKP: Асоциация на работодотелите на доставчиците на комунални 
услуги; BWA: Българска асоциация по водите (БАВ); GVIK: Асоциация по ВиК; SOVAK: ВиК асоциация на Чешката република; MAVIZ: Унгарска 
асоциация на ВиК операторите; SHUKOS: Асоциация по ВиК на Косово; ADKOM: Асоциация на доставчиците на комунални услуги в Macedonia; 
AMAC: Национално сдружение на ВиК операторите в Молдова; UVCG: Сдружение за водоснабдяване на Черна гора; ARA: Румънско сдружение по 
ВиК; WSAS: ВиК сдружение на Сърбия; UTVSI: association for Water technology and sanitary engineering; AVS: association of Water companies; CCIS: 
Търговско-промишлена камара на Словения; UWA: Сдружение на водните оператори в Украйна.

20    |    Дунавска програма за водите   |   WB & IAWD Back to ToC



PROGRAM

DANUBE
WATER

Всяка страна в региона има поне едно сдружение на операторите, а понякога и повече от едно.42.  Силни 
ВиК асоциации съществуват в повечето от държавите-членки на ЕС, начело с дружества, като например ÖVGW в 
Австрия, MAVIZ в Унгария и ARA в Румъния. В повечето страни от бивша Югославия, обаче, създаването на такива 
сдружения датира от по-скоро и техните човешки и финансови възможности са по-ограничени. Дейностите по 
обмен на знания като организиране на конференции и семинари и издаване на списания са най-популярните 
услуги, предоставяни от сдруженията на техните членове, следвани от дейности по лобиране и застъпничество. 
Седем асоциации в региона са разработили определени технически стандарти и насоки като част от техните 
предложения за услуги (Таблица 3).

В селските райони водните услуги обикновено се организират чрез близкия оператор, общински 43. 
организации или чрез самообслужване. Като цяло самообслужването и общинските системи обхващат около 
26% от населението. Малко се знае за доставчиците на неформални услуги, които обикновено попадат извън 
обхвата на политиката и регулациите и представляват сериозно предизвикателство пред отрасъла поради 
малкия си размер, ограничения си технически и финансов капацитет и големия си брой. Много страни от региона 
смятат укрупняването или интегрирането на такива малки доставчици в регионалните дружества за комунални 
услуги като най-подходящ вариант за подобряване на качеството и устойчивостта на услугите. В същото време, 
обаче, такива решения биха могли да доведат до значителни допълнителни разходи за публичните дружества 
за комунални услуги, ето защо държави, които традиционно се е налагало да се справят с такива ситуации, като 
например Австрия, са разработили алтернативни механизми за осигуряване на подкрепа за тези доставчици на 
услуги, както показва опитът на Водното сдружение на федерална провинция Горна Австрия (вж . текста в карето).

Водното сдружение на Горна австрия – асоциация на кооперативи в 
селските райони 
Основано през 1946 г., Водното сдружение на Горна Австрия е 
автономно, самофинансиращо се неправителствено сдружение на 
повече от 1700 кооперации, разположени в провинция Горна Австрия. 
Председателствано от борд от седем директори, сдружението управлява 
дейностите, свързани с водоснабдяване и канализация, главно в 
селските райони и отговаря за дребни по мащаб и децентрализирани 
водоснабдителни и водоснабдително-канализационни инсталации, както 
и за защитата от наводнения и за напояването.
Дейността на водните кооперативи е насочена към осигуряване на 
достатъчно количество питейна вода с високо качество по разходо-
ефективен начин чрез изграждане и експлоатация на автономни 
инсталации. Личното участие и услуги на техните членове превръщат 
този род колективно водоснабдяване с контрол на качеството в 
икономичен метод за доставка. Сдружението предоставя подкрепа на 
своите членове по технически, правни, финансови и организационни 
въпроси. То осигурява работа и поддръжка, услуги (техническа 
помощ, аварийно захранване, подвижно техническо оборудване), 
общи програми (например за покупка на водомер и водни анализи), 
както и услуги за измерване (като откриване на течове, определяне на 
местоположението на тръби и клапани, дебит и налягане и тестове на 
водоносния хоризонт). Освен това сдружението организира сесии за 
образование и обучение, провежда мрежови дейности и предоставя 
възможности за обмен на информация за своите членове.
За повече информация, вижте http://www.ooewasser.at/de/english.html.

Federal State of Upper Austria
more than 1,700 water cooperatives
Федерална провинция Горна Австрия

Над 1,700 водни кооперативи
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Б. изработване на политики
Отговорностите за вземане на решения относно политиката в отрасъла на водните услуги остават у централните 44. 

държавни органи, но обикновено са споделени между различните министерства, което понякога създава 
предизвикателства по отношение на координацията. Дефинирането на стратегии и политики за водните услуги в 
региона остава отговорност на централното правителство и различните негови министерства в почти всички страни 
от региона (единствено изключение е Босна и Херцеговина - Федерация Босна и Херцеговина е образувание, където 
политиките за водните услугите са отговорност на местните власти). Традицията на силно централно правителство все 
още присъства в някои страни (Украйна), докато други преминават през широка децентрализация (Босна и Херцеговина). 
Отговорността относно изработването на политики за предоставянето на водни услуги обикновено се споделя между 
различните министерства и най-общо следва сходен модел, при който (а) управлението на водните ресурси е най-вече 
отговорност на Министерството на селското стопанство (но в някои страни също и на Министерството на околната 
среда), (б) дейността на ВиК операторите и развитието на инфраструктурата са отговорност на Министерството на 
земеделието или на Министерството на регионалното развитие (или други министерства, които се занимават с местното 
самоуправление), (в) стандартите за отпадъчни води са най-вече отговорност на Министерството на околната среда, и 
(г) стандартите за питейна вода са най-вече отговорност на Министерството на здравеопазването. Наличието на голям 
брой министерства, свързани с водните услуги, понякога създава объркване или води до липса на ясна отговорност 
за изпълнението на програмите за реформи. За да смекчат това предизвикателство, някои страни са се насочили към 
създаването на координационни органи (например междуведомствения Съвет за водите в Косово и Националния 
съвет по водите в Албания). В други случаи асоциацията по ВиК (Румъния) или регулаторният орган (Унгария) са приели 
да изпълняват активно координаторска или застъпническа роля по отношени ена политиката. Само в някои страни 
(например Австрия, Хърватия и Словения) всички аспекти на предоставянето на ВиК услуги са концентрирани в едно 
министерство (обикновено Министерството на земеделието), но дори и в тези случаи, министерствата на околната среда 
и здравеопазването запазват значителна отговорности, свързани с контрола и опазването на околната среда.

Въпреки че водните директиви на ЕС не упълномощават изрично определени управленски или регулаторни 45. 
рамки по въпросите на ВиК услугите, те са негласно двигател на секторните промени в региона не само в 
държавите-членки, но също така и в страните, стремящи се към членство. Директивите на ЕС за водите (главно 
РДВ, ДПГОВ и ДПВ – вж. каретата) са насочени най-вече към опазване на водните ресурси, околната среда и 
човешкото здраве, както и към устойчиво използване на водните ресурси. За разлика от директивите в други 
сектори, те не възлагат изрично на конкретна управленска или регулаторена рамка отговорността за предоставяне 
на водни услуги и на практика сред държавите-членки на ЕС в региона на река Дунав и извън него се наблюдава 
голямо разнообразие от организационни структури. Тяхното основно пряко въздействие върху водните услуги е 
чрез определяне на изискванията за качество на питейната вода, събиране на отпадъчни води и изисквания за 
пречистване (част от достиженията на общностното право на ЕС), както и на общото изискване за възстановяване на 
разходите в съответствие с принципа „замърсителят плаща”. Въпреки това, някои заинтересовани страни в региона 
са извлекли допълнителни имплицитни политически препоръки, като например необходимостта от консолидиране на 
водните услуги, за да се улесни усвояването на средствата от ЕС и развитието на рентабилни инвестиционни пакети; 
или нуждата от по-силна регулаторна рамка, която да гарантира спазването на изискванията за възстановяване 
на разходите. Всички държави-членки на ЕС вече са завършили формалното транспониране на съответните водни 
директиви на ЕС, а държавите-кандидатки за членство или потенциални кандидатки са в процес на съгласуване на 
техните водни политики с изискванията на достиженията на правото на ЕС и съответните европейски директиви.

 46. Сроковете за постигане на съответствие с директивите на ЕС за всяка нова държава-членка на ЕС са 
определени в договорите за присъединяване, и са фискирани въз основа на размера на агломерацията, процентът 
на натоварване и/или индивидуална агломерация и чувствителността на водите в приемниците. Докато някои 

рамковата директива за водите
Рамковата директива за водите (РДВ, Директива 2000/60/ЕО) въвежда в законодателството на ЕС нова цел, а именно защита 
на водните екосистеми по по-всеобхватен начин, като се има предвид използването на водата за живот и развитие на човека. 
РДВ въвежда и редица ключови принципи в управлението и опазването на водните ресурси, включително интегриран 
процес на планиране на ниво речни басейни, цялостна оценка на въздействието и икономически анализ на предложените 
или взетите мерки, и принципи за интегрирано управление на водните ресурси, включващи постигане на екологичните цели 
чрез управлението на водите и свързаните с целите политики. Ключов инструмент за прилагането на Рамковата директива 
за водите са плановете за управление на речните басейни и съпътстващите програми от мерки за подобряване състоянието 
на водите. Целта на директивата е да се постигне добро състояние на водите във всички естествени повърхностни и 
подземни водни тела. По отношение на повърхностните води, определението за „добро състояние” се основава на нова 
концепция за „екологично качество”, която отчита биологията, химията и техните физични свойства. РДВ предвижда редица 
срокове, в които държавите-членки трябва да изпълнят определени задължения. Освен това, РДВ въвежда изискването за 
възстановяване на разходите за водни услуги, както и обществено информиране и консултации в управлението на водите.
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държави-членки на ЕС в региона са постигнали пълно съответствие с директивите, сроковете за преход при някои 
категории все още не са изтекли за Хърватия, Унгария, Румъния, Словакия и Словения (вж. Глава IV, раздел В за 
преглед на текущите нива на съответствие). За отбелязване е, че няколко държави - потенциални кандидатки за 
членство са започнали транспонирането на директивите на ЕС в националните си системи дори преди да получат 
статут на официален кандидат, демонстрирайки отрано ангажимент към целите на директивите на ЕС.

Повечето държави от региона вече са изготвили свои водни стратегии, които определят секторните стратегически 47. 
цели. Изготвянето на солидна стратегия за водния отрасъл се разглежда като основа за развитието на отрасъла в 
повечето от страните в региона, като такива документи наскоро бяха изготвени и приети от 12 страни (Албания, Австрия, 
Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Чешката република, БЮР Македония, Черна гора, Румъния, Словакия, 
Словения и Сърбия), а още две страни (Косово и Молдова) имат изготвени проекти. Само две страни (Унгария и 
Украйна) не разполагат с изрична стратегия за водния отрасъл, но разглеждат свързани с водите въпроси в рамките 
на редица различни секторни стратегии и правителствени програми. Приетите национални стратегии за водите често 
задават стратегическите цели и определят ресурсите и действията, необходими за постигане на тези цели. Отрасъл 
„Водоснабдяване и канализация” е основно фокусиран върху (а) разширяване на покритието с водоснабдителни и 
канализационни услуги, (б) по-добро опазване на водите от замърсяване от точкови източници, и (в) постигане на 
възстановяване на разходите и устойчивост на дейността в рамките на 10 до 25 години. В държавите-членки и кандидатки 
за членство в ЕС всички наскоро изготвени стратегии съдържат силно измерение, свързано с постигането на съотвествие 
с изискванията на ЕС, както и цели, които са съобразени с транспонирането на директивите на ЕС за водите (насочени към 
постигане на пълно съответствие до края на договорения индивидуален преходен период). Единственото изключение е 
Австрия, която вече е в съответствие с директивите на ЕС, така че там фокусът е изместен към поддържане и адаптиране 
към изменението на климата като следващо ниво на предизвикателство във водния сектор.

Дори сред страните със значителни ромски общности малко са тези, които възприемат това като проблем 48. 
на доставката на водни услуги или имат специфични схеми за предоставяне на услуги за такива групи. Макар 
че редица държави в региона, включително България, Румъния и Словакия, се отличават с голяма концентрация 
на ромите (вж. Глава II, раздел Б), само в БЮР Македония и Босна и Херцеговина някои дружества за комунални 
услуги имат специален подход към маргинализираните групи (състоящ се предимно от безплатно предоставяне 
на основно количество вода или отстъпки от цените за водоснабдяване). Всички други страни заявяват, че имат 
еднакъв подход към всички клиенти, независимо от тяхната етническа принадлежност или социален статус. 
Въпросът за позицията на маргинализираните групи присъства често в националните стратегии (а в някои случаи 
и в законодателството) за тези групи, но помощ за популации с неблагоприятни социални и икономически условия 
обикновено се осигурява чрез комбинация от държавна и общинска подкрепа, като в много малко случаи са 
включени и преки субсидии за вода или други общински услуги (вж. Глава VI, раздел Г за повече подробности).

Полът не се възприема като проблем в сектора на водните услуги, дори и при непропорционално ниско 49. 
представителство на жените в персонала на ВиК дружествата. Отсъствието на равновесие между половете не се 
възприема като проблем във водния отрасъл във всички 16 страни от региона (събраните данни за състоянието на 
отрасъла), и като такова не е обхванато в рамките на съществуващите секторни стратегии. Въпреки това, експертни 
становища потвърждават, че съществува общ дисбаланс между половете в персонала на операторите, особено на 
ниво вземане на решения/управление. Недостатъчното представителство на жените в персонала на операторите 
обикновено се обяснява от експертите като дължащо се на физически натоварващата работа, макар това да не 
обяснява слабото присъствие на жените на управленско ниво.

Директива за пречистването на градските отпадъчни води
Директивата за пречистване на градските отпадъчни води (ДПГОВ, Директива 
91/271/ЕИО), която е ориентирана към контрол на вредните емисии, е един 
от основните инструменти на политиката за водите в Европа. Нейната цел 
е да се защити водната среда от неблагоятните последици от изхвърлянето 
на градски отпадъчни води в населени места и от промишлени отпадъчни 
води в земеделския и хранителновкусовия сектор. Директивата се прилага 
в агломерации с над 2,000 еквивалент жители (е.ж.) като изисква адекватно 
събиране на отпадъчни води и регулира изхвърлянето на отпадъчни води като 
определя минималното третиране, което трябва да бъде осигурено и определя 
максимално допустимите количества емисии на основните замърсители 
(органично натоварване и хранителни вещества). Директивата изисква събиране 
и третиране на отпадъчните води в агломерации с над 2,000 е.ж. и по-високо ниво 
на преработка за агломерации с над 10,000 е.ж., намиращи се в чувствителни 
райони. Директивата е широко считана за най-скъпия законодателен акт на 
достиженията на общностното право на Европейския съюз. 

Директива за питейната вода
Директивата за питейната вода (ДПВ, 
Директива 98/83/ЕО) се отнася за 
качеството на водата, предназначена 
за човешка консумация и 
определя основните изисквания 
за качество на питейната вода на 
ниво ЕС. Нейната цел е да защити 
здравето на човека от вредните 
последици от заразяването на 
водите, предназначени за човешка 
консумация, като се гарантира, че тя 
е здравословна и чиста. Директивата 
се прилага главно към системите, 
предоставящи питейна вода на 
повече от 50 души или 10м3/ден. 
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В. Управление на ресурсите
управлението на водните ресурси обикновено следва подход на интегрирано управление на водните 50. 

ресурси. Разработването на планове за управление на речните басейни в държавите-членки на ЕС, както и 
приемането на подход за интегрирано управление на водните ресурси (IWRM) към управлението на водните 
ресурси и защитата от наводнения доминира в целия регион, в съответствие с изискванията на РДВ. Подготовката 
и изпълнението на тези планове обикновено са отговорност на ресорното министерство, което отговаря 
за управлението на водите (в повечето страни Министерството на земеделието, но в някои страни също и 
Министерството на околната среда). Няколко държави като Хърватия, Босна и Херцеговина, Унгария и Сърбия са 
създали национални държавни водни агенции със значителни отговорности по отношение на управлението на 
водните ресурси. Както е посочено в Глава II, раздел Г, тези планове впоследствие се привеждат в съответствие с 
Плана за управление на басейна на река Дунав под координацията на ICPDR.

Table 4: ТАКСИ, СВъРЗАНИ С ВОДНИТЕ РЕСУРСИ

Страна Такса за 
водовземане

годишно 
събрана сума 

от такса 
водовземане (в 

евро)

Такса за 
издаване на 

разрешително 
за отвеждане 
на отпадъчни 

води 

годишно 
събрана сума 

от такса 
отвеждане 

на отпадъчни 
води (в евро)

Събраните 
такси са 

платими към

Всичко събрани 
такси на година 

(в евро на 
човек)

Албания
Да, но не 

се прилага 
систематично

230,000 Не Липсват данни Държавния 
бюджет 0.08

Австрия Да Не се събира Да Не се събира Липсват данни Липсват данни

Босна и 
Херцеговина Да 5,400,000 Да 15,800,000 Държавния 

бюджет 5.58

България
Да, но не 

се прилага 
систематично

9,300,000 Да 2,000,000 Държавния 
бюджет 1.55

Чешка 
република Да 147,000,000 Да 7,500,000 Специален 

воден фонд 14.71

Хърватия Да 40,000,000 Да 29,000,000 Специален 
воден фонд 16.05

Унгария Да 43,000,000 Да 10,000,000 Държавния 
бюджет 5.35

Косово
Да, но не 

се прилага 
систематично

190,000
Да, но не 

се прилага 
систематично

190,000 Държавния 
бюджет 0.21

БЮР 
Македония

Да, но не 
се прилага 

систематично
1,600,000

Да, но не 
се прилага 

систематично
16,000 Държавния 

бюджет 0.77

Молдова Да
Събира заедно 

с таксата за 
отпадъчни води 

Да 150,000 Специален 
воден фонд 0.04

Черна гора
Да, но не 

се прилага 
систематично

660,000
Да, но не 

се прилага 
систематично

210,000 Държавния 
бюджет 1.45

Румъния Да Липсват данни Да Липсват данни Държавния 
бюджет Липсват данни

Сърбия Да 37,000,000 Да Липсват данни 
*

Държавния 
бюджет 5.21

Словакия Да 37,000,000 Да 7,000,000 Специален 
воден фонд 8.15

Словения
Да, но не 

се прилага 
систематично

Липсват данни Да Липсват данни Държавния 
бюджет Липсват данни

Украйна Да Липсват данни Да Липсват данни Държавния 
бюджет Липсват данни

ИЗТОЧНИК: СЪБРАНИТЕ ДАННИ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОТРАСЪЛА. 
ЗАБЕЛЕЖКА: *ТАКСАТА ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ВКЛЮЧВА И ТАКСА ЗАУСТВАНЕ, КОЯТО НЕ СЕ СЪБИРА САМОСТОЯТЕЛНО.
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 Макар и законни, реално таксите за добив на вода и заустване на 51. 
отпадъчни води обикновено не се доказват като ефективен инструмент 
за регулиране на ресурсите. Идеята за въвеждането на разрешителни 
и такси за добив на вода и заустване на отпадъчни води съществува 
във всички държави в региона, но на практика някои държави не 
налагат такси за добив на вода, а други не ги прилагат в пълна степен. 
Набраните по този начин средства в повечето случаи са приход към 
централния държавен бюджет (с изключение на Хърватия, Чешката 
република, Молдова, и Словакия, където се насочват към целеви воден 
фонд), откъдето впоследствие се разпределят съгласно нуждите на 
правителството. Размерът на събираните суми варира в широк диапазон, 
от предимно символичен в Албания до относително значителен в 
Хърватия и Чешката република, но като цяло на регионално равнище 
сумите остават в малък размер (регионалното равнище на размера на 
таксите е едва 4 евро на човек на година) и не превишават 20 евро на 
човек на година в нито една от държавите в региона (Таблица 4).

Г. регулиране
През последните 15 години и в държавите от Дунавския регион се наблюдава тенденция към засилване 52. 

на независимото регулиране на предоставянето на водоснабдителни и канализационни услуги, особено в 
държавите с по-големи или регионални оператори. От 16-те държави, включени в настоящия доклад, в 9 е 
създаден независим регулаторен орган, упражняващ надзор над В и К отрасъла: Албания, България, Хърватия, 
Унгария, Косово, Молдова, Румъния, Словакия и Украйна. От тях само албанският регулаторен орган за водния 
отрасъл започва дейността си преди 2000 г. Другите са основани или са натоварени с регулаторни функции върху 
В и К услугите едва през последните 15 години (Фигура 21), често паралелно със или като необходимо условие 
за инициатива в посока преструктуриране или регионализация на В и К отрасъла (Хърватия, Косово, Румъния). В 
допълнение към това понастоящем се провеждат дискусии и проучвания, за да се направи оценка на евентуалното 
официализиране на регулаторните рамки в още три държави (Босна и Херцеговина, БЮР Македония и Черна гора).

От деветте независими регулаторни органа в региона, дейността само на три е специализирана конкретно за водния 53. 
отрасъл: албания, Хърватия и Косово. Останалите шест органа имат отговорности за повече отрасли, като регулират 
и електричеството, централното отопление за областта, газовия отрасъл и др. Един от аргументите в подкрепа на 
регулаторите с многоотраслова дейност вместо специализирана върху един отрасъл такава е възможността за трансфер 
на знания и експертиза в областта на регулирането между различните отрасли. Освен това многоотрасловият модел, 
поне на теория, би дал по-голяма независимост на регулатора, тъй като не позволява някой от отраслите да доминира над 
останалите в дневния ред и да постави агенцията във финансова зависимост от който и да е отрасъл или голям оператор. 
На практика обаче това може и да не е така. В рамките на участието си в работен семинар по регулаторната дейност, 
организиран от Дунавската водна програма, два многоотраслови регулатора споделиха, че на водния отрасъл обикновено 
се дава по-нисък регулаторен приоритет, отколкото на електроенергийния отрасъл в съответните им агенции, което 
понякога води до отлагане на вземането на решения, отнасящи се до водния отрасъл.

1998 2001 2004 2005 2010 2011 2012 2014

Създаден
регулаторът

в Албания

Създаден
регулаторът
в Словакия

Създаден
регулаторът

в Косово 

Румънският регулатор
(създ. 2001 г.) започва

да функционира

Българският регулатор
(създ. 1999 г.) включва

водния отрасъл

Създаден
регулаторът
в Хърватия

Унгарският регулатор
(създ. 1994 г.) включва

и водния отрасъл 

Създаден
украинският

регулатор

Молдовският
регулатор

Фигура 21: ХРОНОЛОГИЯ НА СъЗДАВАНЕ НА РЕГУЛАТОРНИТЕ ОРГАНИ В ДъРЖАВИТЕ ОТ ДУНАВСКИЯ РЕГИОН

ИЗТОЧНИК: ИЗВОДИ НА АВТОРИТЕ ВЪЗ ОСНОВА НА СЪБРАНИТЕ ДАННИ

национални агенции по водите
Само в четири държави (Босна и Херце-
говина, Хърватия, Молдова и Сърбия) има 
независими държавни агенции по водите 
с известни отговорности за предоставяне 
на В и К услуги, като само в Хърватия тази 
агенция („Хърватски води“/ Croatian Waters) 
има значителни отговорности и адекватен 
бюджет по отношение на всички аспекти на 
водния отрасъл. Бюджетът на „Хърватски 
води“ (310 млн. евро или 70 евро на глава от 
населението за 2014 г.) се генерира основно 
с помощта на различните такси, събирани 
от всички водоползватели в Хърватия, 
с малко или никакво подпомагане от 
държавния бюджет.
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Всички регулаторни органи в региона имат официалната функция да участват в определянето и 54. 
одобряването на тарифите, често заедно с органите на местното самоуправление. От всички регулатори само 
унгарският има съвещателна роля в процеса на определяне на тарифите (официалното решение се взема от 
ресорното министерство). Останалите регулатори имат преки отговорности за определяне на тарифите, или чрез 
официалното им определяне, или чрез разглеждане и одобряване на предложенията за стойностите на тарифите, 
често след като преди това са одобрени от съветите към органите на местното самоуправление. В държавите 
без специализиран икономически регулатор регулаторните функции като определяне на тарифи и мониторинг на 
качеството в общия случай се изпълняват от местните правителства, като понякога се прилага и механизъм за 
контрол на ниво правителството на държавата (БЮР Македония, Сърбия).

Методологиите за определяне на тарифите са различни в отделните държави, но най-често използваният 55. 
метод е „горна граница на приходите“. Четири държави в региона – БЮР Македония, Косово, Румъния и Украйна 
– използват метода „норма на възвръщаемост на капитала“. Унгария, Черна гора и Сърбия не разполагат с 
разработена методология за определяне на тарифите. На практика обаче, тъй като В и К операторите в региона 
в по-голямата си част са собственост на органите на местното самоуправление, за които обичайно приоритет са 
по-ниските тарифи, а не по-високите печалби, определянето на тарифите като регулаторен механизъм не е така 
ефективно, както би било в контекста на частната собственост и ориентираната към реализиране на печалба среда.

Таблица 5: ПРАКТИКИ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ В ДъРЖАВИТЕ ОТ ДУНАВСКИЯ РЕГИОН

Държава
Методология 

за определяне 
на цените

база за 
определяне на 

тарифите

Процедура на 
определяне на 

тарифите

Тарифите са 
на равнища, 

съответстващи 
на регулаторно 

определените чрез 
наредба

гарантиране 
начисляването 

на регулираните 
тарифни равнища

Минимална 
периодичност на 

преразглеждане на 
тарифите

Албания Има, прилага 
се

“Горна граница 
на приходи“

Регулаторът 
определя тарифите

До голяма степен 
систематично 

Няма такова, 
операторите 

отправят искания за 
преразглеждане на 

тарифите

Няма такава, 
операторите 

отправят искания за 
преразглеждане на 

тарифите

Австрия Има, прилага 
се

“Горна граница 
на приходи“

Операторите 
определят тарифите, 
като се консултират 

с органите 
на местното 

самоуправление

До голяма степен 
систематично

Да, посредством 
налагане на глоби 
или оттегляне на 
финансирането

Да, посредством 
законово установен 

срок на периодичност 
на преразглеждане на 

тарифите и индексация

Босна и 
Херце-
говина

Няма Няма данни

Операторите 
определят тарифите, 
като се консултират 

с органите 
на местното 

самоуправление

Само при постигане 
на съгласие между 

органите на местното 
самоуправление и 
ръководствата на 

операторите

Да, регулаторът може 
да определя тарифите 

едностранно

Няма такава, 
операторите 

отправят искания за 
преразглеждане на 

тарифите

България Има, прилага 
се

“Горна граница 
на цени“

Регулаторът 
определя тарифите Не често

Регулаторът определя 
максимално тарифно 
равнище, операторите 
могат да начисляват 

по-ниски тарифи

Да, посредством 
автоматична индексация

Хърватия Има, прилага 
се

“Горна граница 
на цени“

Регулаторът прави 
преглед и одобрява 

тарифите
До голяма степен 

систематично
Да, регулаторът може 
да определя тарифите 

едностранно

Да, посредством 
законово установен 

срок на периодичност 
на преразглеждане на 

тарифите

Чешка 
република

Има, прилага 
се

“Горна граница 
на приходи“

Операторите 
определят тарифите, 
като се консултират 

с органите 
на местното 

самоуправление

До голяма степен 
систематично

Да, регулаторът може 
да определя тарифите 

едностранно

Да, посредством 
законово установен 

срок на периодичност 
на преразглеждане на 

тарифите

Унгария
Няма, но е 

в процес на 
разработване

Няма данни

Регулаторът 
прави препоръка 
за тарифите до 

министерството 
на национално 

равнище

Рядко, но се 
очаква определяне 

на тарифите на 
годишна база 

след приемането 
на наредбата за 

тарифите

Да, посредством 
налагане на глоби 
или оттегляне на 
финансирането

Към момента няма,но 
вероятно ще има база 

след приемането на 
наредбата за тарифите

Косово Има, прилага 
се

„Норма на 
възвръщаемост 

на капитала“

Регулаторът прави 
преглед и одобрява 

тарифите
До голяма степен 

систематично
Да, регулаторът може 
да определя тарифите 

едностранно

Да, посредством 
законово установен 

срок на периодичност 
на преразглеждане на 

тарифите

БЮР 
Македония

Има, но не 
се прилага 

систематично

„Норма на 
възвръщаемост 

на капитала“

Операторите 
определят тарифите, 
като се консултират 

с органите 
на местното 

самоуправление

Само при постигане 
на съгласие между 

органите на местното 
самоуправление и 
ръководствата на 

операторите

Няма такова, ако не е 
представен преглед на 

тарифите

Няма такава, 
операторите 

отправят искания за 
преразглеждане на 

тарифите
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Държава
Методология 

за определяне 
на цените

база за 
определяне на 

тарифите

Процедура на 
определяне на 

тарифите

Тарифите са 
на равнища, 

съответстващи 
на регулаторно 

определените чрез 
наредба

гарантиране 
начисляването 

на регулираните 
тарифни равнища

Минимална 
периодичност на 

преразглеждане на 
тарифите

Молдова Има, прилага 
се

“Горна граница 
на приходи“

Регулаторът прави 
преглед и одобрява 

тарифите

Само при постигане 
на съгласие между 

органите на местното 
самоуправление и 
ръководствата на 

операторите

Няма такова, ако не е 
представен преглед на 

тарифите

Няма такава, 
операторите 

отправят искания за 
преразглеждане на 

тарифите

Черна гора Няма Няма данни

Операторите 
определят тарифите, 
като се консултират 

с органите 
на местното 

самоуправление

Само при постигане 
на съгласие между 

органите на местното 
самоуправление и 
ръководствата на 

операторите

Няма такова, ако не е 
представен преглед на 

тарифите

Няма такава, 
операторите 

отправят искания за 
преразглеждане на 

тарифите

Румъния Има, прилага 
се

„Норма на 
възвръщаемост 

на капитала“
Регулаторът 

определя тарифите
До голяма степен 

систематично Да

Няма такава, 
операторите 

отправят искания за 
преразглеждане на 

тарифите

Сърбия Не Няма данни

Операторите 
определят тарифите, 
като се консултират 

с органите 
на местното 

самоуправление

Само при постигане 
на съгласие между 

органите на местното 
самоуправление и 
ръководствата на 

операторите

Да, посредством 
налагане на глоби 
или оттегляне на 
финансирането

Няма такава, 
операторите 

отправят искания за 
преразглеждане на 

тарифите

Словакия Има, прилага 
се

“Горна граница 
на цени“

Регулаторът прави 
преглед и одобрява 

тарифите
До голяма степен 

систематично
Да, регулаторът може 
да определя тарифите 

едностранно

Да, посредством 
законово установен 

срок на периодичност 
на преразглеждане на 

тарифите

Словения Има, прилага 
се

“Горна граница 
на приходи“

Операторите 
определят тарифите, 
като се консултират 

с органите 
на местното 

самоуправление

До голяма степен 
систематично Няма информация

Да, посредством 
законово установен 

срок на периодичност 
на преразглеждане на 

тарифите

Украйна Има, прилага 
се

„Норма на 
възвръщаемост 

на капитала“
Регулаторът 

определя тарифите Рядко
Да, регулаторът може 
да определя тарифите 

едностранно

Няма такава, 
операторите 

отправят искания за 
преразглеждане на 

тарифите

ИЗТОЧНИК: ДАННИ, СЪБРАНИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ДОКЛАДА „СЪСТОЯНИЕ НА ОТРАСЪЛА“.

регулаторните агенции в региона се различават силно по отношение на независимостта, управлението 56. 
и финансовите и човешки ресурси. Макар всички агенции да са формално независими, в около половината 
от случаите зависят от държавния бюджет, за да могат да осъществяват дейността си, а ръководството им се 
назначава от изпълнителната власт, а не от парламента. Освен това равнището на излишния персонал и бюджетът 
варират в значителни граници, макар да могат да се откроят някои тенденции. Регулаторните агенции, регулиращи 
основно общинските оператори, обикновено показват съотношение от приблизително един служител на всеки три 
до четири регулирани оператора, докато агенциите, регулиращи големи регионални оператори (в Унгария, Косово, 
Румъния) обичайно имат двама служители на един оператор; Хърватия, където регулаторната рамка е все още в 
начална фаза, е изключение, като само един технически специалист отговаря за цялата държава (Таблица 6).

Таблица 6: ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА РЕГУЛАТОРНИТЕ АГЕНЦИИ В СТРАНИТЕ ОТ ДУНАВСКИЯ РЕГИОН

албания българия Хърватия унгария Косово Молдова румъния Словакия украйна

Наиме-
нование 10 ERRU КЕВР 11

Съвет за 
водните 
услуги

HEA WWRO ANRE ANRSC URSO NEURC

Правна база? Регула-торен 
закон

Закон за 
водите

Закон за 
водите

Закон за 
водите, 
Закон за 
правния 
статут

Регулаторен 
закон

Закон за 
водите

Закон за 
водите

Регулаторен 
закон

Постано-
вление и 
закон 

Регулира ли 
тарифите? Да Да Да Да Да Да Да Да Да

Лицензира 
ли операто-
рите?

Да Не Да Да Да Да Да Да Да

10  ERRU: Албанският регулаторен орган за отрасъла водоснабдяване и отвеждане и третиране на отпадъчните води; КЕВР: Комисия за енергийно 
и водно регулиране; HEA: Унгарският регулаторен орган за енергийните и обществените комунални услуги; WWRO: Служба за регулиране на В 
и К услугите; ANRE: Национална агенция за енергийно регулиране; ANRSC: Регулаторен орган за местните обществени услуги; URSO: Служба за 
регулиране на мрежовите отрасли; NEURC: Национална комисия за държавно регулиране на енергийните и обществените комунални услуги.

11  КЕВР е в процес на преструктуриране, по Закона за енергетиката, приет през м. март 2015 г.; информацията в таблицата се отнася до новата 
управленска структура, но включва наличните към момента персонал и бюджет.
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албания българия Хърватия унгария Косово Молдова румъния Словакия украйна

Отговаря ли 
за оплаква-
нията на 
клиентите?

Не Да Да Да Да Да Не Не Да

Годишен 
бюджет 350,000 € 2.0 млн. € 160,000 €

€15 милиона 
(вкл. вс. 
отрасли)

300,000 € 1.5 млн. € 2,175,000 €

Източници 
на средства

Регламе-
нтирана 
такса

Регламе-
нтирана 
такса, 
глоби чрез 
държавния 
бюджет

Държавен 
бюджет

Регламе-
нтирана 
такса, 
глоби, други 
начисления

Регламе-
нтирана такса

Регламе-
нтирана такса

Държавен 
бюджет

Държавен 
бюджет

Държавен 
бюджет

Обхват В и К Многоо-
траслов В и К Многоо-

траслов В и К Многоо-
траслов

Всички 
местни 
услуги

Многоо-
траслов

Многоо-
траслов

Брой 
регулирани 
В и К 
оператори

58 64 157 41 7 40 42 14 147

Персонал
5-има 
членове на 
комисията

128 общо 
(2 + 15 
служители, 
отговарящи 
за В и К 
услугите)

9 членове 
(на непълен 
работен ден) 
1 технически 
специалист

65 11 технически 
специалисти

60 души (7 
отговарящи 
за В и К 
услугите)

96 души 6 души
За водните 
услуги: 71 
Общо: 600

Назначаващ 
орган?

Министър-
председа-
телят, въз 
основа на 
списък на 
подбрани 
кандидати

Парламентът Парламентът
Министър-
председа-
телят

Парламентът 
(по предло-
жение от 
страна на 
правител-
ството)

Парламентът Президентът Президентът

Мандат 2 × 5 години 2 × 5 години 1 × 5 години 2 × 7 години 1 × 4 години 6 години 6 години 2 ×6 години

Пред кого се 
отчита?

Парла-мента 
и министър-
предсе-
дателя

Парла-мента Парла-мента Парла-мента Парламента Парламента

Министер-
ство на 
регионал-
ното 
развитие

Парламента Президента, 
Парламента

ИЗТОЧНИК: ДАННИ, СЪБРАНИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ДОКЛАДА „СЪСТОЯНИЕ НА ОТРАСЪЛА“.

регулирането на качеството на услугите обичайно е отговорност на министерство или агенция по 57. 
общественото здраве, докато регулирането, свързано с околната среда е отговорност на министерството или 
агенцията по околната среда във всяка от държавите. В никоя от държавите в региона регулаторните дейности не 
са съсредоточени под разпореждането на едно ведомство; в действителност в редица случаи регулаторните агенции 
са създадени ползвайки за основа съществуващи структури, което води до допълващи се, а понякога и до влизащи в 
противоречие функции що се отнася до органите на местното самоуправление и ресорните министерства.

Д. Мониторинг и бенчмаркинг на резултатите на отрасъла
информацията за отрасъла не е консолидирана в рамките на 58. 

една отделна институция в никоя от държавите в региона. Раздел Б 
изтъква високото равнище на фрагментираност на отговорностите за 
вземане на решения, както и факта, че в повечето случаи ресорното 
министерство не е само едно. Логично, тази ситуация е отражение 
и на факта, че информацията за отрасъла, доколкото е налична 
такава, рядко е консолидирана на ниво отрасъл. В повечето случаи 
информация за управлението на водните ресурси може да се получи от 
министерствата на земеделието или околната среда, информация за 
качеството на питейната вода може да се получи от министерството на 
здравеопазването, информация за В и К операторите (където е събирана 
такава) – от регулаторния орган, а данни за финансирането на отрасъла 
понякога могат да се получат от министерствата на регионалното 
развитие (инвестициите). Държавите-членки на ЕС се справят донякъде 
по-добре, тъй като са задължени да се отчитат по структуриран начин 
относно напредъка по постигането на съответствие с Рамковата 
директива за водите (РДВ) и дъщерните ѝ директиви, което означава, че 
част от информацията е консолидирана с помощта на международно 
дефинираните стандарти, но дори и в тези случаи основно се свежда до 

регионални информационни ресурси за 
отрасъла: IBNET и DANUBIS.org
IBNET (Международната мрежа за сравнителен 
анализ на В и К) (www.ib-net.org) е най-голямата 
в света база данни за резултатите на В и К 
операторите. Подкрепяна от Програмата за 
водоснабдяване и канализация на Световната 
банка, през годините базата данни е натрупала 
изобилие от данни за операторите в Дунавския 
регион, използвани в Глава V. Въз основа 
на този безценен ресурс Дунавската водна 
програма стартира DANUBIS.org, онлайн 
хранилище на ресурси предназначени за и 
отнасящи се до В и К операторите в Дунавския 
регион. DANUBIS.org работи в партньорство 
със заинтересованите страни на национално 
равнище в повечето държави от региона и 
цели да консолидира информацията, получена 
чрез националните източници, чрез IBNET и 
чрез настоящия доклад.
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показатели на равнище отделна държава. Плановете за управление на речните басейни, основен принцип на РДВ, често 
отделят твърде малко внимание на В и К услугите извън пряката им връзка с Плановете по отношение ползването на 
вода, потенциала за замърсяване и инвестиционните нужди. Някои от по-утвърдените регулаторни органи в региона, 
като албанския регулатор, са започнали и разработването на двустранен обмен на информация с други заинтересовани 
институции като министерството на здравеопазването и министерството на финансите.

Повечето държави в региона са въвели един или друг механизъм за мониторинг на резултатите на 59. 
операторите в отрасъла, но данните рядко се оповестяват публично. Таблица 7 представя преглед на 
институционализираните информационни системи за резултатите на В и К операторите, както и на други схеми 
за съпоставителен анализ, във всички държави в региона. Във всички държави, в които е създаден регулаторен 
орган, институцията е поела водещата роля в разработването на информационна система за операторите, дори и 
тя да е с ограничен обхват. Практиките обаче, по отношение на това дали информацията се обработва и представя 
като официализирано подреждане според резултатите от гледна точка на регулатора, както и по отношение 
публичното оповестяване, варират. Само две държави, Албания и Косово, регулярно публикуват годишен доклад 
с изготвен от регулатора съпоставителен анализ. В държавите без регулаторна институция В и К асоциациите в 
много случаи са разработили схеми за бенчмаркинг на резултатите на В и К операторите на доброволни начала, с 
помощта на които да помогнат на членуващите в тях дружества да подобрят резултатите си, а в някои случаи и да 
създадат възможност за по-ефективно лобиране за по-голяма подкрепа за отрасъла.

Таблица 7: ИНСТИТУЦИОНАЛИЗИРАНИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И СХЕМИ ЗА БЕНЧМАРКИНГ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА В И 
К ОПЕРАТОРИТЕ В РЕГИОНА

Държава Поддържа се от

Обхват12

участие Публично налични?
Обхванати 

от системата 
оператори

Са
м

о 
ин

ф
ор

м
ац

ия

бе
нч

м
ар

ки
нг

 
на

 р
ег

ул
ат

ор
а

бе
нч

м
ар

ки
нг

 
по

 о
пе

ра
то

ри

Албания Ресорно министерство / 
регулатор   Задължително Да Всички оператори

Австрия В и К асоциация  Доброволно На ниво обединени 
данни за операторите Някои оператори

Босна и 
Херцеговина Няма данни

България Регулаторен орган  Задължително По косвен път Всички оператори

Хърватия Регулаторен орган  Задължително Не Повечето оператори, 
доразвива се

Чешка република Няма данни Задължително

Унгария Регулаторен орган  Задължително Не е определено В процес на 
разработване

Косово Регулаторен орган   Задължително Да Всички оператори

БЮР Македония В и К асоциация   Доброволно По косвен път Някои оператори

Молдова В и К асоциация  Доброволно Да Повечето оператори

Черна гора Няма данни

Румъния
Регулаторен орган  Задължително

На ниво обединени 
данни за 
операторите

Всички оператори

В и К асоциация   Доброволно По косвен път Много от операторите

Сърбия В и К асоциация   Доброволно По косвен път Някои оператори

Словакия Регулаторен орган  Задължително
На ниво обединени 
данни за 
операторите

Всички оператори

Словения Няма данни

Украйна Регулаторен орган  Задължително
На ниво обединени 
данни за 
операторите

Само големите 
оператори

ИЗТОЧНИК: ДАННИ, СЪБРАНИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ДОКЛАДА „СЪСТОЯНИЕ НА ОТРАСЪЛА“.12

12  Само информация: система, единствено предоставяща информация; Бенчмаркинг на регулатора: бенчмаркинг на регулатора, насочен 
към подреждане и оценяване на операторите според резултатите им; Бенчмаркинг по оператори: Бенчмркинг по оператори, насочен към 
идентифициране на операторите с изоставане в резултатите и възможностите за тяхното подобрение.
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IV. ДоСтъП До УСлУГи
Достъпът до водоснабдителни и канализационни услуги в Дунавския регион е висок в сравнение с останалата 60. 

част от света. Нивото на предоставяне на услугата отвеждане и третиране на отпадъчните води изостава като цяло от 
високото ниво на достъп до вода, подавана по водопреносната мрежа, както и от високия процент налични собствени 
тоалетни с казанче, особено съотнесено със стандартите на ЕС, които повечето от държавите от Дунавския водосборен 
басейн се стремят да постигнат. Когато обаче се направи оценка на нивото на достъпа на групите с ниски доходи 
или малцинствените групи, или на населението в определени райони на поднационално ниво, се очертават разлики в 
равнището на достъп до услугата, които следва да се преодолеят с помощта на целеви политики или инвестиции.

 Настоящата глава прави преглед на аспектите, свързани с достъпа до В и К услугите във всички държави. 61. 
Данните за изготвянето на статистиката са взети от анкетните проучвания за домакинствата и са сравнени с подобна 
статистика, представена от Съвместната програма за мониторинг на водоснабдяването и канализацията (JMP), база 
данни, включваща и статистика за достъпа до В и К услуги, управлявана от СЗО/УНИЦЕФ. Освен националните анкетни 
проучвания на домакинствата се ползват и данни от Изследването на Европейския съюз за доходите и условията на 
живот (ЕU-SILC), в случаите в които не са налични данни за национални бюджетни проучвания.

Изготвянето на статистиката, посочена в настоящия раздел, на базата на данните от първоначалните 62. 
проучвания и изследвания, както националните такива, така и EU-SILC, дава възможност за пресмятане стойността 
на равнищата на достъпа до В и К услугите на различните групи според дохода, етническата им принадлежност и 
района, в който живеят, каквото иначе не би било осъществимо. В Методологическа бележка А в края на настоящия 
документ е включен списък на различните проучвания и изследвания, променливите величини, даващи информация 
за дохода, и въпросите, задавани в анкетните проучвания, с помощта на които е определено равнището на достъп.

а. Водоснабдяване
Обхващането на домакинствата от услугата водоснабдяване чрез водопореносната система показва устойчиво 63. 

високи равнища в държавите от водосборния басейн на р. Дунав от началото на хилядолетието. В държавите-членки на 
ЕС и държавите-кандидатки за членство се наблюдава малко, но значимо увеличение в дела на обхванатите от услугата, 
успоредно с което се наблюдава малък, но значим спад в държавите извън ЕС, включително Молдова и Украйна13 Фигура 
22 показва и устойчивото и постоянно увеличаващо се изоставане между държавите-членки и кандидатки за членство в 
ЕС от една страна и държавите на по-раннен етап на интегриране в ЕС от източната част на региона.

13  Анализът на тези тенденции се базира на данни, събрани от СЗО/УНИЦЕФ, 2012 г. Средното равнище на достъпа до подавана по водопреносната 
мрежа вода за населението на държавите от Дунавския водосборен басейн, като не са включени данни за Косово, е 75 процента през 2012, което е малко 
по-ниско от средното равнище от 83 процента, съгласно статистическите данни, получени с помощта на последните анкетни проучвания за домакинствата, 
до голяма степен поради факта, че числовите данни на СЗО/УНИЦЕФ не са осъвременени след провеждането на последните анкетни проучвания.
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Фигура 22: ПОКРИТИЕ С ВОДА ОТ ВОДОПРЕНОСНАТА МРЕЖА, 2000–2012 Г.

ИЗТОЧНИК: СЗО/УНИЦЕФ 2012, НЕ ВКЛЮЧВА КОСОВО.
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 На усреднена база и по статистически данни от анкетните проучвания за домакинствата, жилищата на 83 64. 
процента от населението в Дунавския водосборен басейн са свързани към водопреносната мрежа. Не всички 
домакинства обаче получават услугата водоснабдяване от обществени В и К оператори, тъй съобщаваните средни 
стойности за обхванатите от официалните обществени мрежи водоползватели възлизат едва на 74 процента.14 
Разликата от около 10 процента може, с нужното внимание, да се отдаде на алтернативните доставчици на услугата 
водоснабдяване, които могат да бъдат малки системи за дадени общини, най-вече в не толкова гъсто населените селски 
райони, или импровизирани отклонения, прокарани от домакинствата без знанието на операторите. Както е видно от 
Фигура 23, най-голямата разлика между стойностите на равнището на предоставяне на услугата от публични оператори 
и тези на алтернативното ѝ предоставяне са в Босна и Херцеговина и в Косово, при съответно 28 и 29 процента.

разликите в достъпа според района на местоживеене в отделните държави обясняват защо някои държави 65. 
изостават. Повечето държави от ЕС могат да се похвалят с почти 100-процентов достъп до водопреносната мрежа 
независимо от местоживеенето (вж. Фигура 23 вдясно), и дори по-бедните държави като Босна и Херцеговина и 
Косово отчитат малка разлика между селските и градските райони по отношение на достъпа до водопреносната 
мрежа, макар да е възможно да се разчита в по-голяма степен на доставчици, алтернативни на публичните В и К 
оператори. При все това равнището на достъп до водопреносната мрежа на жителите от селските райони е със 
стойности, наполовина или още по-ниски от стойностите за градското население в Молдова, Румъния и Украйна, 
които са и страните с най-нисък достъп до водопроводна вода на усреднена база.

Около 22,5 милиона души, или 17 процента от населението в региона, нямат достъп до тръбопроводна 66. 
вода в жилищата си. Половината от населението без тръбопроводна вода е в Украйна (12,4 милиона), а още 
една четвърт живее в Румъния (5,8 милиона), предимно в селските райони, но големи дялове от населението 
без достъп до водопреносната система се намират в градските райони. Като цяло липсата на достъп до 
водопреносната мрежа е явление, типично предимно за селските райони или за населените места с по-
малка гъстота на населението, където често не могат да се реализират такива икономии от мащаба, които да 
направят достатъчно разходно-ефективно подаването на услугата по водопреносната мрежа с помощта на 
съвременната инфраструктура (Фигура 24). Важно е обаче да се има предвид, че Съвместната програма за 
мониторинг на водоснабдяването и канализацията съобщава, че почти цялото население (99 процента, данните 
не включват Косово) има достъп до подобрени водоизточници, включително защитени кладенци, извори и 
други решения на място, чрез които да се отговори на нуждите от водоснабдяване (СЗО/УНИЦЕФ 2012 г.), така 
че предизвикателствата в държавите от ЕС и техните съседи са по-скоро свързани с достигането на услугата до 
определени стандарти, отколкото с посрещането на основните нужди.

14  Тази статистика се подава от всяка държава и е изготвена за снабдяването с вода чрез водопреносната мрежа „със знанието на обществените 
оператори“. В статистиката са обхванати и домакинствата, ползващи общ водочерпен кран, поради което стойностите на публично предоставената 
услуга водоснабдяване е възможно да превишават стойностите на подаваната в жилищата вода чрез водопреносната мрежа, съгласно данните, 
подадени от домакинствата за целите на анкетните проучвания.
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Фигура 23: ПРОЦЕНТ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО С ВОДА ОТ ВОДОПРЕНОСНАТА МРЕЖА ПО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И НАЧИН НА ДОСТАВКА

ИЗТОЧНИЦИ: ДАННИТЕ ЗА ДОСТЪПА СПОРЕД МЕСТОЖИВЕЕНЕТО И СРЕДНИТЕ МУ НИВА СА ИЗВЛЕЧЕНИ ОТ РАЗЛИЧНИ АНКЕТНИ ПРОУЧВАНИЯ ЗА ДОМАКИНСТВАТА (2010 
- 2012 Г.); ДАННИТЕ ЗА ПУБЛИЧНО ПРЕДОСТАВЯНАТА ВОДОПРОВОДНА ВОДА СА ИЗВЛЕЧЕНИ ОТ РАЗЛИЧНИ ИЗТОЧНИЦИ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА СЪБИРАНЕТО НА 
ДАННИ ЗА ДОКЛАДА „СЪСТОЯНИЕ НА ОТРАСЪЛА“ ПОМЕСТЕНИ В ПРИЛОЖЕНИЕТО, СЪДЪРЖАЩО СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ДАННИ ПО ДЪРЖАВИ.
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Достъпът до подавана чрез водопреносната мрежа вода на по-бедните сегменти от населението може 67. 
само отчасти да се обясни с разликите в разпределенито на богатството на дадена държава. По-богатите или 
по-отдавнашните държави-членки на ЕС (Австрия, Хърватия, Чешката република, Унгария, Словакия и Словения) 
успяват доста успешно да включат в обхвата на услугата по-бедните сегменти от населението (т. е., долните 40 
процента и живеещите с по-малко от 2,50 щ. д. на ден в ППС на глава от населението), както е показано на Фигура 25. 
При все това някои от най-бедните държави, по-конкретно Косово, на предпоследно място сред дунавските държави 
по БВП на глава от населението (8 700 щ. д. в ППС за 2013 г.), също успяват да гарантират високо равнище на достъп 
за долните 40 процента (93 процента в случая) и за най-бедните (84 процента). Обратно, Румъния има БВП на глава 
от населението малко по-висок в сравнение с този на България (18 600 щ. д. спрямо 15 900 щ. д. В ППС), но въпреки 
това достъпът до тръбопроводна вода на усреднена база е по-нисък в Румъния (71 процента спрямо 98 процента 
в България), като разликата е значително по-голяма за долните 40 процента (54 процента спрямо 96 процента) и 
живеещите с по-малко от 2,50 щ. д. на ден в ППС (32 процента спрямо 76 процента).

В сравнение със съседите си, които не са от ромската етническа група, при ромите в общия случай се 68. 
наблюдават по-ниски равнища на достъп до В и К услуги в повечето държави от Дунавския водосборен басейн. 
Неофициалността или отдалечеността на ромските селища, дискриминацията, неплатените сметки за комунални 
услуги и липсата на финансови средства за плащане на таксите за свързване са фактори, които си взаимодействат 
в различна степен за всяка от разглежданите страни и обясняват недоброто равнище на достъпа. Резултатите 
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Фигура 24: НАСЕЛЕНИЕ БЕЗ ВОДА ОТ ВОДОПРЕНОСНАТА МРЕЖА В ЖИЛИЩАТА, ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ

ИЗТОЧНИЦИ: ИЗЧИСЛЕНИЯ ВЪЗ ОСНОВА НА ПРОУЧВАНИЯ НА ДОМАКИНСТВАТА (2010–2012 Г.); СТЕПЕНТА НА УРБАНИЗАЦИЯ Е ВЗАИМСТВАНА ОТ СВЕТОВНА БАНКА 2015.
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Фигура 25: ДОСТъП ДО ВОДА, ДОСТАВЯНА ПО ВОДОПРЕНОСНАТА МРЕЖА – ОБЩО ЗА НАСЕЛЕНИЕТО, ДОЛНИТЕ 40 
ПРОЦЕНТА И НАЙ-БЕДНИТЕ

ИЗТОЧНИЦИ: ИЗЧИСЛЕНИЯ НА АВТОРИТЕ, БАЗИРАНИ НА РАЗЛИЧНИ АНКЕТНИ ПРОУЧВАНИЯ ЗА ДОМАКИНСТВАТА (2010–2012 Г.) И РАЗПРЕДЕЛЕНИ СПОРЕД ДОСТЪПА НА 
УСРЕДНЕНА БАЗА. ЗАБЕЛЕЖКА: ДАННИТЕ ЗА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА, БЮР МАКЕДОНИЯ И СЪРБИЯ СЕ БАЗИРАТ НА МНОГОИНДИКАТОРНИ КЛЪСТЕРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ БЕЗ 
СВЕДЕНИЯ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО В КРАЙНА БЕДНОСТ.
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от проведените проучвания на най-големите ромски селища в България, Чешката република, Унгария, Румъния, 
и Словакия разкриват съществени разлики в равнището на достъп до подобрените В и К услуги в сравнение 
със съседите им, които не са с ромска етническа принадлежност (вж. Фигура 26). Макар тези изчисления да не 
са направени на базата на национална статистика15, те са важни, тъй като сравняват домакинства, живеещи в 
съседство (т. е. изчисленията са контролирани за отдалеченост) но с различна етническа принадлежност.

B. Канализация
Близо 80 процента от населението в държавите от водосборния басейн на р. Дунав съобщават, че използват 69. 

тоалетна с казанче в жилищата си, но само 66 процента са свързани с публичните канализационни системи. Въпреки 
че е постигнат напредък в региона от 2000 г. насам, като е увеличен делът от населението, обхванат от услугата 
свързване към канализационната система, промените са видими предимно в държавите-членки и кандидатки за 
членство в ЕС (Фигура 27). В Молдова и Украйна равнището на достъп до обществено предоставяни канализационни 
услуги вече е било високо към разглеждания момент преди 15 години, поради важността, отдавана на отвеждането на 
отпадъчните води в бившия Съветски съюз, но оттогава насам не търпи развитие.

разликата между равнището на достъпа до тоалетни с казанче и до обществена канализация е най-голяма 70. 
в Босна и Херцеговина, Хърватия и Черна гора (вж. Фигура 28). Сравненията между достъпа до тоалетни с казанче 
и достъпа до канализация трябва да се правят с уговорката, че статистиката за достъпа до тоалетни с казанче 

15 Национална статистика по етноси е подадена само за Румъния. Данните от нея показват равнище на достъп до тръбопроводна вода в 
домакинството при ромското население от 47 процента, в сравнение със средното равнище за страната от 71 процента. Очаква се достъпът 
до подобрени водоизточници да е значително по-висок, тъй като статистиката включва общо ползвани услуги, свързани с подаване на вода по 
водопреносната мрежа, както и други водоизточници, считани за предоставящи безопасна за консумация вода.
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Фигура 26: ДОСТъП НА РОМИ И ТЕХНИТЕ СъСЕДИ НЕ-РОМИ ДО В И К УСЛУГИ 

ИЗТОЧНИК: АДАПТАЦИЯ ВЪЗ ОСНОВА НА ДАННИ ОТ СВЕТОВНА БАНКА 2014, 154.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2000 2006 2012

П
ре

те
гл

ен
 п

ро
це

нт
 о

т
на

се
ле

ни
ет

о 
с 

ка
на

ли
за

ци
он

но
от

кл
он

ен
ие

[%
]

Година

Държави-членки на ЕС

Държави-кандидатки за ЕС

Държави извън ЕС

Фигура 27: ПОКРИТИЕ С КАНАЛИЗАЦИЯ, 2000 – 2012 Г.

ИЗТОЧНИК: ИЗВОДИ НА АВТОРИТЕ ВЪЗ ОСНОВА НА ДАННИ, СЪБРАНИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ДОКЛАДА „СЪСТОЯНИЕ НА ОТРАСЪЛА“.
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е изготвена на базата на данни от анкетните проучвания за домакинствата и включва само тези със собствена 
тоалетна в жилището, а статистиката за достъпа до публичната канализационна мрежа е подадена от националните 
власти и включва домакинствата, които общо ползват една тоалетна, но изключва тези, които разполагат с други 
безопасни средства за отвеждане на екскрементите, като септични ями.

Дори в по-голяма степен от достъпа до водопроводна система, липсата на достъп до собствени тоалетни 71. 
е по-често наблюдавана в селските райони или в районите с по-малка гъстота на населението. Молдова подава 
данни за най-нисък процент селско население със собствени тоалетни (7 процента), но България, Румъния и 
Украйна също подават статистика за достъпа на селското население до собствени тоалетни на равнище под или 
много малко над 40 процента. Като абсолютни цифри, по-голямата част от населението без достъп до собствени 
тоалетни е в селските райони; само в Хърватия и Косово населението без достъп е разпределено почти равномерно 
по райони, както е видно от Фигура 29. Ако се вземат предвид само цифрите, в селските райони на Молдова и 
Украйна взети заедно се намира малко повече от половината от населението без достъп до собствена тоалетна в 
страните от Дунавския воддосборен басейн (51 процента). Като се прибави и Румъния, тези три държави са дом на 
почти 80 процента от общия брой на жителите без достъп до собствени тоалетни в региона. Селското население на 
България също е необхванато от услугата в по-голямата си част, добавяйки над 5 процента към общия процент на 
неразполагащите със собствени тоалетни в държавите от Дунавския водосборен басейн.

По-малко от 20 процента най-бедните и по-малко от половината от долните 40 процента имат достъп до собствена 72. 
тоалетна в България, Молдова и румъния. Ниското равнище на достъп – на усреднена база и по отношение на по-бедните 
сегменти от населението – прави особено впечатление в България, която показва значително по-добри резултати при 
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Фигура 28: ПРОЦЕНТ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО СъС СОБСТВЕНА ТОАЛЕТНА С КАЗАНЧЕ И СВъРЗАНОСТ КъМ КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ

ИЗТОЧНИЦИ: ИЗЧИСЛЕНИЯ НА СРЕДНИЯ ДОСТЪП ВЪЗ ОСНОВА НА РАЗЛИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ НА ДОМАКИНСТВАТА; ДОСТЪПЪТ ДО КАНАЛИЗАЦИЯ Е ВЪЗ ОСНОВА НА 
СЪБРАНИТЕ ДАННИ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОТРАСЪЛА.
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Фигура 29: МЕСТОЖИВЕЕНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО БЕЗ ДОСТъП ДО ТОАЛЕТНА С КАЗАНЧЕ

ИЗТОЧНИЦИ: ИЗЧИСЛЕНИЯ ВЪЗ ОСНОВА НА ПРОУЧВАНИЯ НА ДОМАКИНСТВАТА (2010–2012 Г.); СТЕПЕНТА НА УРБАНИЗАЦИЯ Е ВЗАИМСТВАНА ОТ СВЕТОВНА БАНКА 2015.
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достъпа до тръбопроводна вода и е много по-урбанизирана в сравнение с останалите две страни (73 процента в сравнение 
с 45 процента в Молдова и 54 процента в Румъния) (Фигура 30). Паралелно с ниския достъп при бедните в България се 
наблюдава и нисък достъп до подобрени канализационни услуги при ромите, както се вижда на Фигура 26 по-горе.

В. Пречистване на отпадъчни води
По отношение обхвата на услугата третиране на отпадъчните води 73. 

се отчита съществено подобрение през последните 15 години (особено 
в държавите-членки на ЕС), но въпреки това тази услуга остава най-
слабо развитият аспект от предоставянето на водни услуги. В началото 
на процеса на разширяване на ЕС, включвайки държавите в региона, 
пречистването на отпадъчните води беше значително по-слабо развито 
в сравнение с останалите аспекти на предоставянето на водни услуги, 
с около 35 процента от общия брой на населението в региона свързани 
към което и да е ниво на третиране към 2000 г. (Фигура 32). Положението 
постепенно се подобрява след разширяването на ЕС в региона и 
последвалите големи инвестиции в държавите-членки на ЕС, но регионът 
все още значително изостава в сравнение с други части на Европа в 
областта на пречистването на отпадъчни води.

Наблюдават се значителни разлики в равнището на предоставяне на 74. 
услугата третиране на отпадъчните води в региона и макар да се отбелязва 
напредък, регионът като цяло все още изостава в сравнение с други 
части на Европа. Към момента 45 процента от общия брой на населението 
в региона са свързани към пречиствателни станции за отпадъчни води 
(ПСОВ), но се наблюдават съществени разлики в процента на населението 
в отделните държави, обхванат от услугата третиране на отпадъчни води, 
от 97 процента в Австрия до 2 процента в Косово (Фигура 31). Делът на 
населението, получаващ услугата пречистване на отапдъчните води, стабилно 
нараства във всички страни от региона през последното десетилетие. Има 
обаче забележима разлика между увеличаването на обхвата на услугата в 
държавите-членки на ЕС и увеличаването в държавите извън ЕС (Фигура 32), 
която показва силното въздействие на инвестициите от структурните фондове 
на ЕС в инфраструктурата за пречистване на отпадъчните води. В същото 
време съгласно данните в балканските държави, които още не са започнали 
предприсъединителния процес (Босна и Херцеговина, БЮР Македония, Косово 
и Сърбия) се наблюдава недостатъчен напредък. Относително високото 
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Фигура 30: ДОСТъП ДО СОБСТВЕНА ТОАЛЕТНА С КАЗАНЧЕ – ЗА ЦЯЛОТО НАСЕЛЕНИЕ, ДОЛНИТЕ 40 ПРОЦЕНТА 
И НАЙ-БЕДНИТЕ

ИЗТОЧНИЦИ: ИЗЧИСЛЕНИЯ НА АВТОРИТЕ ВЪЗ ОСНОВА НА ПРОУЧВАНИЯ НА ДОМАКИНСТВАТА (2010–2012 Г.); ПОДРЕДЕНИ ПО РАВНИЩЕ НА ДОСТЪПА НА УСРЕДНЕНА БАЗА 
ЗАБЕЛЕЖКА: ДАННИТЕ ЗА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА, БЮР МАКЕДОНИЯ И СЪРБИЯ СЕ БАЗИРАТ НА МНОГОИНДИКАТОРНИ КЛЪСТЕРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ БЕЗ СВЕДЕНИЯ ЗА 
НАСЕЛЕНИЕТО В КРАЙНА БЕДНОСТ.

изискване за отстраняване на хранителни 
вещества от водите в басейна на р. Дунав
Ако приемащата водна среда е особено 
уязвима, например среда, при която вече 
се наблюдава еутрофикация, се изисква 
по-засилено намаляване на биогените 
(фосфор и азот) от отпадъчните води (така 
нареченото третично пречистване на 
отпадъчните води). Поради необходимостта 
да се опазят делтата на р. Дунав и крайбре- 
жните води на Черно море от еутрофикация, 
значителна част от населението във 
водосборния басейн на р. Дунав трябва 
да бъде обхванато от третичното 
пречистване. Крайните срокове за 
постигане на съответствие с Директивата 
за пречистването на градските отпадъчни 
води (ПГОВ) са различни, като са държавите 
от ЕС-15 (първоначалните държави-членки 
на ЕС) крайният срок беше 31 декември 
2005 г. В индивидуалните договори за 
присъединяване на новите държави-
членки от Централна и Източна Европа 
са заложени поетапни преходни периоди. 
По принцип обаче тези преходни периоди 
са до 2015 г. (с изключение на Румъния, 
където агломерациите с по-малко от 10 000 
е. ж. трябва да постигнат съответствие с 
Директивата до края на 2018 г.; и Хърватия, 
която като новоприсъединила се към ЕС 
страна е с крайни срокове между 2018 и 
2023 г.).
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първоначално ниво на третиране на отпадъчните води в държавите извън ЕС (Молдова и Украйна) може да се обясни с 
по-голямото внимание, отделяно на пречистването в бившия Съветски съюз в сравнение с бивша Югославия.

Въпреки целия постигнат напредък Дунавският регион все още значително изостава от други части на ЕС, 75. 
особено по отношение на третичното третиране. Почти 20 години след приемането на Директивата за ПГОВ 
равнището на пречистване на отпадъчните води е високо в държавите от ЕС-15, като 97 процента от населението на 
централноевропейските държави и 84 процента от населението на северноевропейските държави са свързани към 
ПСОВ, спрямо едва 67 процента от населението в източноевропейските държави от ЕС. Поради голямото внимание, 
отделяно на отстранявеното на биогенните вещества от отпадъчните води, третичното пречистване на отпадъчните 
води бележи много сериозен ръст през последното десетилетие в целия Европейски съюз. Към момента около 50 
процента от населението в новите държави-членки на ЕС от Източна Европа получават услугата третично пречистване, 
което продължава да е много под средното за ЕС, но представлява 30-процентно увеличение с сравнение с равнищата 
от преди 10 години. В региона се наблюдават съществени различия по отношение на третичното пречистване, като 
делът на обхванатите от третичното пречистване е 90 процента от населението в Австрия, 60 процента в Чешката 
република и 20 процента в Словакия (по данните, събрани за целите на доклада „Състояние на отрасъла“ и данни на 
Европейската агенция за околна среда (EEA 2015)), докато третично пречистване в южната част от региона продължава 
да липсва (включително в Босна и Херцеговина, Косово, БЮР Македония, Черна гора и Сърбия).

Държавите от ЕС са поели ангажимент са постигнат съответствие с целевите равнища на отвеждане на 76. 
отпадъчните води, като имат различни крайни срокове за постигането на пълно съответствие. Директивите 
на ЕС, както беше споменато, изискват всички населени места с население над 2 000 да бъдат обхванати от 
отвеждането на отпадъчните води, макар изискванията за третирането на самите отпадъчни води да варират 
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Фигура 31: ОБХВАТ НА УСЛУГАТА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДъЧНИ ВОДИ В РЕГИОНА, 2012 Г.

ИЗТОЧНИК: ДАННИ, СЪБРАНИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ДОКЛАДА „СЪСТОЯНИЕ НА ОТРАСЪЛА“.
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Фигура 32: СРАВНЕНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕТО В ОБХВАТА НА УСЛУГАТА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДъЧНИ ВОДИ МЕЖДУ 
ДъРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ НА ЕС, ДъРЖАВИТЕ-КАНДИДАТКИ ЗА ЧЛЕНСТВО И ДъРЖАВИТЕ ИЗВъН ЕС

ИЗТОЧНИК: ИЗВОДИ НА АВТОРИТЕ ВЪЗ ОСНОВА НА ДАННИ, СЪБРАНИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ДОКЛАДА „СЪСТОЯНИЕ НА ОТРАСЪЛА“.
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според размера на населеното място и уязвимостта на района. От държавите-членки на ЕС в Дунавския регион, 
България и Словения са със степен на постигане на съответствие по отношение отвеждането на отпадъчни 
води от едва 15 и 32 процента, съответно, докато Румъния още е „в период на преход“ и ще трябва да положи 
съществени усилия, за да спази предстоящите крайни срокове за постигането на съответствие (EК 2013, 2, 
Анекс). Както от България, така и от Словения се очаква да постигнат съответствие по отношение отвеждането 
на отпадъчни води от населени места с над 2 000 жители до 2015 г. (по данните, събрани за целите на доклада 
„Състояние на отрасъла“). Хърватия все още е в гратисен период, но трябва да започне работа по преодоляване на 
изоставането, тъй като едва 44 процента от жителите ѝ са свързани към обществената канализационна система.
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Фигура 33: СТЕПЕН НА СъОТВЕТСТВИЕ 
С ИЗИСКВАНИЯТА НА ДИРЕКТИВАТА 
ЗА ПГОВ: ОТВЕЖДАНЕ, ВТОРИЧНО 
ТРЕТИРАНЕ И ТРЕТИРАНЕ, 
СъОТВЕТСТВАЩО НА ПО-СТРОГИ НОРМИ

ИЗТОЧНИК: ЕК 2013, 2, АНЕКС.

Стандарти за В и К услугите и разходно-ефективни решения в рамките на Директивите на еС
Нито Директивата за питейната вода (ДПВ), нито Директивата за пречистването на градските отпадъчни води (ДПГОВ) включват 
конкретни стандарти за В и К услугите или изисквания на ниво домакинство. В цяла Европа обаче достъпът до водопреносната 
мрежа и наличието на тоалетна с казанче в жилището, което е извън дефиницията на Програмата JMP за подобрени услуги, 
представляват най-общоприетото изискуемо ниво на услугата. Както ДПВ, така и ДПГОВ налагат обаче стандарти за качество, а в 
случая на ДПГОВ и стандарти за отвеждане, в случай че се изхвърлят отпадъчни води, което повдига въпроса как да се постигнат 
тези изисквания по разходно-ефективен начин, най-вече в случаите когато няма изградена публична инфраструктура.
ДПГОВ установява като стандарт наличието на конвенционални системи за отвеждане и пречистване на отпадъчни води за 
агломерации с над 2 000 еквивалентни жители, но предоставя и опцията за индивидуални или друг подходящ тип системи в случаите 
когато централизираната система не би донесла полза за околната среда или би била свързана с прекомерни разходи. В такива случаи 
обаче тези системи следва да постигат същото ниво на опазване на околната среда, което, както е потвърдено чрез съдебни дела 
(Дело C-119/2002 Комисията срещу Гърция), означава, че заустванията в почвата трябва да се третират до същото ниво, до което се 
третират заустванията във водните тела, като така се ограничава възможността за използване на тази клауза. Последните указания 
на комисията като цяло ограничават използването на такива системи до обхват 2 процента от дадена агломерация.
Освен това в по-малките населени места централизираните нескъпоструващи системи като басейни за отпадъчни води и 
изкуствени влажни зони предлагат много опции за пречистване на отпадъчните води, които са лесни за експлоатация, с ниска 
енергоемкост, и могат да отговорят на изискванията на Директивата на ЕС за пречистването на градските отпадъчни води (ДПГОВ) 
за селищата с под 10 000 еквивалентни жители, дори за уязвимите райони. В допълнение към това напоследък се обръща все 
повече внимание на съвременни концепции за управление на отпадъчните води, осъществявано на място, децентрализирано или 
полудецентрализирано, каквито вече се прилагат в няколко от най-развитите европейски държави (Германия, Холандия, Швеция), 
предимно в селските и полуградските райони. Тези концепции обхващат отвеждането, третирането и окончателното заустване или 
повторното използване на отпадъчните води от малки обекти (от отделни домове до части от съществуваащи населени места) 
като се използват много на брой малки съоръжения за канализационни услуги/пречистване на отпадъчни води, проектирани и 
изградени на местно равнище, които са по-гъвкави, устойчиви и разходно-ефективни (WECF 2010).

технически стандарти в Дунавския регион
Техническите изисквания за проектирането и изграждането на В и К съоръженията във всички държави от региона са дефини- 
рани в националното законодателство (обикновено законовата и съответната подзаконова уредба в областта на строителст- 
вото) и съществуващите национални технически стандарти, като държавите-членки на ЕС се съобразяват с въведените в ЕС 
изисквания за проектиране и изграждане. Някои от държавите от региона по традиция разчитат на стандартите на Германския 
институт за стандартизация DIN – Deutsches Institut für Normung (Хърватия, Словения) или на стандартите на бивша Югославия 
JUS – Jugoslovenski standard (Босна и Херцеговина, Сърбия), а някои все още използват разработените на национално равнище 
технически стандарти с тенденцията да ги пригодят към тези, използвани в държавите от ЕС. Техническите и строителни 
стандарти, наследени от времето на бившия Съветски съюз (надеждни в техническо отношение, но често не вземащи предвид 
експлоатационната икономичност), все още са приложими в постсъветските държави (Молдова и Украйна). В новосъздадени 
страни като Косово разработването на технически стандарти и норми в областта на водоснабдяването и канализацията е 
процес, който в момента тече, като целта е да се разработят стандарти, базирани на изискванията на ЕС, докато в преходната 
фаза се използват предимно стандартите на DIN като готови и широко признавани норми.
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V. иЗВърШВане на УСлУГите
Като цяло извършването на услуги, свързани с водоснабдяването и с третирането на отпадъчните води, 77. 

варира в широки граници в региона по отношение на качеството и ефективността на предоставяне, но в 
общия случай е под равнището на добрите европейски практики. През последните 20 години обаче се отчитат 
положителни тенденции при редица измерения, което показва, че операторите в региона бавно се доближават към 
международните стандарти. В общ план резултатите на операторите изглежда се обуславят предимно от нивото 
на развитие на дадената държава, като водещи в общия случай са държавите-членки на ЕС. По-подробният анализ 
обаче хвърля допълнителна светлина и върху движещите фактори, обуславящи резултатите на операторите.

Настоящата глава разглежда услуги, предоставяни от официални оператори на комунални услуги 78. 
(„обществено предоставяне на услуги“), обхващащи около три-четвърти от населението в региона (вж. Глава IV). За 
съжаление не е налична достатъчно информация за резултатите, качеството на услугата или дори разходите на 
неофициалните доставчици (системи, обслужващи дадени общини или села и самоснабдяващи се домакинства), 
които обхващат една четвърт от населението. Необходимо е да се положат още усилия в бъдеще, за да се 
постигне по-добро разбиране за тези услуги. Въпреки това, когато е възможно и уместно, цифрите в настоящата 
глава включват среднопретеглената стойност16 за държавите-членки на ЕС (син цвят), държавите-кандидатки 
за членство в ЕС (зелен цвят) и държавите извън ЕС (червен цвят), както и добрите практики (в зелен цвят и 
представени като 90-процентния горен процентил на операторите с най-добри резултати в региона).

По-голямата част от информацията в настоящата глава е извлечена от два източника, кампания, проведена 79. 
във всяка отделна страна в рамките на настоящия преглед, целяща да събере публично достъпни данни за 
извършването на услугите (цитирани като данни, събрани за целите на доклада „Състояние на отрасъла“ и упоменати 
поотделно в таблиците за всяка държава в края на документа), и големия набор от данни, получен чрез базите 
данни на Международната мрежа за сравнителен анализ на В и К (IBNET) / Системата за бенчмаркинг и индикатори 
на дунавските В и К оператори DANUBIS, който обхваща над 450 оператори и близо 3 400 отделни наблюдения 
и измервания за периода от 1995 до 2013 г. Характерна и за двата източника е възможността данните да не са 
показателни в пълна степен. Данните на равнище отделна държава не обхващат достатъчно дълги времеви серии и 
представят усреднените стойности, вместо целия спектър на данните. В допълнение към това, качеството на данните 
варира в значителни граници и е ограничено в държавите без независими регулаторни органи, които да събират 
данни за работата и резултатите на операторите. Освен това данните от IBNET / DANUBIS не включват систематично 
всички оператори (най-добре са обхванати операторите в Албания, България, Чешката република, Косово и Молдова); 
оттук следва, че тенденциите и средните стойности е възможно да не са напълно представителни за отрасъла като 
цяло. На последно място, както е обсъдено в последния раздел, усреднените стойности на равнище отделна държава 
замаскират високата степен на разнородност сред дружествата в рамките на една и съща държава. Точните 
източници и стойности на показателите и данните, споменати в текста, са изчерпателно изброени в таблиците в края 
на настоящия документ, а методологическият подход, използван за целите на анализа в настоящата глава е разяснен 
подробно в методологическите бележки, поместени също в края на настоящия документ.

A. Качество на услугите и клиентски практики
В много от държавите в региона водните услуги в общия случай са непрекъснати, а питейната вода отговаря 80. 

на националните стандарти за качество. Има обаче и изключения, най-вече в Албания, където много от операторите 
не осигуряват непрекъснато водоснабдяване, както и в Молдова, където качеството на питейната вода е постоянно 
предизвикателство. Пречиствателните станции за отпадъчни води, където функционират такива, в общия случай също 
съответстват на изискванията, заложени в разрешителното за лицензиране на дейността, с изключение отново на Албания 
и Молдова, както и на Косово и Черна гора, където третирането на отпадъчните води като цяло е въведено едва неотдавна. 
Таблица 8 и Фигура 34 представят обзор на ситуацията в различните държави, за които има налична информация.

Не е изненадващо, че удовлетвореността на клиентите е по-висока там, където качеството на услугата е 81. 
по-високо. Съгласно проучване на „Галъп“ от 2013 г., удовлетвореността на клиентите от водоснабдителните и 
канализационните услуги в повечето държави от Дунавския регион е по-ниска от средното за ЕС, като държавите-
членки на ЕС имат по-добри показатели в сравнение с нечленуващите в ЕС страни (Фигура 35). Вероятно не е 
изненадващ и фактът, че удовлетвореността на клиентите е също така в относително тясна взаимовръзка с 
извършването на услугите като цяло, измерено с помощта на Индекса за резултатите на В и К операторите (вж. 
Раздел В в настоящата глава за повече подробности).

16  Средните стойности обикновено са претеглени спрямо броя на населението на дадената държава.
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Механизмите за защита на потребителите в региона са сравнително слабо развити, особено в държавите без 82. 
регулаторни органи. В приблизително половината държави в региона законът постановява операторите да въвеждат 
вътрешен механизъм за жалби и компенсации на клиентите; малко оператори обаче провеждат проучвания на 
удовлетвореността на клиентите, с изключение на частно управляваните оператори в България и Чешката република, 
например. Държавите без независими регулаторни органи в общия случай не предлагат външен институционален 
механизъм за действие в отговор на жалби или оценка на удовлетвореността на клиентите. Що се отнася до 
държавите, в които е създаден независим регулатор, почти във всяка е осигурен официален механизъм за подаване на 
жалби от клиентите чрез регулатора, но в малко от тях са налице по-обхватни практики за защита на потребителите. В 
действителност само Албания, в която регулаторът е създаден преди повече от 20 години, съобщава за използването 
на инструменти като обществени обсъждания за определянето на тарифите, както и сключване на официални 
договорни споразумения за предоставяне на услуги между операторите и техните клиенти (Таблица 9).

Таблица 8: ОБЗОР НА КАЧЕСТВОТО НА УСЛУГАТА В ДъРЖАВИТЕ ОТ РЕГИОНА

Държава

Непрекъснатост на водните услуги Качество на 
питейната вода. 

Отговаря ли 
качеството на водата 

на изискванията?

Отговаря ли 
пречистването на 

отпадъчните води на 
изискванията?

Непрекъсната ли е 
услугата?

Стойност 
[часове/ден] година

Албания В някои градове 12 2013 В много градове В някои градове

Австрия Да 24 2013 Да Да

Босна и Херцеговина

България Да Да В повечето градове

Хърватия Да 24 2013 Да В повечето градове

Чешка република Да 24 2013 Да Да

Унгария Да 24 2013 Да Да

Косово В много градове 22 2013 В повечето градове Не

БЮР Македония Да 24 2013 Да В някои градове

Молдова В много градове 21 2012 В някои градове В някои градове

Черна гора В много градове 24 2010 В повечето градове Не

Румъния Да Да Да

Сърбия В много градове Да Да

Словакия Да 24 2013 Да Да

Словения 24 2013

Украйна В много градове 17 2012 В много градове В много градове

Средно за региона 20

ИЗТОЧНИК: ДАННИ, СЪБРАНИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ДОКЛАДА „СЪСТОЯНИЕ НА ОТРАСЪЛА“
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Фигура 34: НЕПРЕКъСНАТОСТ НА УСЛУГАТА В ДъРЖАВИТЕ ОТ ДУНАВСКИЯ РЕГИОН

ИЗТОЧНИК: ДАННИ, СЪБРАНИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ДОКЛАДА „СЪСТОЯНИЕ НА ОТРАСЪЛА“.
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Таблица 9: РЕГИОНАЛНИ ПРАКТИКИ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Държава

На ниво оператор извън операторите
Проучвания на 

удовлетвореността 
на клиентите на 

оператора

Механизъм за 
подаване на жалби 

от страна на 
клиентите

НПО за 
защита на 

потребителите

Орган, 
предприемащ 

действия в отговор 
на жалбите

Външни 
проучвания на 

удовлетвореността 
на потребителите

Албания Понякога Често Не Регулатор Провеждат се от 
регулатора

Австрия Понякога Често Не Не
Провеждат се 
от национална 

асоциация

Босна и Херцеговина Понякога Съгласно 
законодателството Не Не Не

България Рядко Рядко Не Регулатор Ад хок

Хърватия Понякога Съгласно 
законодателството Не Ад хок

Чешка република Понякога Съгласно 
законодателството Не Министерство

Унгария Често Съгласно 
законодателството Не Агенция за защита 

на потребителите

Косово Съгласно 
законодателството

Съгласно 
законодателството Не Комитети на 

потребителите
Провеждат се от 

регулатора

БЮР Македония Не Съгласно 
законодателството Да Ад хок

Молдова Понякога Не Да Регулатор Не

Черна гора Не Често Не Не Не

Румъния Често Съгласно 
законодателството Не Регулатор

Провеждат се 
от национална 

асоциация
Сърбия Понякога Често Не Не Не

Словакия Понякога Съгласно 
законодателството Не Регулатор Не

Словения Понякога Често Не Не Не

Украйна Понякога Съгласно 
законодателството Не Регулатор Ад хок

ИЗТОЧНИК: ДАННИ, СЪБРАНИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ДОКЛАДА „СЪСТОЯНИЕ НА ОТРАСЪЛА“.

равнището на измерване на изразходваната от потребителите вода, важен инструмент за управление на търсенето, 83. 
стабилно нараства, обхващайки почти изцяло потребителите в много от държавите. Въпреки че измерването на 
индивидуалното потребление не е установена търговска практика в повечето държави в началото на 90-те години на 
20-ти век, то се утвърждава като важен компонент от ефективното управление на търсенето и справедлив начин на 
разпределяне на разходите между потребителите. Към момента, от държавите, за които има налична информация, само 
Албания и в по-малка степен Украйна не отчитат равнище на измерване на потреблението от над 80 процента, като и в 

Стандарти за качеството на пречистването на отпадъчните води
Изискванията за третирането и заустването на отпадъчните води 
съгласно предписанията на съответните изисквания на ЕС (Директиви 
86/280/ЕИО, 86/278/ЕИО и 91/271/ЕО относно пречистването на 
градските отпадъчни води (Директива за ПГОВ)) са транспонирани в 
националното законодателство във всички държави-членки на ЕС. 
Някои държави, като Австрия, са приели национални стандарти, по-
строги от изискванията на ЕС или СЗО. Като част от присъединителния 
процес отделни държави-членки на ЕС са договорили както нивото 
на изискуемите стандарти за пречистване на отпадъчните води, 
така и преходни периоди за постигане на съответствие, отлагайки 
влизането в сила на договорените стандарти. Държавите-кандидатки 
за членство в ЕС имат стандарти по отношение на отпадъчните води, 
сравними с изискванията на ЕС, но в общия случай нямат разпоредби 
за някои чувствителни области, както и свързаните с тях изисквания 
относно третирането на отпадъчните води. Молдова и Украйна все 
още прилагат предимно стандартите за третиране на отпадъчните 
води на бившия Съветски съюз, които, номинално, също не са по-
ниски от изискванията на ЕС.

Стандарти за качество на питейната вода
Изискванията за качеството на питейната вода 
отразяват транспонираните изисквания от 
съответните директиви на ЕС (Директива 98/83/
ЕО относно качеството на водите, предназначени 
за консумация от човека), като стандартите 
на Европейския комитет за стандартизация 
CEN (Comité Européen de Normalisation) също се 
транспонират в националните законодателства на 
всички държави-членки на ЕС, докато държавите 
извън ЕС, стремящи се към членство, постепенно 
сближават националните си норми и изисквания 
с изискванията на ЕС (Албания, Македония, Черна 
гора). Единствените изключения от правилото 
са Молдова и Украйна, в които националните 
изисквания за питейната вода и заустването на 
отпадъчните води се определят от национално 
законодателство, основаващо се на стари 
стандарти на Съветския съюз.
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двете страни са в ход действия за повишаване нивото на измерване на потреблението, чиито резултат ще е допълнително 
увеличаване на процента на сградните отклонения с измервателни уреди. Особено предизвикателство в някои страни 
от региона представлява фактът, че измерването, там където се осъществява такова, се извършва чрез общ водомер 
за сградата, а не на равнище отделни апартаменти, поради което процентът на сградните отклонения с измерване е в 
известна степен надценен от гледна точка на това, че не взема предвид дали всички крайни потребители разполагат с 
измервателен уред, а само дали фактурирането се извършва на база отчитане на водомери – независимо дали след това 
фактурираната сума се налага да бъде разпределена между апартаментите въз основа на броя на живущите.

Обратно на това, индивидуалното потребление следва стабилна тенденция на понижение.84.  Поради увеличаването на 
процента на индивидуално измерване, повишените цени и спада в промишлените дейности навсякъде в региона, общото 
потребление на вода на човек е намаляло за последните 10 години и стабилизира стойностите си около валидните за ЕС 
като цяло стандартни равнища от 100 литра на глава от населението на ден до 120 литра на глава от населението на ден, 
с някои значими изключения предимно сред страните от бивша Югославия, като Босна и Херцеговина, БЮР Македония, 
Черна гора и Сърбия (Фигура 36 и Фигура 37), където и тарифите са сред най-ниските (вж. Глава VI). При условията на 
продължаващо покачване на цените и увеличаване броя на измервателните уреди на ниво отделни домакинства може да 
се очаква, че индивидуалното потребление ще продължи да намалява в държавите, в които е все още относително високо.

17  Вж. Раздел В от настоящата глава за повече подробности.
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Фигура 36: ПАРАЛЕЛНО ИЗМЕНЕНИЕ НА БРОЯ НА ОТКЛОНЕНИЯТА С ИЗМЕРВАНЕ НА ПОСТъПИЛАТА ВОДА И 
ПОТРЕБЛЕНИЕТО НА ГЛАВА ОТ НАСЕЛЕНИЕТО ЗА ИЗВАДКОВИ ОПЕРАТОРИ ОТ ИЗБРАНИ ДъРЖАВИ ОТ РЕГИОНА

ИЗТОЧНИК: ДАННИ ОТ IBNET / DANUBIS.ORG.
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Фигура 35: УДОВЛЕТВОРЕНОСТ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ОТ КАЧЕСТВОТО НА ВОДАТА ПРЕЗ 2013 Г. И СРАВНЕНИЕ С 
ЕФЕКТИВНОСТТА НА УСЛУГАТА17

ИЗТОЧНИЦИ: ПРОУЧВАНЕ НА „ГАЛЪП“ ОТ 2013 Г.; ИЗВОДИ НА АВТОРИТЕ, БАЗИРАНИ НА ДАННИТЕ, СЪБРАНИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ДОКЛАДА „СЪСТОЯНИЕ НА ОТРАСЪЛА“.
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Б. ефективност
Въпреки че като цяло се наблюдава подобрение 85. 

и сближаване, ефективността на операторите 
в повечето държави е под международните 
стандарти. Резултатите на операторите в държавите 
от първата вълна на присъединяване към ЕС 
(Чешката република, Унгария, Словакия и Словения) 
са били само малко по-ниски от международните 
стандарти, към момента на получаването на 
членство, и в повечето случаи междувременно 
вече са достигнали тези стандарти. Резултатите на 
операторите в останалите държави обаче все още 
изостават значително от тези примери за добри 
практики, въпреки несъмнените подобрения по някои 
от ключовите показатели, обичайно използвани за 
измерване на добрите практики, като равнищата 
на неносещата приходи вода и ефективността и 
ефикасността на персонала. Като цяло операторите 
в региона бележат положителна тенденция към 
повишаване на ефективността, но и към запазване 
на значителните различия между и вътре в 
отделните държави.

Неносещата приходи вода (НПВ) е и продължава да бъде съществено предизвикателство. 86. Въпреки 
че структурата на НПВ в региона не е добре дефинирана поради липсата на нужното ниво на измерване и 
изравняване на количествата входяща и изходяща вода (вж. карето), като цяло обемите на НПВ са много над 
равнището на добрите практики, с изключение на държавите в западната част на водосборния регион (Фигура 38). 
Макар да не е необходимо обемите на НПВ да се свеждат до минимум на всяка цена (съществува икономически 
ефективно равнище на НПВ, което се определя в зависимост от разходите по по-нататъшното намаляване на НПВ 
и алтернативните ползи от произведената и фактурирана вода), равнищата към момента са много по-високи от 
тези на сходни оператори в други региони с подобно ниво на развитие. Още повече, прегледът на изменението 
на НПВ за последните 10 години не показва ясно изразена регионална тенденция, като операторите в България 
и БЮР Македония отчитат увеличаване на обемите на НПВ, Босна и Херцеговина, Молдова и Румъния отчитат 
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Фигура 37: ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ВОДА ОТ ЖИТЕЛИТЕ В ДъРЖАВИТЕ ОТ РЕГИОНА

ИЗТОЧНИК: ДАННИ, СЪБРАНИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ДОКЛАДА „СЪСТОЯНИЕ НА ОТРАСЪЛА“.

неносеща приходи вода
Терминът „неносеща приходи вода“ (НПВ) е мярка за 
способността на операторите да реализират приходи от 
изходната си суровина. НПВ се състои основно от течове в 
системата преди водата да достигне крайния потребител 
(технически или физически загуби) и от потребление на вода 
без съответното фактуриране, например, чрез незаконни 
свързвания или неправилно измерване на потреблението 
(търговски или привидни загуби). Докато първите ненужно 
увеличават производствените разходи (тъй като се налага 
да се произведе повече от необходимата вода), то вторите 
означават пропуснати приходи. Неносещата приходи вода 
обикновено се изчислява на базата на изравняването на 
входящата и изходящата вода за дадената система. През 
2000 г. оперативните групи на Международната асоациация 
по водите, работещи по водните загуби и показателите за 
резултатите на операторите, очертаха международен подход, 
базиран на извлечените от „най-добрите практики“ стандарти, 
който да се прилага спрямо изчисляването на изравняването 
на количествата входяща и изходяща вода (вж., например, 
Farley и Trow 2003 г.).
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намаляване, а повечето от останалите държави запазват стабилни високи равнища. Отчасти разнородността на 
данните вероятно се дължи на по-доброто измерване на НПВ към настоящия момент в сравнение с измерването 
преди 15 години, тъй като вече е широко възприета практиката на системно измерване на произведената и 
подадената в разпределителната мрежа вода.

Енергийната ефективност също е важен, макар и не толкова добре проучен фактор в региона. 87. Макар да не е 
налична информация за региона на системна база, доколкото може да се съди по данните за ограничена извадка 
оператори, разходите за енергия за производството на един кубичен метър вода нарастват през последните години 
(Фигура 39), което показва необходимост да се насочат допълнителни усилия към мерки за енергийна ефективност. В 
действителност проведеният в контекста на Дунавската водна програма преглед на над 30 пречиствателни станции, 
помпени станции и хидравлични системи на В и К операторите в Босна и Херцеговина, Черна гора, Румъния, Сърбия, и 
Украйна показва, че съществува потенциал за енергийни икономии в размер на средно 35 процента, като стойностите 
са по-високи в държави с традиции на ограничени инвестиции в поддръжката, като Украйна (50 процента). По-голямата 
част от инвестициите, необходими за реализирането на съответния потенциал за енергийни икономии биха се 
изплатили за период от едва две до три години, но достъпът до финансиране за подобни стъпки не е лесен.18

18  Източник: Вътрешна документация на Дунавската водна програма
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Фигура 38: НЕНОСЕЩА ПРИХОДИ ВОДА В ДъРЖАВИТЕ ОТ РЕГИОНА

ИЗТОЧНИК: ДАННИ, СЪБРАНИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ДОКЛАДА „СЪСТОЯНИЕ НА ОТРАСЪЛА“.
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Фигура 39: ИЗМЕНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ЕНЕРГИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЕДИН М3 СъГЛАСНО ДАННИТЕ НА 
ИЗВАДКА ОПЕРАТОРИ ОТ РЕГИОНА

ИЗТОЧНИК: ДАННИ ОТ IBNET / DANUBIS.ORG.

Състояние на отрасъла   |   Регионален доклад   |    43Back to ToC



PROGRAM

DANUBE
WATER

Броят на персонала на операторите в региона често превишава броя, приет за добра практика в региона. 88. 
Излишният персонал е отдавнашен проблем в много местни публични В и К дружества в региона. Тенденциите в 
регионален план показват обаче трайно повишаване на производителността на персонала (Фигура 40), особено 
в държавите, в които началните равнища на броя на персонала са значително по-високи от международните 
практики. В редица държави обаче равнищата на броя служители към 1 000 обслужвани жители все още 
превишават равнищата съгласно международните добри практики, при които стойността е 1 служител на 1 000 
обслужвани,19 въпреки че наборът предоставяни услуги често е по-малък в сравнение с други държави (ограничен 
обхват на канализационната услуга и пречистването на отпадъчни води).

Търговската ефективност на В и К дружествата е като цяло солидна, но варира в широки граници в рамките 89. 
на региона. Събираемостта, т. е., способността на даден оператор да събира начислените приходи от клиентската 
си база, често се използва като важна величина, белег за разумни търговски практики. Резултатите на региона в 
това отношение са стабилни, като средната събираемост в много от държавите е над 90 процента, но с някои важни 
изключения в България, Косово, и Черна гора, например (Фигура 41). Клиентите в държавите от западната част на 
водосборния басейн са особено високоетични платци, както и тези в държавите от бившия Съветски съюз. Нивата на 
събираемост в държавите от централната и южната част на водосборния басейн са по-ниски.

19  Броят на обслужваните жители на едно отклонение варира в широки граници между отделните държави от региона, тъй като в някои от тях 
операторите все още фактурират водата на равнище сдружения на собствениците на жилища в дадена сграда, които представляват стотици крайни 
потребители. Затова ефективността на наетия персонал тук е измерена на база брой обслужвани жители.
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Фигура 40: ИЗМЕНЕНИЕ ВъВ ВРЕМЕТО НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА НАЕТИЯ ПЕРСОНАЛ В РЕГИОНА (УСЛУГИ, СВъРЗАНИ С 
ВОДОСНАБДЯВАНЕТО И ПРЕЧИСТВАНЕТО НА ОТПАДъЧНИ ВОДИ)

ИЗТОЧНИК: ДАННИ ОТ IBNET / DANUBIS.ORG.
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Фигура 41: СъБИРАЕМОСТ (КАСОВИ ПРИХОДИ / НАЧИСЛЕНИ ПРИХОДИ) В ДъРЖАВИТЕ ОТ РЕГИОНА

ИЗТОЧНИК: ДАННИ, СЪБРАНИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ДОКЛАДА „СЪСТОЯНИЕ НА ОТРАСЪЛА“.
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В. общи тенденции и движещи фактори, обуславящи резултатите
С цел допълване на дескриптивния анализ на резултатите 90. 

на отрасъла, представен в предходните глави, беше извършен 
иконометричен анализ на тенденциите и движещите фактори, 
обуславящи резултатите на операторите. Такъв анализ позволява 
да се анализират данните по-щателно и да се направят изводи, 
подкрепени със статистически данни. За тази цел се използва 
пълният набор от данни за отделните държави, наличен в базата 
данни IBNET. В допълнение към това, е дефиниран показател за 
съвкупните резултати, Индексът за резултатите на В и К операторите 
(вж. карето), чрез който да бъдат измерени общите резултати 
на операторите (изразени чрез обхват на услугата, качество на 
услугата и управление) въз основа на различни параметри. Не е 
наличен, разбира се, представителен набор от данни за всички 
държави от базата данни IBNET (най-пълни са данните за Албания, 
Чешката република, Косово, и Молдова, докато за Австрия и 
Словения данни изцяло липсват, за Босна и Херцеговина, Хърватия, 
и Украйна информацията не е актуална, а за Черна гора е съвсем 
откъслечна); Индексът разкрива и съществени отклонения в рамките 
на самите държави (Фигура 42). Чрез прилагането на съвременни 
статистически методи обаче може да бъде потвърдена робастността 
на представените резултати, като параграфите по-долу съдържат 
само изводи, които са обстойно проверени и валидирани. Повече 
подробности за съпътстващия анализ могат да бъдат получени 
от един от спомагателните документи към доклада „Състояние на 
отрасъла“, Klien 2015 г., на интернет-страницата sos.danubis.org.

Вероятно не е изненадващо, че резултатите на операторите варират в широки граници в рамките на отделните 91. 
държави, но като цяло се повишават с повишаването на нивото на икономическо развитие на съответната държава. 
Фигура 43 показва в кой квинтил според резултатите си попадат операторите във всяка държава. Например, 100 

20  Размерът на пазара е на база брой на населението, обхванато от обществената услуга, съгласно данните, събрани за целите на доклада 
„Състояние на отрасъла“. Данни за Австрия и Словения липсват в базата данни IBNET, докато за Албания и Косово събраните данни показват, че 
операторите завишават броя на населението в териториите им на обслужване, тъй като сумарният пазарен дял е в размер на над 100 процента от 
общия брой на населението на страните.

индекс за резултатите на В и К операторите
Индексът за резултатите на В и К операторите е 
прост показател, чрез който се измерва степента на 
сближаване на начина, по който В и К операторите 
упражняват дейността си, с приетите добри 
практики. Индексът се базира на 10 величини, 
общоприети в индустрията като основни показатели 
за резултатите и достъпни чрез наборите от 
данни в базата данни IBNET за повечето В и К 
оператори в региона. Тези величини попадат в три 
категории: обхват на услугите (водоснабдителни, 
канализационни и пречиствателни услуги); качество 
(непрекъснатост на услугата и запушвания 
на канализацията); и управление (измерване 
на количествата, НПВ, производителност на 
персонала, събираемост и възстановяване на 
експлоатационните разходи). За всяка измервана 
величина се изчисляват точки от 1 до 10, чрез които 
се отчита близостта на даден В и К оператор до 
равнището на регионалните добри практики. Сумата 
от всички точки по измерваните величини дава 
Индекса за резултатите на В и К операторите, като 
максималният резултат е 100 (съответствие с най-
добрите практики по всеки показател). За повече 
подробности, вж. Методологическа бележка Б в 
края на настоящия доклад.
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процента от операторите в Чешката република са сред 20-те процента на най-добре представящите се дружества в 
региона за 2013 г. Съвсем очаквано, операторите в държавите от първата вълна на присъединяване към ЕС (Чешката 
република, Унгария, Словакия) също се представят особено добре, докато държавите, които не са толкова близо до 
членство в ЕС, са с по-голям дял на изпитващи трудности оператори. Също така, макар в много държави резултатите 
на операторите да са относително еднородни, в някои държави като Албания, България, и Сърбия са налице много 
по-големи различия между резултатите на отделните оператори в сравнение с другаде. Това е особено важно, тъй 
като показва, че в тези държави необходимата за упражняване дейността на операторите среда е благоприятна и е 
възможно постигането на високи резултати, но при все това много от операторите не се представят на тази висота.

Като цяло резултатите на В и К операторите са се повишили през последните 10 години.92.  Предходните 
параграфи и глави вече очертаха положителните тенденции в региона, особено по отношение обхвата на 
канализационните и пречиствателните услуги, както и по отношение ефективността на операторите. Тези 
тенденции се потвърждават от агрегирания анализ на Индекса за резултатите на В и К операторите. Фигура 
44 показва, например, дела на дружествата от общата извадка във всеки квинтил на измерените резултати за 
периода 2000–2007 г., за който извадката е относително последователна що се отнася до включените в набора 
данни държави. Делът на най-зле представящите се намалява през този период от 10 процента на 5 процента 
за цялата извадка, докато делът на най-добре представящите се се увеличава от 28 процента на 40 процента. 
Подобна тенденция се наблюдава и при средните стойности на Индекса за резултатите на В и К операторите от 
извадката, увеличил се от 67 на 73 за същия период. Тенденцията се потвърждава допълнително и от факта, че 
в общата извадка стойностите на Индекса за операторите за последната година, в която са обхванати в базата 
данни, са с 3,7 пункта по-високи в сравнение с първата година на включването им (Klien 2015 г.).

Операторите в региона показват и тенденция на сближаване на резултатите в посока по-добри практики. 93. 
Анализът показва, че операторите, започващи от по-нисък точков сбор съгласно Индекса, отчитат по-големи 
подобрения в сравнение с операторите, които в началото на анализа вече са с висок резултат, което говори 
за сближаване като цяло на резултатите на операторите в региона в посока по-добри практики (Фигура 45). 
Подробният анализ показва също, че резултатите на повечето оператори устойчиво отбелязват близки стойности 
за редица измервани величини, което показва, че операторите с високо ниво на покритие на предоставяните 
услуги обичайно имат и по-добри управленски показатели, например.
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Операторите, показващи по-добри резултати, в общия случай са и с по-високи тарифи.94.  Точковата диаграма,  
онагледяваща зависимостите между резултатите на операторите и средните приходи на отклонение (взети като 
величина, заместваща средната стойност на тарифите) показва голяма разпръснатост (Фигура 46), като операторите 
от държавите-членки на ЕС в общия случай са с по-добри резултати, а операторите от държавите извън ЕС са с 
по-висок доход от начисляваните тарифи, измерен на база отклонение (изразен чрез ППС), отколкото операторите 
от държавите-кандидатки за членство в ЕС. Като цяло обаче Фигура 46 и съпътстващият я анализ показват, че 
операторите, които се характеризират с по-добри резултати, обичайно имат и по-високи тарифи. С други думи, 
качеството има своята цена, като е особено показателен фактът, че няма оператор с високи резултати, който 
едновременно с това да предлага ниски тарифи (вж. долния десен ъгъл на фигурата). Обратно, много от недобре 
представящите се оператори са с относително високи тарифи, което следва да повдигне въпроси у органите, 

21 Фигурата се отнася само до периода 2000–2007 г., за който наборът от данни в базите данни IBNET / DANUBIS е най-последователен. Тъй 
като не са налични данни за периода след 2007 г. за Унгария и Украйна, след тази година се получава прекъснатост в резултатите от анализа на 
регионално ниво.
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пред които дружествата отговарят.22 По-подробният преглед на данните показва, че операторите с по-голям брой 
обхванати от услугите и по-високо качество (първите две групи величини съгласно Индекса за резултатите на В и К 
операторите) обичайно имат по-високи тарифи, докато операторите с по-добри управленски практики (последната 
група величини съгласно Индекса) по правило са с по-ниски тарифи (Таблица 10). Не е изненадващо обаче, че 
икономиите, реализирани от подобряването на управленските практики, на са достатъчни за да компенсират 
необходимите за поддържането на по-добро ниво на услугите по-високи приходи, като общо повишаване с 10 точки 
на точковия сбор съгласно Индекса отговаря на тарифно увеличение от 6,7 процента (Таблица 10).

На равнище отделни държави движещите фактори за резултатите на операторите в голяма степен се 95. 
явяват външни за отрасъла. Систематичният иконометричен анализ на резултатите на операторите спрямо 
редица външни движещи фактори разкрива смесени послания. Голяма част от различията в резултатите на 
операторите в извадката може да се обясни с контекста на дадената държава – който в голяма степен попада 
извън обхвата на разработващите политиките за отрасъла. С други думи някои държави (например Австрия) 
просто предлагат по-добри условия за успешната дейност на операторите в сравнение с други държави. 
По-конкретните промени в политиките, като създаването на официална регулаторна рамка или процеса на 
присъединяване към и членство в ЕС, не показват, съдейки по набора от данни, недвусмислено въздействие в 
краткосрочен план върху резултатите на операторите. Това обаче в голяма степен се дължи на ограничените 
налични данни и не може да се приема като база за препоръки за политиките; при всички случаи за да се прояви 
ефектът от подобни реформи е необходимо значително по-дълго време от обхванатите в базата данни периоди.

Таблица 10: ВЛИЯНИЕ НА ПОВИШАВАНЕТО НА РЕЗУЛТАТИТЕ ВъРХУ ТАРИФИТЕ

увеличение от 10 точки на сбора, дължащо се на … Води до промяна в тарифата от …

Общ точков сбор съгласно Индекса за резултатите на В и К операторите + 6,7%

Брой обхванати от услугите + 5,6%

Качество на услугите + 2,2%

Ефективност на управлението - 2,2%

ИЗТОЧНИК: ДАННИ, СЪБРАНИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ДОКЛАДА „СЪСТОЯНИЕ НА ОТРАСЪЛА“.

На равнище отделни оператори обаче се очертават някои ясни движещи фактори, обуславящи резултатите, 96. 
като размер и гъстота на населението, но те трудно биха се претворили в конкретни препоръки относно 
политиките. Моделите на управление на операторите обикновено са относително сходни при повечето оператори 
в дадена държава и в дадена категория съгласно размера. По тази причина наборът от данни не позволява да се 
направят заключения кои модели на управление биха могли да доведат до по-добри резултати. Анализът обаче 
потвърждава, че водният отрасъл, подобно на много други, може да реализира икономии от мащаба, а операторите, 
които са по-големи или обслужват райони с по-голяма гъстота на населението, е по-вероятно да имат по-високи 
резултати и по-ниски разходи в сравнение с други оператори със сходни параметри при равни други условия 
(Фигура 47). Важно е обаче да се вземе предвид, че не е лесно да се реализират тези ползи с помощта на промени 
в отрасловите политики. Гъстотата на населението или размерът на даден град е еднакво невъзможно да бъдат 
отчетени при разработването на политиките за отрасъла, а чисто физическото обединяване на няколко дружества с 
цел създаване на по-големи оператори не води до същия недвусмислен резултат (вж. следващия параграф).

Въздействието на процесите на регионализация или обединяване върху резултатите и разходите на 97. 
операторите не може еднозначно да се определи като положително, а разработващите политиките следва 
внимателно да преценят специфичните обстоятелства в страната си, преди да насърчат развитието на такива 
процеси. В опит да реализират икономии от мащаба и да осигурят утвърждаването на по-професионални и 
финансово стабилни доставчици на услуги, редица държави прибягват до обединяване или регионализация на 
доставчиците на услуги (вж. Раздел А, Глава III за повече подробности). Анализът на набора от данни на базата 
на строг подход, ползващ метода „разлика в разликите“ (Klien 2015 г.), не позволява да се правят общи изводи, 
като всяка държава следва да направи оценка на аргументите за и против процеса на регионализация. Обратно 
на общоприетите разбирания по отношение на положителното въздействие на процесите на регионализация или 
обединяване върху резултатите и разходите на операторите като цяло, анализът разглежда редица аспекти, които 
следва да се приемат с повишено внимание, като например:

22 Конкретните резултати за определени дружества могат да се видят в доклада за резултатите на операторите на интернет-страницата на 
платформата DANUBIS.org.
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Обединените оператори показват резултати, които са с много малко по-добри, на средна база, от резултатите XX

на сходни с тях оператори, които не са били подложени на процес на обединяване. Положителното въздействие 
е най-голямо върху резултатите на ръководството, докато качеството на услугата не се повлиява, а обхватът 
се повлиява отрицателно.23 Реалното цялостно въздействие зависи от характеристиките на слетите оператори 
(размер, резултати) и от самия процес на сливане (брой слети оператори, общо увеличение на размера).
Процесите на обединяване, включващи по-малък брой оператори и водещи до зони на обслужване с по-XX

голяма гъстота на населението водят до положителни ефекти, докато сливанията на голям брой оператори 
при ограничено повишаване на гъстотата или броя на обслужваното население обикновено водят до 
отрицателно въздействие върху общите резултати и разходи.
По-малките оператори, които се сливат или обединяват, извличат по-големи ползи (по отношение на XX

разходите и резултатите) от обединяването в сравнение с по-големите оператори, което показва, че 
икономиите от мащаба са нелинейни и големите оператори не могат да очакват да подобрят още повече 
резултатите си или да намалят разходите си като се разрастват.
Ефектите от процесите на обединяване са най-изявени през първите няколко години след сливането и XX

обикновено отслабват с времето.

VI. ФинанСиране на УСлУГите
увеличаващите се разходи водят до увеличаване на тарифите в целия регион, до степен, в която могат 98. 

да превишат прага на поносимостта за потребителите с по-нисък доход в някои държави; при все това 
регионът все още е далеч от прилагането на практика на принципа за възстановяване на разходите, залегнал 
в рамковата директива за водите (рДВ). Държавите в региона са възприели различни подходи на финансиране 
на услуги за водоснабдяване и пречистване на отпадъчни води; подходът към структурирането на разходите и 
ценообразуването също се различава в отделните държави. Общи за повечето страни обаче са увеличенията 
в размер над равнището на инфлацията както на разходите, така и на тарифите, както и значителните нива на 
субсидиране на инвестиции и в по-малка степен на експлоатационни разходи.

Настоящата глава описва основните тенденции по 99. 
отношение на финансирането и разходваните средства, 
възстановяването на разходите и поносимостта на В и К 
услугите в целия регион. По отношение на източниците на 
финансиране, в тази глава се възприема Рамката ТДП на 
ОИСР (вж. карето). Пълна и последователна информация 
по тази тема обаче рядко е налична, поради което 
сравненията са трудно осъществими; по тази причина 
фигурите, представени в настоящата глава, следва да 
се разглеждат като насочващи към общите тенденции, а 
не като изчерпателна информация за финансирането на 
отрасъла във всяка отделна държава. В допълнение към 
това, фигурите проследяват само обществения аспект 
на предоставяне на услугата. Частните инвестиции на 
домакинствата или общините и тарифите, заплащани 
на местните неофициални доставчици на услуги 
не са проследени и включени в общия преглед на 
финансирането на отрасъла.

 По-голямата част от събраната информация е резултат от кампания, проведена във всяка отделна страна, 100. 
целяща да събере публично достъпни данни за финансирането на отрасъла (упоменати като данни, събрани за целите 
на доклада „Състояние на отрасъла“), като след това информацията е обобщена в опростен модел на финансиране 
на отрасъла за всяка отделна държава. В допълнение към това, разделът за поносимостта на цените черпи данни от 
анкетните проучвания за домакинствата, използвани в Глава IV за измерване на достъпа до услугите. Методологията 
и допусканията, необходими за целите на настоящата глава, са описани накратко в Методологически бележки В (общо 
финансиране на отрасъла) и Г (изчисляване на поносимостта), поместени в края на настоящия документ.

23  Изводът е правдоподобен, тъй като допълнително обединените системи са с по-малък обхват на предоставяната услуга в сравнение с 
първоначалните системи.

рамката тДП на оиСр
През 2009 г., като принос към участието си в Петия 
световен форум по въпросите на водата, ОИСР предложи 
обща рамка за начина на финансиране на водните услуги 
(ОИСР 2009 г.). В тази рамка, използвана и в настоящия 
доклад, е заложено, че „Ефективното финансово 
планиране за водния отрасъл изисква определяне на 
правилното съчетание от приходи от така наречените 
ТДП: тарифи, данъци и парични преводи (включително 
безвъзмездна официална помощ за развитие (ОПР)). 
Това са основните източници на приходи за отрасъла. 
[…] Другите източници на финансиране – като заеми 
(включително заеми по линия на ОПР от двустранни 
донори и международни финансови институции), 
облигации и частни инвеститори […] подлежат на 
връщане и се погасяват със средства, получени от 
определена комбинация от ТДП.“
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а. източници на финансиране: тарифи, данъци и парични преводи
равнището на финансиране на отрасъла от тарифи, данъци и парични преводи варира в широки 101. 

граници между отделните държави, като държавите от ЕС са с най-високо ниво на финансиране на глава 
от населението. Наличните данни за финансирането на отрасъла са оскъдни за някои държави, но анализът 
на публично достъпните данни от различни национални и международни източници насочва към извода, че 
разликите между отделните държави са големи, като държавите-членки на ЕС отчитат много по-високи в 
сравнение с останалите държави стойности на финансирането на база глава от населението, при включени всички 
източници (Фигура 48). Много от държавите също така се приближават към долната граница на общоприетия 
диапазон за стойността на общото финансиране за отрасъла, изразена като дял от БВП, като този диапазон е 
приблизително от 0,35 до 1,20 процента от БВП (за държавите с висок доход), от 0,54 до 2,60 процента от БВП (за 
държавите със среден доход), и от 0,70 до 6,30 процента от БВП (за държавите с нисък доход) (ОИСР 2006 г.).

 Структурата на финансирането на услугите в региона варира в широки граници между отделните държави, 102. 
но инвестициите в общия случай се осигуряват чрез публични финансови средства и външни парични преводи, 
докато експлоатационните разходи се покриват предимно от собствените приходи на операторите от начислените 
тарифи. Дяловете от общото финансиране на отрасъла, дължащи се на паричните преводи, са като цяло по-
високи в новите държави-членки на ЕС поради силното финансово отражение на средствата от фондовете на ЕС; 
обратно на тази тенденция, при повечето от тях делът, финансиран от тарифите, е относително нисък – интересна 
констатация предвид изискването на РДВ за възстановяване на разходите (Фигура 49). Делът на финансирането 
от данъци – осъществявано или чрез директни инвестиции, или чрез оперативни субсидии, или чрез погасяване на 
поети задължения към международни финансови институции (МФИ) и други заеми – е относително стабилен, на 
равнище между 10 и 20 процента, в повечето държави и представлява около 0,1 процента от БВП, като открояващо 
се изключение представляват Черна гора и, в по-малка степен, Албания и Косово. За разлика от други региони, 
разходваните за водния отрасъл средства не представляват съществена фискална тежест върху повечето 
национални правителства, които вместо това разчитат на паричните преводи, когато има възможност за такива (най-
често от ЕС) и тарифите като основен инструмент за възстановяване на разходите. Тази констатация е в съзвучие с 
важната роля, която играят органите на местното самоуправление в предоставянето на услуги, представена в Глава 
III, и показва ограниченото влияние на националните правителства върху отрасъла.

 103. Въпреки широко разпространеното възприемане на принципа за възстановяване на разходите в 
националното законодателство, само две държави – най-богатата и най-бедната – разчитат на тарифите за 
финансирането на около 90 процента от отрасъла. Както се вижда от Таблица 11, огромното мнозинство от 
държавите в региона са заложили в националното законодателство принципа за възстановяване на разходите. На 
практика обаче нещата не стоят точно така. В Австрия и Молдова, отсъствието на финансиране от ЕС и ограниченото 
фискално пространство водят до финансиране на отрасъла в размер на 90 процента със средства, набрани чрез 
тарифите. В повечето други държави данъците и паричните преводи отговарят за дял от 25 до 75 процента от 
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Фигура 48: ФИНАНСИРАНЕ НА ОТРАСъЛА В ДъРЖАВИТЕ ОТ РЕГИОНА НА БАЗА ГЛАВА ОТ НАСЕЛЕНИЕТО 
И КАТО ПРОЦЕНТ ОТ БВП

ИЗТОЧНИК: ДАННИ, СЪБРАНИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ДОКЛАДА „СЪСТОЯНИЕ НА ОТРАСЪЛА“.
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общото финансиране на отрасъла, което при относително еднакви достъп и потребление означава, че субсидиите са 
разпределени равномерно, т. е. не са обвързани с дохода. Тази финансова подкрепа обаче се превръща в регресивен 
публичен разход тогава, когато достъпът до публични услуги не е равномерно разпределен и само ползващите 
публичната услуга извличат ползи от разходваните публични средства. Тъй като по-богатите домакинства обичайно 
използват повече вода (притежавайки повече електроуреди, като перални и съдомиялни машини), потреблението 
рядко е равномерно и обществените средства следователно се разпределят непропорционално, достигайки в 
по-голям размер до домакинствата с по-високо потребление. В обратния случай, когато разходването на публични 
средства е насочено там, където липсва достъп до услугите или тарифите доближават прага на поносимост (както 
ще бъде обсъдено по-долу), този публичен разход би могъл да стане по-прогресивен.

 104. Малко държави са разработили специален механизъм за финансиране на водния отрасъл, чрез който да се 
осигурява финансиране в предвидим обем. В повечето държави инвестициите се финансират чрез външни парични 
преводи или подкрепени от МФи заеми на ад хок база, които се погасяват от държавните или общинските бюджети. 
Макар много държави да финансират частично инвестициите в отрасъла от националните си бюджети, около една трета 
от страните имат специален механизъм за финансиране на инвестициите (Таблица 11), гарантиращ по-предвидимо 
финансиране. Един пример за това е Хърватия, където таксите за правата за добив на вода и заустване на отпадъчни води 
се управляват от националната агенция по водите и чрез тях се финансират годишни инвестиции в размер на 70 милиона 
евро (вж. Таблица 4 в Глава III за повече подробности). Дори в държави с подобни схеми обаче решенията за използването 
на финансовите средства се вземат донякъде на случаен принцип и не са непременно пряко свързани с политиките и 
стратегиите за отрасъла. Не е изненада, че във всички държави-членки на ЕС и по-развитите държави-кандидатки за 
членство финансирането по линия на ЕС (Кохезионни фондове, средства в областта на регионалната политика, средства 
от Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП)) представляват по-голямата част от външното финансиране за 
отрасъла, докато в други държави главната роля продължава да се играе от МФИ и двустранни донори.

Таблица 11: ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ФИНАНСИРАНЕТО НА ОТРАСъЛА В ДУНАВСКИЯ РЕГИОН

Политика на 
възстановяване 

на разходите?
Механизъм за насочване на 

инвестициите
Основен източник на 

национално финансиране
Основни източници на 

международно финансиране

Албания Да На база нужди & резултати Националния бюджет На двустранна база

Австрия Да На база нужди Специален (обвързан) фонд Няма данни

Босна и 
Херцеговина Не Специален (обвързан) фонд Заеми от МФИ

България Да Ад хок Специален (обвързан) фонд Финансиране по линия на ЕС

Хърватия Да На база нужди Специален (обвързан) фонд Финансиране по линия на ЕС

Чешка република Да На база резултати Специален (обвързан) фонд Финансиране по линия на ЕС

Унгария Да На база нужди Националния бюджет Финансиране по линия на ЕС

Косово Да На база нужди Националния бюджет На двустранна база

БЮР Македония Да На база нужди Националния бюджет Заеми от МФИ

Молдова Не На база принципа „първи 
пристигнал, първи обслужен“ Националния бюджет Безвъзмездна помощ 

 / кредити от МФИ

Черна гора Не Друго Националния бюджет Финансиране по линия на ЕС

Румъния Да На база принципа „първи 
пристигнал, първи обслужен“ Националния бюджет Финансиране по линия на ЕС

Сърбия Не На база нужди Националния бюджет Няма данни

Словакия Да Националния бюджет Финансиране по линия на ЕС

Словения Да Ад хок Специален (обвързан) фонд Финансиране по линия на ЕС

Украйна Да Ад хок Националния бюджет Заеми от МФИ

ИЗТОЧНИК: ДАННИ, СЪБРАНИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ДОКЛАДА „СЪСТОЯНИЕ НА ОТРАСЪЛА“.

Средствата от фондовете на ЕС към момента са със съществено преимущество като дял от външното 105. 
финансиране в региона, като са изместили други традиционни кредитори. Въпреки че е трудна задача да се 
създаде точна цялостна картина на инвестиционните потоци в региона, анализът на данни от ОИСР и ЕС показва, че 
общото външно инвестиционно финансиране се е увеличило за последните 15 години (Фигура 50). Голяма част от 
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това увеличение се дължи на средства от ЕС, чиито приток се ограничава до 8 от 16-те държави в региона, като това 
финансиране е изместило в известна степен традиционни кредитори като МФИ и двустранните донори, осигурявали 
високи равнища на финансиране, особено в Западните Балкани след конфликтите през 90-те години на 20-ти век, но 
отдръпнали се постепенно с нарастването на значението на средствата от ЕС и ИПП. Сравнението на база публично 
достъпна информация за насочваните към отрасъла средства от ЕС и действителните инвестиции показва обаче, че 
в повечето държави-членки на ЕС средствата от ЕС отговарят за ограничена част от общите инвестиции, в размер от 
около 10 процента в Чешката република (където частният отрасъл усвоява повечето от необходимите средства) и 30 
процента в Румъния, до много по-високата стойност от около 60 процента в България.

Б. разходи за услугите: експлоатационни и инвестиционни разходи
 Средно за отрасъла, около половината от общите разходи са насочени към експлоатацията и 106. 

поддръжката (Е&П) на инфраструктурата, докато другата половина се ползва за нейното подновяване или 

24  Направено е допускането, че усвояемостта на насочените конкретно към водния отрасъл средства от фондовете на ЕС следва същата 
тенденция като усвояването на средствата от фондовете на ЕС като цяло за дадена държава, въпреки че неофициалните данни показват, че 
усвояемостта във водния отрасъл е по-ниска от средната.

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

О
бщ

о 
въ

нш
ни

 и
нв

ес
ти

ци
и 

[в
 м

лн
.

по
ст

оя
нн

и 
щ

. д
. з

а 
20

11
 г.

] 
 

Недефинирани

Заеми

Безвъзмездна помощ

Средства от ЕС

Средства
от ЕС 
58%

Световната
банка 
11% 

Средства по
ИПП на ЕС

10% 

Германия
8% 

Европейска банка
за възстановяване

и развитие (ЕБВР)
4% 

Япония 2% 

Швейцария
2% 

Глобалния екологичен
фонд (ГЕФ) 1%

Австрия
1% 

Други източници
на финансиране
3% 

Фигура 50: ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ И ИЗТОЧНИЦИ НА ВъНШНО ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ВъВ 
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДъЧНИ ВОДИ

ИЗТОЧНИЦИ: ИЗВОДИ НА АВТОРИТЕ ПО ПУБЛИКАЦИИ НА ОИСР 2015 Г.; ЕК 2015 Г.24
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Фигура 49: ДЯЛОВО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ФИНАНСИРАНЕТО НА ОТРАСъЛА ПО ИЗТОЧНИЦИ (ТАРИФИ, ДАНъЦИ И 
ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ) В ДъРЖАВИТЕ ОТ ДУНАВСКИЯ РЕГИОН

ИЗТОЧНИК: ИЗВОДИ НА АВТОРИТЕ, БАЗИРАНИ НА ДАННИТЕ, СЪБРАНИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ДОКЛАДА „СЪСТОЯНИЕ НА ОТРАСЪЛА“.
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разширяване. Фигура 51 показва какви проценти от общите разходи се заделят за Е&П и за инвестиции в 
държавите от региона. Налице са значими разлики между отделните държави, като делът от общите разходи, 
предназначен за инвестиции, варира в граници от една трета до две трети от разходите. Наслагването на 
равнищата на инвестициите (като процент от БВП) върху същата графика логично показва, че държавите с много 
високи разходи за Е&П са и тези, които разходват по-малко средства за инвестиции като цяло, което може да 
събуди евентуални опасения относно устойчивостта на услугата в дългосрочен план. В тези държави, за които 
има налични данни, инвестициите в канализационни услуги са приоритет, което отразява различията в нивото 
на услугата в сравнение с водоснабдяването (Глава IV). Освен това, значителният дял насочени към инвестиции 
средства на отрасъла откроява значението на внимателното управление и развитие на активите, както и 
прилагането на принципите на ефективността не само към дейността на В и К операторите, но и към планирането 
и осъществяването на инвестиционни проекти. В това отношение, особено ниските нива на инвестициите (като 
дял от БВП) в държави като Молдова, Сърбия и Украйна, и в по-малка степен Унгария, следва да поставят 
въпроса дали активите се управляват и поддържат адекватно в дългосрочен план, или тарифите се поддържат 
изкуствено занижени за сметка на експлоатирането на активите, което в крайна сметка ще доведе до снижаване 
на качеството на услугата.

 Общите инвестиции във В и К услуги в региона са на стойност 3,5 млрд. евро годишно, значително по-ниски в 107. 
сравнение с разчетите от 5,5 млрд. евро, прогнозирани от правителствата в региона като необходими за постигане 
на целите на ЕС или националните цели. Правителствата или външните източници на финансиране в повечето 
държави са изготвили разчети за сумите, необходими за постигане собствените цели на отделните държави или 
съответствие с достиженията на ЕС, като съвкупният обем на националните разчети е 5,5 млрд. евро годишно 
необходими инвестиции. Действителните равнища на инвестициите са около 55 процента от тази стойност, което 
води до разлика от повече от 2 млрд. евро на година (Фигура 52). Общо около 40 процента от всички инвестиционни 
нужди са насочени към водоснабдяването и осигуряването на съответствие с Директивата за питейната вода, 
докато 60 процента се заделят за управление на отпадъчните води и осигуряването на съответствие с Директивата 
за пречистването на градските отпадъчни води (вж. Раздел Б, Глава III за повече подробности за двете директиви 
и Глава IV за коментар по инфраструктурните дефицити). В допълнение към горното, прегледът по държави на 
прогнозните нужди от инвестиции и на текущите инвестиции (Фигура 52), показва, че:

Повечето държави залагат прогнозни нужди от инвестиции, по-високи от текущите инвестиционни XX

равнища. Само Чешката република е с нива на инвестициите, като цяло съвпадащи с нивото на 
прогнозните нужди.
Държавите-членки на ЕС и държавите-кандидатки за членство залагат прогнозни нужди от инвестиции, XX

по-високи от тези в държавите извън ЕС; дори Австрия, в която достъпът до канализационни услуги вече е с 
добри показатели, залага значителни нужди от инвестиции, основно поради необходимостта от подновяване 
на активите, изградени през първата вълна на инвестиции в отвеждането и третирането на отпадъчни води, 
преди около 30 години.
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Фигура 51: ДЯЛ ОТ ОБЩИТЕ ПРИХОДИ ЗА Е&П И ИНВЕСТИЦИИ

ИЗТОЧНИК: ИЗВОДИ НА АВТОРИТЕ, БАЗИРАНИ НА ДАННИТЕ, СЪБРАНИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ДОКЛАДА „СЪСТОЯНИЕ НА ОТРАСЪЛА“.
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По-новите държави-членки на ЕС – и в частност България – все още срещат затруднения в ефективното XX

усвояване на средства от ЕС и отчитат сериозен недостиг на финансиране.
В повечето държави извън ЕС се наблюдават значително по-ниски равнища на инвестициите и в общия XX

случай към момента нуждите им не се посрещат.

В.  Възстановяване на разходите: тенденции при разходите 
  и тарифите

 разходите по предоставянето на услугите варират в широки граници между отделните държави, но 108. 
са нараснали значително за последните 20 години, водейки успоредно с това до увеличаване на тарифите. 
Главите, разглеждащи достъпа до услугите (Глава IV) и резултатите на операторите като цяло (Глава V) показват 
отбелязаното от отрасъла като цяло подобрение на резултатите по отношение на обхвата и качеството на услугата 
през последните 20 години. Необходимите инвестиции, по-конкретно в разширяване обхвата на услугата отвеждане и 
третиране на отпадъчните води, са съпътствани от съответното значително увеличаване на общите експлоатационни 
разходи. Фигура 53 показва развитието на експлоатационните разходи за извадка В и К оператори, като увеличението 
за много държави, най-вече държави-членки на ЕС, превишава 100 процента при постоянен ППС. Фигура 54 показва, 
че на операторите се налага и да повишат приходите си по съответен начин, предимно чрез увеличаване на тарифите. 
Въпреки намаляващото потребление приходите на база сградно отклонение са нараствали с годишен темп от над 10 
процента (в реално изражение) в операторите от новите държави-членки на ЕС като Чешката република и Румъния, 
и в по-малка степен, Унгария. Дори в държави извън ЕС като Косово, Молдова, и Украйна, увеличения на приходите 
на операторите от средно 5 процента годишно в реално изражение са наблюдавани за продължителни периоди 
от време. Такива стабилни увеличения в отсъствието на устойчив икономически растеж на широка основа могат 
сериозно да застрашат поносимостта на услугата, както ще бъде показано в Раздел Г от настоящата глава.

 Както разходите за Е&П, така и тарифите за гражданите в общия случай са в унисон с равнището на 109. 
икономическото развитие на държавите, като разходите и тарифите са най-високи в държавите-членки на ЕС. 
Както е видно от Фигура 55, между разходите за Е&П и равнищата на тарифите за гражданите се наблюдава 
относително тясна взаимовръзка. Австрия се откроява с най-високи разходи и тарифи, следвана от всички 
държави-членки на Ес с изключение на България, където нивата на разходите и тарифите са значително по-ниски 
в сравнение с останалите държави от ЕС. За разлика от тях, повечето държави от Западните Балкани са заложили 
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Фигура 52: ДЕЙСТВИТЕЛНИ СПРЯМО НЕОБХОДИМИ ИНВЕСТИЦИОННИ РАЗХОДИ НА ГЛАВА ОТ НАСЕЛЕНИЕТО 
В ДъРЖАВИТЕ ОТ РЕГИОНА

ИЗТОЧНИК: ИЗВОДИ НА АВТОРИТЕ, БАЗИРАНИ НА ДАННИТЕ, СЪБРАНИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ДОКЛАДА „СЪСТОЯНИЕ НА ОТРАСЪЛА“.
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много по-ниски от средното за региона тарифни равнища независимо от факта, че поносимостта в общия случай 
не е проблем, както ще бъде показано в Раздел Г от настоящата глава.

Пълното възстановяване на разходите чрез начисляваните тарифи не изглежда да е приоритет на нито една от 110. 
държавите, като много от операторите от региона дори не покриват експлоатационните си разходи с начислените 
приходи. За да се поддържа качеството на услугата в дългосрочен план, операторите следва да могат да възстановяват 
експлоатационните си разходи и разходите за регулярна поддръжка, както и разходите за управление и подновяване 
на активите, от собствените си приходи. Фигура 56 онагледява средното равнище на покриване на експлоатационните 
разходи на операторите за региона, измерено като нетни фактурирани продажби върху експлоатационни разходи, 
включително амортизацията; операторите следва да имат коефициент на покриване на експлоатационните разходи 
над 1, за да бъдат финансово самостоятелни по отношение на Е&П. Както се вижда от фигурата, едва в малка част 
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Фигура 55: РАЗХОДИ ЗА Е&П И ТАРИФИ ЗА ГРАЖДАНИ (ЗА В И К УСЛУГИ) В ДъРЖАВИТЕ ОТ РЕГИОНА

ИЗТОЧНИК: ИЗВОДИ НА АВТОРИТЕ, БАЗИРАНИ НА ДАННИТЕ, СЪБРАНИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ДОКЛАДА „СЪСТОЯНИЕ НА ОТРАСЪЛА“.
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Фигура 53: ДИНАМИКА НА ЕДИНИЦА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ 
РАЗХОДИ ЗА В И К УСЛУГИ ЗА ИЗБРАНИ ОПЕРАТОРИ/ДъРЖАВИ

Фигура 54: ДИНАМИКА НА СРЕДНАТА СУМА НА СМЕТКИТЕ 
ЗА В И К УСЛУГИТЕ ЗА ИЗБРАНИ ОПЕРАТОРИ/ДъРЖАВИ

ИЗТОЧНИК: ДАННИ ОТ IBNET / DANUBIS.ORG.
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от държавите операторите възстановяват изцяло експлоатационните си разходи чрез собствените си приходи. 
Докато средният коефициент за държавите-членки на ЕС е над единица, дори някои от членуващите в ЕС държави 
като България, Унгария (където има строг контрол над тарифите) и Румъния, които формално попадат под обхвата 
на действие на изискването на РДВ на ЕС за възстановяване на разходите, изглежда не са в пълно съответствие с 
тази разпоредба. Ситуацията като цяло не е особено положителна, особено предвид факта, че операторите в редица 
държави не успяват да съберат значителен дял от начислените приходи (вж. Фигура 41), откъдето следва, че реалната 
способност на операторите да се финансират сами е още по-малка (рядко се правят провизии за отписани вземания).

Г. Поносимост
 Въпреки че тарифите са се увеличили през последното десетилетие, текущите равнища продължават да 111. 

бъдат поносими за средния потребител. Както бе посочено в Раздел В от настоящата глава, реалните тарифи са 
се увеличавали средно с 5 до 10 процента годишно през последното десетилетие, но без съмнение се е увеличавал 
и разполагаемият доход на населението. Изчисляването на отчетените разходи за В и К услуги като дял от дохода, 
за различните групи според дохода, показва, че средният разход е много под 5-процентния праг,25 като най-
високите дялове от съответно 4,4 процента и 4,2 процента се наблюдават в Украйна и Румъния. Двете държави са 
също така страните с най-висок дял на домакинствата с разходи за В и К услуги над 5 процента (28,8 процента за 
Румъния и 32,5 процента за Украйна).

 разчетите за дела на разходите за долните 40 процента показват леко увеличение, но преминаването на 112. 
границата на поносимостта е често явление само в украйна. Там повече от половината от домакинствата от 
долните 40 процента се налага да се справят със сметка за В и К услуги в размер на над 5 процента от дохода им, 
като хората, попадащи в тази група според равнището на доходите си, плащат средно 5,8 процента от дохода си за В 
и К услуги. Изчисляването на дела на разходите на живеещите в крайна бедност (т. е., живеещите с по-малко от 2,50 
щ. д. на ден в ППС) показва, че само Румъния разполага с надеждна статистика (т. е., достатъчно обширна извадка), 
според която най-бедните плащат 5,1 процента от дохода си за В и К услуги. Не всички държави разполагат с анкетни 
проучвания на домакинствата, които да отчитат разходите за В и К услуги отделно от другите разходи за комунални 
услуги или за наем, но тези, които имат такива проучвания, са представени тук и на Фигура 57.

25  Различните донорски институции прилагат различни прагови стойности за целите на оценяването на границите на поносимостта на 
комуналните услуги, включително електричество, отопление, водоснабдителни и канализационни услуги. Отличен обзор на тези прагови стойности 
предлагат Fankhauser и Tepic 2005 г., 5. За В и К услугите, 3 до 5 процента от общия доход е обичайно прилаганата критерийна стойност за оценка на 
поносимостта.
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Фигура 56: ПОКРИВАНЕ НА ЕКСПЛОАТАЦИОННИТЕ РАЗХОДИ В ДъРЖАВИТЕ ОТ РЕГИОНА (НАЧИСЛЕНИ ОПЕРАТИВНИ 
ПРИХОДИ/ЕКСПЛОАТАЦИОННИ РАЗХОДИ)

ИЗТОЧНИК: ИЗВОДИ НА АВТОРИТЕ, БАЗИРАНИ НА ДАННИТЕ, СЪБРАНИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ДОКЛАДА „СЪСТОЯНИЕ НА ОТРАСЪЛА“. 
ЗАБЕЛЕЖКА: ПРИВИДНО ТВЪРДЕ ВИСОКАТА СТОЙНОСТ ЗА КОСОВО СЛЕДВА ДА СЕ РАЗГЛЕЖДА В СВЕТЛИНАТА НА ФАКТА, ЧЕ КОСОВО Е С ЕДНО ОТ НАЙ-НИСКИТЕ НИВА 
НА СЪБИРАЕМОСТ В РЕГИОНА, ОТКЪДЕТО СЛЕДВА, ЧЕ СЪБРАНИТЕ ПРИХОДИ СА ЗНАЧИТЕЛНО ПОД РАЗМЕРА НА НАЧИСЛЕНИТЕ ПРИХОДИ, КОИТО СА ИЗПОЛЗВАНИ ЗА 
ИЗЧИСЛЯВАНЕТО НА СТОЙНОСТТА НА ТОЗИ ПОКАЗАТЕЛ.
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 ако се направи допускането, че цялото население ще се свърже към водопреносната мрежа, чрез която 113. 
се извършват В и К услугите, при минимално равнище на потребление и по най-разпространените тарифи, в 
Молдова и румъния ще се наблюдава превишаване на прага на поносимостта. Като се използват подадените 
от държавите статистически данни за средните тарифи и се направи допускането за минимално, но достатъчно 
потребление от 100 литра на глава от населението на ден,26 се изчисляват разходи за водоснабдяване и за 
отвеждане и третиране на отпадъчни води за всяко домакинство, вземайки предвид размера на домакинството и 
дохода според подадените данни в анкетните проучвания на домакинствата. След това се пресмята делът на така 
изчислените разходи от общия доход на домакинствата, за да се прецени дали средните разходи за В и К услуги 
– при равнищата на доходите, отчетени от проучванията на домакинствата – биха превишили препоръчваните 

26  Howard и Bartram 2003 г. разглеждат, в Таблица S1 в публикацията си, различни сценарии според нивото на услугата, при оптимален достъп, 
започвайки от начално ниво на потребление от 100 литра на глава от населението на ден.
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Фигура 57: ВъЗМОЖНО ПРЕМИНАВАНЕ НА ГРАНИЦАТА НА ПОНОСИМОСТТА ПРИ ГРУПИТЕ СъС СРЕДНИ ДОХОДИ

ИЗТОЧНИК: ИЗВОДИ НА АВТОРИТЕ, БАЗИРАНИ НА РАЗЛИЧНИ АНКЕТНИ ПРОУЧВАНИЯ НА ДОМАКИНСТВАТА, С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ДОПУСКАНИЯ ЗА СРЕДНОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ И 
СРЕДНИТЕ ТАРИФИ, КАТО ДАННИТЕ СА ОСИГУРЕНИ В ПРОЦЕСА НА СЪБИРАНЕ НА ДАННИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ДОКЛАДА „СЪСТОЯНИЕ НА ОТРАСЪЛА“.ЗАБЕЛЕЖКА: БЪЛГАРИЯ ДАВА 
ДАННИ ЗА КОМБИНИРАНА ТАРИФА ЗА В И К УСЛУГИ. ПО ОТНОШЕНИЕ НА УКРАЙНА, МНОГО ПО-НИСКИЯТ ПРОЦЕНТ ДОМАКИНСТВА С ВЪЗМОЖНИ РАЗХОДИ ЗА ВОДНИ УСЛУГИ 
НАД 5 ПРОЦЕНТА МОЖЕ ДА СЕ ОБЯСНИ САМО С РАЗЛИКА В ИЗВАДКИТЕ ИЛИ ЗАНИЖЕНО ХИПОТЕТИЧНО ДОПУСКАНЕ ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕТО.
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Фигура 58: ВъЗМОЖНО ПРЕМИНАВАНЕ НА ГРАНИЦАТА НА ПОНОСИМОСТТА ПРИ ГРУПИТЕ СъС СРЕДНИ ДОХОДИ

ИЗТОЧНИК: ИЗВОДИ НА АВТОРИТЕ, БАЗИРАНИ НА РАЗЛИЧНИ АНКЕТНИ ПРОУЧВАНИЯ НА ДОМАКИНСТВАТА, С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ДОПУСКАНИЯ ЗА СРЕДНОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ И 
СРЕДНИТЕ ТАРИФИ, КАТО ДАННИТЕ СА ОСИГУРЕНИ В ПРОЦЕСА НА СЪБИРАНЕ НА ДАННИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ДОКЛАДА „СЪСТОЯНИЕ НА ОТРАСЪЛА“. 
ЗАБЕЛЕЖКА: БЪЛГАРИЯ ДАВА ДАННИ ЗА КОМБИНИРАНА ТАРИФА ЗА В И К УСЛУГИ. ПО ОТНОШЕНИЕ НА УКРАЙНА, МНОГО ПО-НИСКИЯТ ПРОЦЕНТ ДОМАКИНСТВА С ВЪЗМОЖНИ 
РАЗХОДИ ЗА ВОДНИ УСЛУГИ НАД 5 ПРОЦЕНТА МОЖЕ ДА СЕ ОБЯСНИ САМО С РАЗЛИКА В ИЗВАДКИТЕ ИЛИ ЗАНИЖЕНО ХИПОТЕТИЧНО ДОПУСКАНЕ ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕТО.
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прагове. При тези допускания както Молдова, така и Румъния биха регистрирали разходи за В и К услуги над 4 
или 5 процента от доходите на средностатистическия гражданин и близо 7 или 8 процента за долните 40 процента 
според разпределението на доходите. Освен това 32 процента от домакинствата в Молдова и приблизително 45 
процента в Румъния биха имали разходи над 5 процента, а 100 процента за Румъния и повече от 80 процента за 
Молдова от гражданите, принадлежащи към групата на долните 40 процента, ще трябва да извършат разходи 
за В и К услуги от над 5 процента. Това означава, че свързването на предимно селското население в Молдова и 
Румъния към водопреносните мрежи, чрез които се извършват В и К услугите, не би било поносимо, при сегашните 
равнища на тарифите, за големи сегменти от населението. Макар комбинираният разход за В и К услуги в размер 
на 2,3 процента дохода да изглежда поносим за средностатистическия български гражданин, почти 60 процента 
от домакинствата харчат над 5 процента, като възможното обяснение за това е значителният процент хора в 
страната, попадащи в групата с много ниски доходи (Фигура 58 и Фигура 59).

 Няколко държави са заложили прагове за определяне на границата на поносимост на стойност, много 114. 
по-ниска от 5 процента. България, например, залага граница на поносимостта на разходите за В и К услуги в 
размер на 4 процента от средния разполагаем доход на домакинствата и ако цялото население се обхване от 
услугата, съгласно посочените допускания, долните 40 процента от домакинствата в България биха достигнали 
тази граница. Хърватия използва прагови стойности от 2,5 процента от медианата на разполагаемия доход на 
домакинствата, а Чешката република залага като прагова стойност 2 процента от усреднената стойност на нетните 
доходи на домакинствата. При дадените сценарии в Чешката република би се наблюдавало леко превишение 
на този праг за хората със средни доходи и по-голямо такова за долните 40 процента; в същото време средното 
потребление в Чешката република към момента също е по-ниско (88 литра на глава от населението на ден) в 
сравнение с допускането за равнищата на базовото, но достатъчно потребление. Както БЮР Македония, така 
и Черна гора ползват прагова стойност от 5 процента и не биха отчели превишаване на тази граница нито по 
отношение на хората със средни доходи, нито при долните 40 процента. България и Чешката република също така 
имат определение за минимално потребление, съответно 90 и 80 литра на глава от населението на ден.

 Само Хърватия, унгария, БЮр Македония, Словения и украйна съобщават за наличието на регламентирани 115. 
схеми за субсидиране с цел гарантиране поносимостта на услугата за групите с най-ниски доходи. В Украйна 
на разположение на домакинствата са различни схеми за субсидиране (обща субсидия за семействата с ниски 
доходи и програми за жилищно настаняване и комунални услуги), с централизирано администриране и средства 
от държавните бюджети. Субсидията в Унгария също се администрира централизирано, но, за разлика от 
Украйна, е насочена към тези оператори, които, макар с ефективно управление отчитат по-висока себестойност на 
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Фигура 59: ВъЗМОЖНО ПРЕМИНАВАНЕ НА ГРАНИЦАТА НА ПОНОСИМОСТТА ПРИ ДОЛНИТЕ 40%

ИЗТОЧНИК: ИЗВОДИ НА АВТОРИТЕ, БАЗИРАНИ НА РАЗЛИЧНИ АНКЕТНИ ПРОУЧВАНИЯ НА ДОМАКИНСТВАТА, С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ДОПУСКАНИЯ ЗА СРЕДНОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ И 
СРЕДНИТЕ ТАРИФИ, КАТО ДАННИТЕ ОСИГУРЕНИ В ПРОЦЕСА НА СЪБИРАНЕ НА ДАННИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ДОКЛАДА „СЪСТОЯНИЕ НА ОТРАСЪЛА“. 
ЗАБЕЛЕЖКА: БЪЛГАРИЯ ДАВА ДАННИ ЗА КОМБИНИРАНА ТАРИФА ЗА В И К УСЛУГИ.
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предоставянето на услугата (поради местоположението, липсата 
на икономии от мащаба или други фактори), като ефектите от тази 
субсидия достигат до потребителите под формата на по-ниски 
тарифи. В Хърватия често се прилага кръстосано субсидиране 
между различни потребителски групи, в съчетание с определяне на 
домакинствата с ниски доходи, имащи право на по-ниски тарифи 
за първия модул, при условията на модулирано ценообразуване, 
с което се гарантира минимално потребление. В БЮР Македония 
също е създадена възможност за минимално потребление при 
субсидирани цени за групите с ниски доходи, като субсидирането 
се администрира на общинско ниво. Подобни разпоредби са 
предвидени и в Словения, но се прилагат рядко. Както бе показано 
в Раздел В от настоящата глава, правителствата на повечето 
дунавски държави на практика субсидират местните В и К услуги 
чрез комбинация от данъци и парични преводи, когато това е 
необходимо, дори когато такива субсидии не са формализирани 
или целеви.

 резултатността на схемите за субсидиране зависи основно от това какъв процент от субсидията достига 116. 
до нуждаещите се от нея домакинства. По дефиниция, субсидии, предоставени чрез начисляване на тарифи под 
себестойността или чрез паричен превод от местните власти към бюджети за комунални услуги, не са целево 
насочени и може да се очаква, че голяма част от субсидията ще изтече към домакинства, които не са бедни (така 
наречените „грешки на включване“). Програмите, основаващи се на имущественото състояние, често прилагани 
в комбинация и с други мерки за социална защита, е по-вероятно да достигнат до бедните, но само в случай че 
критериите за определяне на бедните домакинства се прилагат строго. Примерът с помощите за семействата с 
ниски доходи в Украйна показва че резултатността на тази основаваща се на имущественото състояние програма 
по отношение целевото насочване е относително висока – долните 20 процента според доходите получават 78 
процента от субсидията – но резултатността по отношение на обхвата е ниска, тъй като програмата не достига 
до 97 процента от най-бедните домакинства (така наречените „грешки на изключване“). Обратно, помощта за 
жилищно настаняване и комунални услуги, давана в Украйна, се начислява въз основа не само на доходите и 
резултатността ѝ по отношение целевото насочване е слаба, като едва 32 процента от общия размер на субсидията 
достига до бедните домакинства (Betliy, Movchan и Pugachov 2013 г.).

резултатност на субсидиите
Резултатността на една схема за 
субсидиране обикновено се оценява по 
следните критерии:

Обхват, или степента, в която се XX

отговаря на нуждите на бедните

Целево насочване, или делът от XX

субсидията, достигащ до бедните

Предвидимост на ползите за беднитеXX

Степента на изкривяване на цените XX

и други нежелани странични ефекти, 
резултат от субсидията

Административно опростена процедура.XX

ИЗТОЧНИК: СВЕТОВНАТА БАНКА 2000 Г.
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VII.  ЗаКлЮЧения
 В стремежа си да постигнат устойчивост на услугите за всички, държавите от Дунавския регион показват 117. 

различаващи се в големи граници равнища на напредък, като нивото на напредък в общия случай отразява 
нивото на икономическо развитие на съответната страна. В много изражения отрасълът днес е в много по-добро 
положение, отколкото преди 15 години, но правителствата на държавите в региона ще трябва да продължават да 
хармонизират политиките, институциите и механизмите за финансиране, за да гарантират, че обхватът на услугата, 
качеството и ефективността ѝ продължават да се повишават, като в същото време цената остава поносима. 
Необходимо е да се отдели особено внимание на подкрепата за най-уязвимите, бедните, малцинствата и селското 
население, така че те също да имат достъп до достъпни и качествени услуги. В това отношение процесът на 
присъединяване към ЕС представлява огромна възможност за оказване на влияние върху посоката на развитие 
на отрасъла – но тази възможност може лесно да бъде пропиляна, ако правителствата се съсредоточат само 
върху усвояването на парите от ЕС и изключително върху постигането на съответствие с достиженията на ЕС, или 
прокарват реформи без внимателно да проучат как тези реформи ще помогнат за справянето със специфичните 
предизвикателства в страната, както и как ще се впишат в по-широкия контекст на устойчивостта на услугите.

 118. Докладът анализира способността на държавите да доставят устойчиви водоснабдителни и 
канализационни услуги за всички по четири основни направления: достъп до услугите (Глава IV), качество 
на услугите (Глава V), ефективност на услугите (Глава V) и финансиране на услугите (Глава VI). В настоящата 
заключителна глава тези направления са обединени в обща оценка на устойчивостта на услугите с цел насочване 
към областите, представляващи особено голямо предизвикателство за всяка от държавите. Всяко от четирите 
направления е измерено с помощта на три прости и обективни показателя, въз основа на данните от останалата 
част от настоящия доклад (Фигура 60). За всеки показател са установени най-добрите практики, като са взети 
предвид най-добре представящите се в региона. Счита се, че държавите, приближаващи се в най-голяма степен до 
най-добре представящите се, осигуряват по-устойчиви водни услуги.27 Обсъдени са и основните предизвикателства 
пред региона, както и възможностите, които текущата ситуация предлага. Настоящата глава очертава и областите 
с недостатъчна информация, както и тези, в които е необходима допълнителна работа.

27  По-пълно описание на методологията, използвана за изготвяне оценката на устойчивостта на отрасъла, е включено в Методологическа 
бележка Д в края на настоящия документ.

Устойчиви
услуги

за всички

Достъп

Вода по
водопреносна

мрежа

Тоалетни с
казанче

Третиране на
отпадъчните

води

Качество

Удовлетво-
реност

на клиентите

Непрекъс-
натост

Съответствие
по отношение

на третирането на
отпадъчните водиЕфективност

Събираемост

Произво-
дителност

на персонала

Неносеща
приходи вода

Финансиране

Покриване на
експлоатаци-

онните разходи

Поносимост

Инвестиции

Фигура 60: ОЦЕНКА НА НАПРЕДъКА НА ОТРАСъЛА ПО ОТНОШЕНИЕ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСТОЙЧИВА УСЛУГА ЗА ВСИЧКИ

ИЗТОЧНИК: ИЗВОДИ НА АВТОРИТЕ
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 119. Предвид ограниченията на данните и анализа, разработващите политиките и заинтересованите страни 
следва да ползват тези заключения за целите на по-широкия диалог, за да могат с критична преценка да 
определят евентуалните препоръки, които могат да извлекат за специфичния си контекст. Макар да са 
положени всички възможни усилия представената информация да се валидира, една кампания, обхващаща 
16 държави и стотици източници, по същество е предизвикателство. Има пропуски в данните, времевите 
серии са ограничени, а качеството на информацията е много по-добро в някои държави, отколкото в други. 
Някои от източниците на данни може да не са напълно сравними. Макар анализът на равнище домакинства 
да е представителен на ниво отделна държава, данните за операторите невинаги са изчерпателни. Понякога 
усреднените стойности в дадена държава замаскират високата степен на разнородност. По тези причини 
докладът и заключенията в него целят да играят по-скоро информативна роля в политическия диалог в 
отделните държави по отношение на приоритетите и областите, в които предстои работа в бъдеще, отколкото 
да предоставят окончателни препоръки. Наред с това, настоящата глава очертава и редица области, в които 
е необходима допълнителна работа за по-доброто разбиране на ситуацията в отрасъла и предлагане на 
обосновани заключения.

A. Устойчивост на В и К услугите в региона
 Водният отрасъл силно се влияе от посоката на развитие като цяло на региона за последните 30 години, 120. 

от периода на социализма, през периода на прехода и до започването на процеса на присъединяване към ЕС. 
Макар държавите в региона да са на различни етапи на развитие, повечето споделят сходна посока на развитие 
към европейска интеграция, което обуславя, пряко и косвено, развитието на отрасъла на водните услуги. Таблица 
12 обобщава основните компоненти на това развитие, разглеждайки външния контекст и основните тенденции 
при политиките и извършването на услугите, което помага за осигуряването на достатъчен контекст за общите 
заключения в настоящата глава.

Таблица 12: РАЗВИТИЕ НА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ВОДНИ УСЛУГИ

Период на социализма Период преди присъединяване 
към ЕС

Период след присъединяване 
към ЕС

Външен контекст

Социалистическа форма 
на управление, ръководена 
от държавата икономика. 
Еднопартийна политическа 
система.

Ранна форма на икономика от 
капиталистически, западен тип. 
Демократична, многопартийна 
политическа система.

По-развита икономика, 
отвореност към пазара на ЕС. 
Демократична, многопартийна 
политическа система. 
Приемане и транспониране на 
достиженията на ЕС.

Основни 
тенденции при 
политиките

Предприятия със 100% 
държавно участие/управление. 
Предимно централизирани 
дружества. Без участие на 
частния сектор.

Предприятия с предимно 
общинско участие, 
децентрализирано предлагане 
на услугата. Значително участие 
на частния сектор в някои 
държави и столици.

Предимно общински оператори с 
тенденция към регионализация. 
Снижено участие на частния 
сектор. Независимо регулиране 
на предоставянето на услугата. 
Възприемане на принципа на 
възстановяване на разходите.

Основни 
тенденции при 
извършването на 
услугата

Услуга с ниска себестойност, 
без поставяне ударението 
върху ефективността на 
услугата. Управлението на 
отпадъчните води изостава от 
водоснабдяването. Изоставане 
на работите по поддръжката и 
инвестициите.

Повишаване ефективността 
на услугата и нивото на 
извършване на услугата. 
Повишаване нивото на 
инвестициите, финансирани 
от МФИ и частния сектор. 
Повишаване цената на услугите 
и тарифите.

Мащабни инвестиции, 
финансирани чрез безвъзмездна 
помощ от ЕС, с поставяне 
ударението върху отпадъчните 
води. Непрекъснато подобряване 
на нивото на услугата и 
ефективността. Непрекъснато 
повишаване на водните тарифи.

ИЗТОЧНИК: ИЗВОДИ НА АВТОРИТЕ.

 121. Цялостната оценка на устойчивостта на услугите показва съществени различия между равнищата в ЕС от 
една страна и резултатите на държавите-кандидатки за членство и държавите извън ЕС от друга, поради което 
може да се наложи възприемането на различен подход спрямо тяхното присъединяване. Фигура 61 показва 
резултатите от оценката на устойчивостта на услугите за държавите, разпределени в следните групи: държави-
членки в ЕС, държави-кандидатки за членство в ЕС и държави извън ЕС, като е обхванато всяко от четирите 
направления и са използвани 12 показателя, формиращи оценката. Както става ясно от останалата част на доклада, 
регионът се характеризира с голямо разнообразие от ситуации, но фигурата още веднъж подчертава съществените 
различия между държавите-членки на ЕС, държавите-кандидатки за членство и държавите извън ЕС. Тези различия, 
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не само по отношение на достъпа, но и на качеството на услугите, ефективността и финансирането, изглеждат много 
по-големи от различията, наблюдавани при новите държави-членки на ЕС към момента на присъединяването. 
В контекста на общия подход спрямо присъединяването към ЕС, отговорните за вземането на решенията от 
всички страни следва да помислят дали времевите, финансовите и нормативните рамки, помогнали на новите 
държави-членки на ЕС да отговорят на изискванията по договорите си за присъединяване, продължават да бъдат 
адекватни по отношение и на държавите-кандидатки, отчитащи много по-големи различия, или е редно те да бъдат 
преосмислени, така че да вземат предвид нуждите от развитие на отрасъла в по-широк план.

 Освен тенденциите, свързани с процеса на присъединяване към ЕС, оценката показва също, че въпреки 122. 
че в общия случай икономическото развитие и устойчивостта на услугите са взаимосвързани, някои държави 
се представят по-добре от други държави на подобен етап на развитие. Точковата диаграма на оценката на 
устойчивостта на услугите за различните държави спрямо равнището на БВП на глава от населението (Фигура 
62) показва ясно взаимовръзката между икономическото развитие и оценката на устойчивостта на услугите. 
Държавите-членки на ЕС са водещи в региона по отношение на устойчивостта на услугите и икономическото 
развитие, с някои интересни изключения. Например Чешката република е с много по-добри резултати от Словакия 
и Словения, при еднакво равнище на БВП на глава от населението; обратно, Румъния сякаш се сблъсква с по-
големи предизвикателства в сравнение с други държави на същото равнище на икономическо развитие, най-вече 
поради много по-големия дял селско население в страната. Държавите-кандидатки за членство в ЕС демонстрират 
сравнително сходни нива на устойчивост на услугата, но от всички тях Косово, например, може да се похвали с 
най-устойчивия отрасъл, въпреки че е с най-ниската стойност на БВП на глава от населението, вероятно поради 
ясната и стабилна организационна рамка на отрасъла (вж. Карето в Глава III). На последно място, Молдова, 
най-слабо развитата икономически държава в региона, е все още най-далеч от постигането на универсалност, 
ефективност и устойчивост на услугите.
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Фигура 61: ОЦЕНКА НА УСТОЙЧИВОСТТА НА УСЛУГИТЕ В РЕГИОНА (ПО-ВИСОКИТЕ СТОЙНОСТИ ПОКАЗВАТ ПО-ДОБРО НИВО)

ИЗТОЧНИК: ИЗВОДИ НА АВТОРИТЕ, БАЗИРАНИ НА ДАННИТЕ, СЪБРАНИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ДОКЛАДА „СЪСТОЯНИЕ НА ОТРАСЪЛА“.
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 Макар всяка да е на различен етап, във всички държави има области, в които може да се постигне 123. 
подобрение. Таблица 13 посочва, за всяка държава, общия точков сбор и резултат по отношение на качеството 
за всяко от четирите направления на оценката. Както е видно от таблицата, повечето държави-членки на ЕС 
се представят добре по отношение на осигуряване на достъп до услугите за всички, а повечето от държавите 
от региона като цяло предлагат достатъчно добро качество на услугата за свързаните към системата на 
общественото водоснабдяване. Въпросите, свързани с ефективността, са приоритетни за повечето нови членки на 
ЕС и за държавите извън него. Надеждното осигуряване на финансиране за отрасъла остава проблем в региона, с 
някои изключения в по-старите държави-членки на ЕС.
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Фигура 62: ОЦЕНКА НА УСТОЙЧИВОСТТА НА УСЛУГИТЕ В ДъРЖАВИТЕ ОТ РЕГИОНА, СъПОСТАВЕНА СъС СТОЙНОСТТА 
БВП НА ГЛАВА ОТ НАСЕЛЕНИЕТО

ИЗТОЧНИК: ИЗВОДИ НА АВТОРИТЕ, БАЗИРАНИ НА ДАННИТЕ, СЪБРАНИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ДОКЛАДА „СЪСТОЯНИЕ НА ОТРАСЪЛА“.
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Таблица 13: ОЦЕНКА НА УСТОЙЧИВОСТТА НА УСЛУГИТЕ ПО ДъРЖАВИ
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Б. оставащи предизвикателства
 С оглед на факта, че вниманието в региона е насочено предимно към процеса на присъединяване към 124. 

ЕС, следва да се посрещнат редица предизвикателства пред развитието в по-широк план, предимно в новите 
държави-членки и бъдещите такива, за да могат страните успешно да вървят напред. Прегледът показва, 
че държавите-членки на ЕС, особено присъединилите се преди 2007 г., са реализирали ползи от сравнително 
стабилните политики и постоянния поток на средства от ЕС. Достъпът конкретно до канализационните услуги 
се е подобрил, резултатите на В и К операторите им в общия случай са съизмерими с международните практики 
и въпреки че има известни опасения по отношение на поносимостта, финансирането на услугите им също 
е надеждно. Някои от по-новите държави-членки на ЕС обаче се намират в твърде различна ситуация, със 
значителни пропуски в предоставянето на основните услуги, особено за най-уязвимите групи, като фокусът 
е върху усвояването на инвестиции, а не върху намирането на разходно-ефективни решения, доставчиците 
на услугите са по-неподготвени да поемат отговорността за развиването и поддържането на необходимите 
активи, услугите са недофинансирани, а в управлението на отрасъла има пропуски и неясноти. Вниманието на 
правителствата разбираемо е съсредоточено върху транспонирането на законодателството на ЕС и развитието 
на инфраструктурата за управление на отпадъчните води. Правителствата трябва обаче да се справят и с 
редица предизвикателства от по-общ характер, но все пак свързани с отрасъла, за да гарантират, че всички 
граждани се възползват напълно от процеса на присъединяване към ЕС. По-долу е представено резюме на 
основните регионални предизвикателства, идентифицирани с помощта на доклада. По-диференцирано и подробно 
обсъждане на специфичните за всяка държава предизвикателства е включено в Бележките за отделните държави, 
съпътстващи настоящия регионален доклад и публикувани на адрес sos.danubis.org.

Макар осигуряването на услугата да остава отговорност на органите на местното самоуправление в XX

повечето държави, реформирането на политиките, съпровождащо процеса на присъединяване към ЕС, 
във все по-голяма степен подчинява тези услуги на засилен национален регулаторен и институционален 
надзор, създавайки необходимост от по-ясни механизми за отчетност. След първоначалната вълна на 
процеси на засилена децентрализация и даване на правомощия на органите на местното самоуправление 
през 90-те години на 20-ти век реформите, пряко или косвено свързани с процеса на присъединяване към 
ЕС, все повече затвърждават ролята на националните правителства, чрез създаването на нови национални 
регулатори в повече от половината от държавите през последните 15 години (начело с Албания и Словакия), 
както и чрез различните опити за регионализация или обединяване на доставчиците на услугата (начело 
с Косово и Румъния). На практика обаче осъществяването на тези реформи изостава. Новите регулатори 
често срещат трудности при упражняването на регулаторните си функции спрямо голям брой обществени 
доставчици на услугата и при постигането на значими резултати като регулаторни органи. С приемането 
на принципа за възстановяване на разходите не са разработени стратегии за финансиране на отрасъла. 
Дружествата, предоставящи В и К услуги, и управлението на тези услуги продължават да се ръководят 
от местни интереси. В много случаи тези реформи все още не са дали резултат, а аналитичната работа, 
извършена при изготвянето на прегледа на състоянието на отрасъла, показва, че въздействието в 
дългосрочен план на такива политики тепърва трябва да се прояви. Макар присъединяването към ЕС да 
предлага изкушаваща възможност (или извинение) да се прибягва до регионални варианти, правителствата 
трябва да проучат действителните причини, подкопаващи способността на институциите да изпълняват 
задълженията си, и да преодолеят тези причини, като създадат ясна рамка за отговорност, отчетност 
и стимули за доставчиците на услугите, съгласно която да работят доставчиците на услугите, преди да 
предприемат мащабни реорганизации.

Макар в центъра на общественото внимание да е управлението на отпадъчните води, в Дунавския регион XX

22,5 милиона души нямат достъп до подавана по водопреносна мрежа вода, а 28 милиона не разполагат 
с тоалетни с казанче; селското население, бедните и малцинствата са непропорционално представени 
в тези цифри (Фигура 63). Централизираното отвеждане и третиране на отпадъчните води е ясна цел на 
Директивата за пречистването на градските отпадъчни води и много правителства са си поставили за 
задача нейното постигане. Както обаче е видно от Фигура 63, макар като цяло нивото на достъп до В и К 
услугите да е високо във всички държави от региона, все още са налице важни предизвикателства пред 
осигуряването на равенство по отношение на достъпа до основни услуги с добро качество за всички. 
Например, 22,5 милиона души все още нямат достъп до подавана по водопреносна мрежа до домовете им 
вода (огромното мнозинство използват съвместни тръбопроводни отклонения или имат достъп до изворна 
вода или кладенци в дворовете си), а 28 милиона души не разполагат с тоалетни с казанче – като селското 
население, по-бедните домакинство и малцинствата са непропорционално представени в тези цифри. Дори 
за имащите достъп до обществените услуги, бързо увеличаващите се тарифи представляват особено голяма 
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тежест за долните 40 процента и за дела на най-бедните, особено в тези държави, в които е най-големият 
брой необслужвани (Молдова, Румъния). В случай че тарифите преминат границата на поносимостта, това би 
могло да застраши постиженията по отношение на разширяването на достъпа към всички чрез развитие на 
инфраструктурата, освен ако не се въведат надеждни схеми за субсидиране

резултатите на много от доставчиците на услугите в региона все още не са на нивото на регионалните XX

и международните най-добри практики, застрашавайки устойчивостта в дългосрочен план на 
извършваните инвестиционни програми. Макар да се наблюдават положителни тенденции след края на 
периода на социалистическо управление, напредъкът сякаш е спрял през последните години, като много 
оператори – основните фактори, гарантиращи устойчиви услуги за всички, поне в градските райони – не 
успяват да управляват дейността си на равнището на добите практики (Фигура 64). Настоящият доклад 
доказва обаче, че усъвършенстването на управленските практики може да смекчи ефектите от нарастващите 
разходи за развитие и управление на активите и че в повечето държави има оператори, показващи много 
по-добри резултати от оператори със сходни параметри, независимо от организацията и структурата на 
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Фигура 64: РАЗЛИКА С МЕЖДУНАРОДНИТЕ НАЙ-ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА ИЗВАДКА ОТ ОПЕРАТОРИ ОТ РЕГИОНА

ИЗТОЧНИК: ИЗВОДИ НА АВТОРИТЕ, БАЗИРАНИ НА ДАННИТЕ ОТ ПЛАТФОРМИТЕ IBNET / DANUBIS.ORG.
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Фигура 63: ГЕОГРАФСКО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ХОРАТА БЕЗ ДОСТАВЯНА ПО ВОДОПРЕНОСНА МРЕЖА ВОДА 
И ТОАЛЕТНИ С КАЗАНЧЕТА В ДУНАВСКИЯ РЕГИОН

ИЗТОЧНИК: ИЗВОДИ НА АВТОРИТЕ, БАЗИРАНИ НА ДАННИТЕ, СЪБРАНИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ДОКЛАДА „СЪСТОЯНИЕ НА ОТРАСЪЛА“.
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отрасъла. Ако на резултатите на операторите не се обърне нужното внимание, устойчивостта на големите 
текущи инвестиции в инфраструктурата ще бъде застрашена, особено що се отнася до управлението на 
отпадъчните води.

Общата рамка за финансиране на отрасъла не гарантира универсалност и високо качество на услугите в XX

дългосрочен план. Рамковата директива за водите и разумните политики за отрасъла водят до залагането 
на принципа за възстановяване на разходите в националното законодателство на много от държавите; 
много от В и К операторите обаче едва успяват да възстановят експлоатационните си разходи чрез 
тарифите, а самите тарифи масово се определят без да се отделя достатъчно внимание на установените 
регулаторни рамки. В същото време настоящият доклад показва, че в повечето държави все още има 
значителна възможност за увеличение на тарифите без да се преминава границата на поносимостта за 
средностатистическото домакинство. Финансирането на инвестициите, включително със средства от ЕС, 
се извършва на ад хок база, като паричните преводи се разпределят без да са съобразени в достатъчна 
степен с финансирането със собствен капитал или с разходната ефективност на проектите, а чрез данъците 
се осигуряват субсидии, които не са целево насочени (Фигура 65). Значителните суми, насочени към 
отрасъла под формата на данъци и парични преводи, представляват пропусната възможност от страна 
на националните правителства да осигурят правилния набор от стимули за доставчиците на услугите. По 
разчети, недостигът на инвестиции е в размер на приблизително 2,5 милиарда евро годишно, а равнищата на 
инвестициите в редица държави са под равнищата, необходими за поддръжката и управлението на активите 
в дългосрочен план. В бъдеще се очаква разходите да продължат бързо да нарастват. В отсъствието на 
политика за финансиране на отрасъла, осигуряваща на операторите подходящи стимули за постигане на 
ефективност както на дейността, така и на инвестициите, съчетана с ясни, правилно целево ориентирани 
субсидии за осигуряване на поносимост на услугата за бедните, доставчиците на услугата няма да могат да 
осигуряват универсалност и високо качество на услугите в дългосрочен план.

Необходими са повече и по-качествени публично достъпни данни за целите на разработването на разумни XX

политики, повишаване резултатите на операторите и осигуряване на отчетност на управлението. Често 
повтарящо се предизвикателство в много от държавите – изненадващо, най-вече в по-развити икономики, 
включително Австрия или Словения, например – е липсата на публично достъпни, структурирани, 
надеждни и представителни данни за отрасъла. В отсъствието на ясни данни и индикативни показатели 
за сравнителен анализ, ръководствата на В и К дружествата не могат да преценят дали дейността им е 
съизмерима с добрите практики. Без надеждна финансова информация за отрасъла, разработващите 
политиките са лишени от инструмент от ключово значение за стимулирането на устойчивостта на услугите, 
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Фигура 65: ВъЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА Е&П И РАЗЛИКА МЕЖДУ ПЛАНИРАНОТО И 
РЕАЛНОТО ИНВЕСТИЦИОННО ФИНАНСИРАНЕ В РЕГИОНА

ИЗТОЧНИК: ИЗВОДИ НА АВТОРИТЕ, БАЗИРАНИ НА ДАННИТЕ, СЪБРАНИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ДОКЛАДА „СЪСТОЯНИЕ НА ОТРАСЪЛА“ 
И ПРОГНОЗИРАНИТЕ ОТ СТРАНИТЕ НУЖДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ.
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а отговорните за планирането в отрасъла, в отсъствието на последователни данни за достъпа до услуги, 
не могат да гарантират, че ограничените публични средства се насочват там, където има най-голяма нужда 
от тях. И може би най-важното, с оглед на факта, че публичните средства в подкрепа на водните услуги за в 
значителни, размери, гражданите, данъкоплатците и избраните от тях техни представители в много държави 
нямат достъп до прозрачна информация, с чиято помощ да търсят отговорност от вземащите решенията по 
отношение на отрасъла на всички нива.

В. Възможности
 Докато търси отговор на предизвикателства, описани в предишните раздели, регионът може също така 125. 

да реализира ползи от няколко важни възможности. В сравнение с други региони в света, отрасълът на В и К 
услугите в Дунавския регион разполага с някои важни предимства, които може да превърне във възможности за 
продължаване на напредъка и развитието си, често като обърне предизвикателствата в своя полза.

Процесът на интеграция в ЕС продължава да представлява огромна възможност за създаване на XX

адекватни политики и механизми за финансиране за много държави. Процесът на присъединяване към 
ЕС се доказа, при много от новите държави-членки, като важно средство за институционално изграждане 
и укрепване принципа на правовата държава. Водният отрасъл не може да не извлече ползи от подобни 
промени. По-конкретно за отрасъла, процесът на договаряне и изпълнение на предприсъединителни 
ангажименти води до по-стриктно разглеждане на финансирането и организацията на отрасъла. 
Държави като България, Хърватия и Румъния използваха тези процеси за планиране и осъществяване на 
широкообхватни промени в отрасъла. В допълнение към това средствата от ЕС, ако се използват правилно, 
могат да бъдат движещ фактор за промяната в отрасъла, както и да намалят неравенството в достъпа до 
предоставяната услуга.

развитията през последните години показват, че водният отрасъл е отворен за промени. XX Въпреки 
донякъде неорганизираното им провеждане, реформите на политиките, настъпили през последните 15 
години – с различна насоченост, от децентрализация до публично-частни партньорства и от регионализация 
до регулация – показват че В и К отрасълът в Дунавския регион е много по-отворен за промяна, отколкото 
отраслите в други части на света. В действителност правителствата в поне една трета от държавите от 
региона към момента обмислят предприемането на различни реформи. Ако тези реформи стъпят върху 
задълбочен анализ на основните предизвикателства и осъществяване на непрестанни подобрения, то те ще 
продължат да дават положителен тласък на отрасъла.

Широко разпространеното въвеждане на официални регулаторни рамки и реформите за корпоратизация XX

на В и К дружествата могат да спомогнат за насърчаването на по-голяма отчетност. Масовата 
децентрализация на В и К услугите и преминаването им на разпореждане на органите на местното 
самоуправление в началото на 90-те години на 20-ти век даде много големи правомощия на кметските и 
общинските управи, скъсявайки линиите на отчетност. Неотдавнашните промени в много държави в посока 
създаване на по-стабилни регулаторни рамки, напредъкът на отворените информационни платформи и 
законодателството и по-структурираните форми на управление на В и К операторите по места (процесът 
на корпоратизация) могат да спомогнат за изграждането на подходяща система за взаимен контрол и 
възпиране между различните участници в процеса на национално и местно ниво.

Въпреки някои недостатъци в управлението, отрасълът може да разчита на солидна база от технически XX

специалисти. Регионът разполага с много професионални технически училища и университети, предлагащи 
отлична подготовка, благодарение на което персоналът на В и К операторите и средното управленско ниво 
обикновено се състоят от висококвалифицирани инженерно-технически кадри. С подходящото обучение 
за управленския персонал и програми за изграждане на капацитет, тези ресурси могат да допринесат за 
оздравяването на много от институциите в отрасъла. В и К асоциации като Австрийската асоциация за 
газ и вода (ÖVGW) в Австрия, Румънската асоциация по водите (ARA) в Румъния и Асоциацията по В и К в 
Албания (SHUKALB), са отчели важната роля, която могат да изиграят в насърчаването на повишаването на 
професионалните квалификации, и предлагат програми за формално обучение и, когато е възможно, лобират 
схемите за акредитация на служителите да залегнат в законодателната рамка на отрасъла. В действителност 
самата Международната асоциация на В и К дружествата от страните във водосборния басейн на р. Дунав 
(IAWD) към момента води разговори с В и К асоциациите в региона с цел изграждане на по-формализирано 
партньорство за регионално обучение.
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Г. области, в които предстои по-нататъшна работа
В някои случаи е необходима допълнителна работа за правилното формулиране и прилагане на 126. 

разумни политики в отговор на посочените по-горе предизвикателства и възможности и осигуряване 
на устойчива услуга за всички. Това първо Изследване на състоянието на отрасъла консолидира огромен 
обем информация, на базата на която вече могат да се откроят първите тенденции, но се разкриват и 
области, в които е необходима още работа, за да може да се направят еднозначни изводи и да се предостави 
необходимата за формулирането на политиките информация в отговор на някои от описаните по-горе 
предизвикателства.

Население без достъп до вода, подавана по водопреносна мрежа, или публично предоставяни водни XX

услуги. Значителен брой хора не се възползват от водопреносната система или публичните водни 
услуги в региона, често защото попадат извън обхвата на зоните на обслужване на В и К операторите. 
В отсъствието на по-точна информация относно това от кого тези потребители получават услугите, на 
каква цена и с какво качество, както и какво би било въздействието върху социалното и икономическото 
им благосъстояние, в случай че им се предостави услуга от по-високо ниво, е трудно да се определи по 
какъв начин правителствата биха могли да гарантират, че цялото население в съответната държава 
се ползва от устойчива услуга. Допълнителна работа е необходима и за определянето на правилните 
технологии, модели или механизми за подпомагане, за да бъде предоставена услугата на възможно 
най-ниска цена или с най-висока разходна ефективност (вж. карето в Глава IV), като тези технологии, 
модели или механизми за подпомагане следва да бъдат въведени в подкрепа на тези потребители, без 
непременно да се натоварват съществуващите В и К оператори с тежестта на тази отговорност.

Движещи фактори, обуславящи резултатите на В и К операторите.XX  Повишаването на резултатите 
на операторите е от ключово значение за устойчивостта на услугите, предоставяни на три четвърти 
от населението в Дунавския регион. Все още обаче не е ясно защо някои оператори просперират, 
докато други – не. Към момента много държави събират един или друг вид данни за резултатите на 
операторите, а настоящият доклад представя предварителен анализ на някои от движещите фактори, 
обуславящи резултатите на операторите. Наличието обаче на по-систематични данни, обхващащи 
по-дълги времеви серии, би следвало в дългосрочен план да помогне на отговорните за вземане на 
решенията да достигнат до по-добро разбиране за тенденциите и движещите фактори, обуславящи 
резултатите на операторите в съответните им държави, така че да могат да правят информирани 
заключения по отношение на политиките.

Субсидии и поносимост на тарифите в дългосрочен план. XX Повечето държави засега не срещат 
съществени проблеми по отношение на преминаването на границата на поносимост на тарифите. Има 
обаче някои изключения, а в много държави се очаква тарифите да продължават да се увеличават над 
темпа на инфлацията. Тъй като малко държави са въвели схеми за целево субсидиране, с помощта 
на които принципът на възстановяване на разходите да се прилага, без да се създават социални 
проблеми, подходящото формулиране и въвеждане на такива схеми за субсидиране трябва да се проучи 
допълнително.

управление на отпадъчните води.XX  За повечето държави от водосборния басейн на р. Дунав управлението 
на отпадъчните води и утайките остава съществено предизвикателство в контекста на процеса на 
присъединяването им към ЕС. Директивата за пречистването на градските отпадъчни води залага 
значително по-високи равнища на отвеждане и третиране от съществуващите в момента, а новата 
инфраструктура, която се изгражда или е необходимо да се изгради, създава финансови и технически 
затруднения за доставчиците на В и К услуги. Поради експлоатационните разходи и трудностите редица 
пречиствателни станции не функционират както е предвидено и трябва се разработят алтернативни модели 
за доставяне на услугата, включващи иновативни модели за финансиране и институционална уредба.

По-нататъшната работа в повечето от тези области следва да се извърши на национално ниво в 127. 
държавите, където съответните предизвикателства са най-неотложни, но допълнителната работа на 
регионално равнище също би могла да спомогне за по-обхватното документиране и насочване на работата 
по политиките. Както академичните институции, така и мозъчните тръстове и партньорите за развитие ще 
изиграят своята роля за да гарантират осигуряването на необходимите знания. В допълнение към това, 
авторите се надяват че Дунавската водна програма ще може да се използва в подкрепа на работата по някои 
от изброените по-горе направления през идните години, заедно със заинтересованите правителства и страни.
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. 128. Настоящият доклад представя състоянието на отрасъла и свързаните с него основни 
предизвикателства и възможности, но не предлага препоръки за формулирането на политиките. Ако 
разработващите политиките и управителните органи на В и К операторите трябва да определят едно от 
направените в доклада заключения като най-важно, то това трябва да е изводът, че е от ключово значение 
всяко правителство и всеки управителен орган да анализират предизвикателства, пред които са изправени 
в момента, въз основа на надеждна информация, да се учат от успехите и грешките на другите и да 
начертаят бъдещи действия, отразяващи местния контекст и регионалния и международен опит. Много от 
предизвикателствата и възможностите, изброени по-горе, са предмет на текущата работа на Дунавската 
водна програма, като програмата ще се стреми да работи редом с партньорите си, за да продължи да попълва 
пропуските, разкрити с помощта на настоящия анализ. Една от целите, които Дунавската водна програма 
полага усилия да постигне, е да предостави насоки за тези процеси, като документира опита в региона и 
насърчава междуинституционалния диалог и обмена на идеи, преминаващ отвъд политическите граници. 
Авторите се надяват, че настоящият доклад ще допринесе за реализирането на интелигентни политики, 
утвърждаването на стабилни В и К оператори и устойчиви услуги за всички.
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БелеЖКи По ДърЖаВи
В бележките по държави са изброени основните показатели, използвани в доклада и стойностите, събрани в 
процеса на събиране на данни за нуждите на доклада „Състояние на отрасъла” за всяка страна, заедно с тяхната 
година и източник, като се прави сравнение със средното за страните на сходен етап от присъединяване към ЕС, 
както и с общата средна стойност за региона (и двете претеглени с броя на населението).

Графиката с форма на паяк в началото на страницата на всяка държава представя резултатите от оценката на 
устойчивостта на отрасъла. Резултатите на страната са маркирани в синьо, най-добрите практики в региона в 
зелено, а средното за региона в червено.

За повече подробности относно методологичния подход, вж. методологическите бележки в края на този документ.
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Държава-кандидатка 

за членство в ЕС

Оценка на устойчивостта 
на отрасъла

55
индикатор год. източник Стойност

Средно за 
кандидат. 

за ЕС

Средно за 
Дунавския 

регион

Най-добра 
стойност 

за Др

Контекст на услугите
Социалноикономическо положение

Население [млн. жители] 2013 Св. банка 2015 2.774 3.053 8.451 n.a.

Ръст на населението [общ темп на растеж1990–2013 г.] [%] 1990- 
2013 Св. банка 2015 -0.74 -0.33 -0.37 n.a.

Дял на градското население [%] 2013 Св. банка 2015 55 51 63 n.a.

БВП на гл. от нас., ППС [по текущи международни цени на щ.д.] 2013 Св. банка 2015 10,489 11,154 16,902 n.a.

Коефициент на бедност [ 2.50 щ.д. на ден [ППС] [% от нас.]] 2012 Св. банка 2015 6.7 3.55 1.65 n.a.

административно устройство

Брой местни административни единици [общини] 2014 MSCV 2014 374 
(в бъд.61) 85 1,987 n.a.

Среден размер на местните единици [брой жители] 2013 Изводи на авт. 7,416 
(в бъд. 45,469) 35,850 4,253 n.a.

Водни ресурси

Общо налични възобновяеми водни ресурси [м3/гл.нас/год.] 2008-
2012

Аquastat на 
ФАО 2015 9,551 8,128 7,070 n.a.

Годишно количество на вътрешното водочерпене [% от общото] 2013 Св. банка 2015 43 18 26 n.a.

Дял на повърхностните води като източник на питейна вода [%] 2014 ICPDR 2015 17 42 31 n.a.

Организация на услугите
Брой на регламентираните доставчици на водни услуги 2013 GDWSS 2013 58 75 661 n.a.

Брой на обслужваното население, средно [жители] 2013 Изводи на авт. 36,822 28,963 9,496 n.a.

Преобладаващ тип доставчик на услуги Акционерни В и К дружества

Обхват на услугата Водоснабдяване и/или канализация

Собственост Органите на местно самоуправление

Географски обхват Главно няколко района на местно самоуправление 

Наличие на закон за водните услуги? Не

Едно ресорно министерство? Да [Министерство на транспорта и инфраструктурата]

Регулаторен орган? Да [ERRU]

Публично достъпни индикатори за дейността на 
операторите? Да [www.erru.al]

Национално сдружение на операторите? Да [SHUKALB за В и К]

Участие на частния сектор Само чрез аутсорсинг

Достъп до услуги
Водоснабдяване

Водоснабдяване по тръбопроводна мрежа – средно [%] 2012 Изводи на авт. 78 89 83 100

Водоснабдяване по тръбопр. мрежа – долните 40% [%] 2012 Изводи на авт. 72 81 76 100

Водоснабдяване по тръб. мрежа – под $2.50/ден [ППС] [%] 2012 Изводи на авт. 66 73 61 100

Включително чрез публичен доставчик – средно [%] 2013 GDWSS 2013 77 71 74 99

Инвестиции

Поносимост

Експлоатационни
разходи

Неносеща
приходи вода

Нает персонал

Събираемост

Съответствие с
изискванията за ПОВ

Непрекъснатост
на услугата

Удовлетвореност
на клиентите

Покритие
с ПОВ 

Тоалетна с казанче 

Вода по водопреносна мрежаФинансиране Достъп

Ефективност Качество
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Канализация
Тоалетна с казанче – средно [%] 2012 Изводи на авт. 89 90 79 99

Тоалетна с казанче – долните 40% от населението 2012 Изводи на авт. 82 81 70 98

Тоалетна с казанче – най-бедните с $2.50/ден [ППС] [%] 2012 Изводи на авт. 79 76 54 100

Включително канализация – средно [%] 2013 GDWSS 2013 64 53 66 94

Пречистване на отпадъчни води
Свързани към ПСОВ [%] 2013 експертна оценка 13 9 45 95

Извършване на услугите
Качество

Потребление на вода от жителите [л/гл. нас./ден] 2013 GDWSS 2013 95 165 122 n.a.

Непрекъснатост на водоснабдяването [часове/ден] 2013 GDWSS 2013 12 19 20 24

Качество на питейната вода [% от пробите в пълно съответствие] 2013 GDWSS 2013 98 83 93 99.9

Качество на пречистването на отпадъчни води [% от пробите 
в пълно съответствие със стандартите за BOD5] — — — n.a. 79 100

Запушване на канализацията [бр/км/годишно] 2013 IBNet 2015 15.0 9.3 5.0 0.2

Удовлетвореност на потребителите [% от населението 
доволно от услугите] 2013 Галъп  2013 58 63 63 95

Ефективност
Неносеща приходи вода [%] 2013 GDWSS 2013 67 50 35 16

Неносеща приходи вода [м3/км/ден] 2013 IBNet 2015 68 41 35 5

Производителност на персонала [В и К] [брой служители/1,000 
отклонения] 2013 GDWSS 2013 5.6 11.5 9.6 2.0

Производителност на персонала [В и К] [брой служители/1,000 
души обслужвано население] 2013 IBNet 2015 1.4 2.4 1.7 0.4

Събираемост на фактурирани доходи [паричен приход/
фактуриран доход] [%] 2013 GDWSS 2013 82 85 98 116

Ниво на измерване [отклонения с изм. уред/общ брой отклонения] [%] 2013 GDWSS 2013 59 81 84 100

Индекс за оценка на резултатите на операторите [WUPI] n.a. Изводи на авт. 51 59 69 94

Финансиране на услугите
източници на финансиране

Общо финансиране на отрасъла [€/гл. нас./годишно] Изводи на авт. 32 29 62 n.a.

Общо финансиране на отрасъла [дял от БВП] [%] Изводи на авт. 0.39 0.34 0.45 n.a.

Процент на разходите за услуги финансирани чрез цените Изводи на авт. 50 67 67 n.a.

Процент на разходите за услуги финансирани чрез данъците Изводи на авт. 26 17 13 n.a.

Процент на разходите за услуги финансирани чрез трансфери Изводи на авт. 24 16 20 n.a.

разходи за услугите
Средногодишни инвестиции [дял от общото финансиране на 
отрасъла] [%] Изводи на авт. 48 32 38 n.a.

Средногодишни инвестиции [€/гл. от нас./година] Изводи на авт. 15 9 23 n.a.

Прогнозни нужди от инвестиции за постигане на целите [€/
гл. от нас./година]

2012-
2040 MPWT 2012 63 37 43 n.a.

дял от които за управление на ПОВ [%] Изводи на авт. 80 70 61 n.a.

Възстановяване на разходите
Средна цена за граждани [вкл. В и К ] [€/м3] 2013 GDWSS 2013 0.74 0.57 1.32 n.a.

Единица радходи за Е и П [€/м3] Изводи на авт. 0.62 0.45 1.20 n.a.

Възстановяване на експлоатационните разходи [фактуриран 
доход/експлоатационен разход] 2013 GDWSS 2013 0.95 1.01 0.96 1.49

Поносимост
Дял на потенциалните разходи за ВиК от средния доход [%] 2012 Изводи на авт. 2.2 1.6 2.6 n.a.

Дял на потенциалните разходи за ВиК от доходите на долните 
40% от населението [%] 2012 Изводи на авт. 3.3 2.5 3.8 n.a.

Дял на домакинствата с потенциални разходи за ВиК 
надхвърлящи 5% от средните доходи [%] 2012 Изводи на авт. 3.1 1.6 14.1 n.a.

Устойчивост на услугите
Оценка на устойчивостта на отрасъла n.a. Изводи на авт. 55 59 64 96

Състояние на отрасъла   |   Регионален доклад   |    73Back to ToC



PROGRAM

DANUBE
WATER

аВСтрия
 Държава-членка на ЕС

Оценка на устойчивостта 
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96
индикатор год. източник Стойност

Средно за 
кандидат. 

за ЕС

Средно за 
Дунавския 

регион

Най-добра 
стойност 

за Др

Контекст на услугите
Социалноикономическо положение

Население [млн. жители] 2013 Св. банка 2015 8.474 8.481 8.451 n.a.

Ръст на населението [общ темп на растеж1990–2013 г.] [%] 1990-
2013 Св. банка 2015 0.43 -0.26 -0.37 n.a.

Дял на градското население [%] 2013 Св. банка 2015 66 63 63 n.a.

БВП на гл. от нас., ППС [по текущи международни цени на щ.д.] 2013 Св. банка 2015 44,149 24,535 16,902 n.a.

Коефициент на бедност [ 2.50 щ.д. на ден [ППС] [% от нас.]] — — — 1.86 1.65 n.a.

административно устройство

Брой местни административни единици [общини] 2014 Статистика на 
Австрия 2015 2,354 2,335 1,987 n.a.

Среден размер на местните единици [брой жители] 2013 Изводи на авт. 3,600 3,632 4,253 n.a.

Водни ресурси

Общо налични възобновяеми водни ресурси [м3/гл.нас/год.] 2008-
2012

Аquastat на 
ФАО2015 9,180 10,142 7,070 n.a.

Годишно количество на вътрешното водочерпене [% от общото] 2013 Св. банка 2015 18 38 26 n.a.

Дял на повърхностните води като източник на питейна вода [%] 2014 ICPDR 2015 0 16 31 n.a.

Организация на услугите
Брой на регламентираните доставчици на водни услуги 2015 ÖVGW 2015 5,465 1,060 661 n.a.

Брой на обслужваното население, средно [жители] 2013 Изводи на авт. 1,395 6,643 9,496 n.a.

Преобладаващ тип доставчик на услуги  Местни/ общински оператори

Обхват на услугата  Водоснабдяване и/или канализация

Собственост Местни общини/съвети, кооперативи

Географски обхват местен/регионален

Наличие на закон за водните услуги? Да

Едно ресорно министерство? Да [Министерство на земеделието, горите, околната среда и управлението на 
водите]

Регулаторен орган? не

Публично достъпни индикатори за дейността на 
операторите? не

Национално сдружение на операторите? Да [ÖVGW за водоснабдяване и & ÖWAV за канализация]

Участие на частния сектор не

Достъп до услуги
Водоснабдяване

Водоснабдяване по тръбопроводна мрежа – средно [%] 2012 Изводи на авт. 100 91 83 100

Водоснабдяване по тръбопр. мрежа – долните 40% [%] 2012 Изводи на авт. 100 85 76 100

Водоснабдяване по тръб. мрежа – под $2.50/ден [ППС] [%] 2012 Изводи на авт. 100 77 61 100

Включително чрез публичен доставчик – средно [%] 2012 BMLFUW 2012 90 83 74 99

Инвестиции

Поносимост

Експлоатационни
разходи

Неносеща
приходи вода

Нает персонал

Събираемост

Съответствие с
изискванията за ПОВ

Непрекъснатост
на услугата

Удовлетвореност
на клиентите

Покритие
с ПОВ 

Тоалетна с казанче 

Вода по водопреносна мрежаФинансиране Достъп

Ефективност Качество
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Канализация
Тоалетна с казанче – средно [%] 2012 Изводи на авт. 99 83 79 99

Тоалетна с казанче – долните 40% от населението 2012 Изводи на авт. 98 74 70 98

Тоалетна с казанче – най-бедните с $2.50/ден [ППС] [%] 2012 Изводи на авт. 100 63 54 100

Включително канализация – средно [%] 2012 BMLFUW 2014 94 67 66 94

Пречистване на отпадъчни води
Свързани към ПСОВ [%] 2012 BMLFUW 2014 95 62 45 95

Извършване на услугите
Качество

Потребление на вода от жителите [л/гл. нас./ден] 2012 експертна оценка 140 113 122 n.a.

Непрекъснатост на водоснабдяването [часове/ден] 2013 експертна оценка 24 24 20 24

Качество на питейната вода [% от пробите в пълно съответствие] 2010 BMG 2015 99.9 96 93 99.9

Качество на пречистването на отпадъчни води [% от пробите 
в пълно съответствие със стандартите за BOD5] 2012 BMLFUW 2014 100 79 79 100

Запушване на канализацията [бр/км/годишно] — — — 3.0 5.0 0.2

Удовлетвореност на потребителите [% от населението 
доволно от услугите] 2013 Галъп  2013 95 78 63 95

Ефективност
Неносеща приходи вода [%] 2012 ÖVGW 2015 16 34 35 16

Неносеща приходи вода [м3/км/ден] 2012 ÖVGW 2015 7 14 35 5

Производителност на персонала [В и К] [брой служители/1,000 
отклонения] 2012 ÖVGW 2015 2.0 8.7 9.6 2.0

Производителност на персонала [В и К] [брой служители/1,000 
души обслужвано население] 2012 ÖVGW 2015 0.39 1.0 1.7 0.4

Събираемост на фактурирани доходи [паричен приход/
фактуриран доход] [%] 2013 ÖVGW 2015 105 102 98 116

Ниво на измерване [отклонения с изм. уред/общ брой отклонения] [%] 2012 ÖVGW 2015 100 96 84 100

Индекс за оценка на резултатите на операторите [WUPI] n.a. Изводи на авт. 94 80 69 94

Финансиране на услугите
източници на финансиране

Общо финансиране на отрасъла [€/гл. нас./годишно] Изводи на авт. 185 101 62 n.a.

Общо финансиране на отрасъла [дял от БВП] [%] Изводи на авт. 0.57 0.55 0.45 n.a.

Процент на разходите за услуги финансирани чрез цените Изводи на авт. 87 65 67 n.a.

Процент на разходите за услуги финансирани чрез данъците Изводи на авт. 13 10 13 n.a.

Процент на разходите за услуги финансирани чрез трансфери Изводи на авт. 0 25 20 n.a.

разходи за услугите
Средногодишни инвестиции [дял от общото финансиране на 
отрасъла] [%] Изводи на авт. 40 42 38 n.a.

Средногодишни инвестиции [€/гл. от нас./година] Изводи на авт. 73 42 23 n.a.

Прогнозни нужди от инвестиции за постигане на целите [€/
гл. от нас./година]

2013-
2021 KPC 2014 91 65 43 n.a.

дял от които за управление на ПОВ [%] Изводи на авт. 57 64 61 n.a.

Възстановяване на разходите

Средна цена за граждани [вкл. В и К ] [€/м3] 2012 експертна 
оценка 3.25 2.18 1.32 n.a.

Единица радходи за Е и П [€/м3] Изводи на авт. 2.43 1.77 1.20 1.20

Възстановяване на експлоатационните разходи [фактуриран 
доход/експлоатационен разход] 2012 Изводи на авт. 1.44 1.10 0.96 1.49

Поносимост
Дял на потенциалните разходи за ВиК от средния доход [%] 2012 Изводи на авт. 1.0 3.1 2.6 n.a.

Дял на потенциалните разходи за ВиК от доходите на долните 
40% от населението [%] 2012 Изводи на авт. 1.6 4.7 3.8 n.a.

Дял на домакинствата с потенциални разходи за ВиК 
надхвърлящи 5% от средните доходи [%] 2012 Изводи на авт. 1.4 24.7 14.1 n.a.

Устойчивост на услугите
Оценка на устойчивостта на отрасъла n.a. Изводи на авт. 96 74 64 96
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БоСна и 
ХерЦеГоВина

Държава-потенциална 
кандидатка за членство в ЕС

Оценка на устойчивостта 
на отрасъла

57
индикатор год. източник Стойност

Средно за 
кандидат. 

за ЕС

Средно за 
Дунавския 

регион

Най-добра 
стойност 

за Др

Контекст на услугите
Социалноикономическо положение

Население [млн. жители] 2013 Св. банка 2015 3.829 3.053 8.451 n.a.

Ръст на населението [общ темп на растеж1990–2013 г.] [%] 1990-
2013 Св. банка 2015 -0.72 -0.33 -0.37 n.a.

Дял на градското население [%] 2013 Св. банка 2015 39 51 63 n.a.

БВП на гл. от нас., ППС [по текущи международни цени на щ.д.] 2013 Св. банка 2015 9,632 11,154 16,902 n.a.

Коефициент на бедност [ 2.50 щ.д. на ден [ППС] [% от нас.]] 2007 Св. банка 2015 0.40 3.55 1.65 n.a.

административно устройство

Брой местни административни единици [общини] 2009 UNDP 2009 142 85 1,987 n.a.

Среден размер на местните единици [брой жители] 2013 Изводи на авт. 26,967 35,850 4,253 n.a.

Водни ресурси

Общо налични възобновяеми водни ресурси [м3/гл.нас/год.] 2008-
2012

Аquastat на 
ФАО2015 9,781 8,128 7,070 n.a.

Годишно количество на вътрешното водочерпене [% от общото] — — — 18 26 n.a.

Дял на повърхностните води като източник на питейна вода [%] 2014 ICPDR 2015 19 42 31 n.a.

Организация на услугите

Брой на регламентираните доставчици на водни услуги 2014 UPKP 2015 и 
прав. на РС 2015 142 75 661 n.a.

Брой на обслужваното население, средно [жители] 2013 Изводи на авт. 15,641 28,963 9,496 n.a.

Преобладаващ тип доставчик на услуги Общински

Обхват на услугата Водоснабдяване и канализация

Собственост  Органите на местно самоуправление

Географски обхват Един или няколко големи градове

Наличие на закон за водните услуги? Не

Едно ресорно министерство? Да [FMPVS в БиХ и MSPCEE в РС]

Регулаторен орган? Не

Публично достъпни индикатори за дейността на 
операторите? Не

Национално сдружение на операторите? Да [UPKP в БиХ / комунални услуги и VRS в РС]

Участие на частния сектор Ограничено до няколко дребни ВиК услуги

Достъп до услуги
Водоснабдяване

Водоснабдяване по тръбопроводна мрежа – средно [%] 2012 Изводи на авт. 88 89 83 100

Водоснабдяване по тръбопр. мрежа – долните 40% [%] 2012 Изводи на авт. 81 81 76 100

Водоснабдяване по тръб. мрежа – под $2.50/ден [ППС] [%] — — — 73 61 100

Включително чрез публичен доставчик – средно [%] 2011 VM 2011 58 71 74 99

Инвестиции

Поносимост

Експлоатационни
разходи

Неносеща
приходи вода

Нает персонал

Събираемост

Съответствие с
изискванията за ПОВ

Непрекъснатост
на услугата

Удовлетвореност
на клиентите

Покритие
с ПОВ 

Тоалетна с казанче 

Вода по водопреносна мрежаФинансиране Достъп

Ефективност Качество
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Канализация
Тоалетна с казанче – средно [%] 2012 Изводи на авт. 91 90 79 99

Тоалетна с казанче – долните 40% от населението 2012 Изводи на авт. 82 81 70 98

Тоалетна с казанче – най-бедните с $2.50/ден [ППС] [%] — — — 76 54 100

Включително канализация – средно [%] 2012 BHAS 2013 31 53 66 94

Пречистване на отпадъчни води
Свързани към ПСОВ [%] 2011 FMOiT 2015 3 9 45 95

Извършване на услугите
Качество

Потребление на вода от жителите [л/гл. нас./ден] 2012 FZS 2015 168 165 122 n.a.

Непрекъснатост на водоснабдяването [часове/ден] — — — 19 20 24

Качество на питейната вода [% от пробите в пълно съответствие] 2011 HEIS & PR 2011 79 83 93 99.9

Качество на пречистването на отпадъчни води [% от пробите 
в пълно съответствие със стандартите за BOD5] — — — n.a. 79 100

Запушване на канализацията [бр/км/годишно] — — — 9.3 5.0 0.2

Удовлетвореност на потребителите [% от населението 
доволно от услугите] 2013 Галъп  2013 76 63 63 95

Ефективност

Неносеща приходи вода [%] 2013 ФЗС 2014 & РЗС 
БиХ 2014 55 50 35 16

Неносеща приходи вода [м3/км/ден] 2013 ФЗС 2014 & РЗС 
БиХ 2014 30 41 35 5

Производителност на персонала [В и К] [брой служители/1,000 
отклонения] 2010 HEIS & PR 2011 15.8 11.5 9.6 2.0

Производителност на персонала [В и К] [брой служители/1,000 
души обслужвано население] 2010 експертна 

оценка 3.5 2.4 1.6 0.4

Събираемост на фактурирани доходи [паричен приход/
фактуриран доход] [%] 2014 FZS 2015 85 85 98 116

Ниво на измерване [отклонения с изм. уред/общ брой отклонения] [%] 2011 HEIS & PR 2011 82 81 84 100

Индекс за оценка на резултатите на операторите [WUPI] n.a. Изводи на авт. 52 59 69 94

Финансиране на услугите
източници на финансиране

Общо финансиране на отрасъла [€/гл. нас./годишно] Изводи на авт. 23 29 62 n.a.

Общо финансиране на отрасъла [дял от БВП] [%] Изводи на авт. 0.33 0.34 0.45 n.a.

Процент на разходите за услуги финансирани чрез цените Изводи на авт. 71 67 67 n.a.

Процент на разходите за услуги финансирани чрез данъците Изводи на авт. 16 17 12 n.a.

Процент на разходите за услуги финансирани чрез трансфери Изводи на авт. 13 16 22 n.a.

разходи за услугите
Средногодишни инвестиции [дял от общото финансиране на 
отрасъла] [%] Изводи на авт. 28 32 38 n.a.

Средногодишни инвестиции [€/гл. от нас./година] Изводи на авт. 7 9 23 n.a.

Прогнозни нужди от инвестиции за постигане на целите [€/
гл. от нас./година]

2011- 
2035 VM 2011 40 37 43 n.a.

дял от които за управление на ПОВ [%] Изводи на авт. 62 70 61 n.a.

Възстановяване на разходите

Средна цена за граждани [вкл. В и К ] [€/м3] 2012 експертна 
оценка 0.61 0.57 1.32 n.a.

Единица радходи за Е и П [€/м3] Изводи на авт. 0.46 0.45 1.20 1.20

Възстановяване на експлоатационните разходи [фактуриран 
доход/експлоатационен разход] 2007 IBNet 2015 0.97 1.01 0.96 1.49

Поносимост
Дял на потенциалните разходи за ВиК от средния доход [%] — — — 1.6 2.6 n.a.

Дял на потенциалните разходи за ВиК от доходите на долните 
40% от населението [%] — — — 2.5 3.8 n.a.

Дял на домакинствата с потенциални разходи за ВиК 
надхвърлящи 5% от средните доходи [%] — — — 1.6 14.1 n.a.

Устойчивост на услугите
Оценка на устойчивостта на отрасъла n.a. Изводи на авт. 57 59 64 96
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БълГария
 Държава-членка на ЕС

Оценка на устойчивостта 
на отрасъла

66
индикатор год. източник Стойност

Средно за 
кандидат. 

за ЕС

Средно за 
Дунавския 

регион

Най-добра 
стойност 

за Др

Контекст на услугите
Социалноикономическо положение

Население [млн. жители] 2013 Св. банка 2015 7.265 8.481 8.451 n.a.

Ръст на населението [общ темп на растеж1990–2013 г.] [%] 1990-
2013 Св. банка 2015 -0.79 -0.26 -0.37 n.a.

Дял на градското население [%] 2013 Св. банка 2015 73 63 63 n.a.

БВП на гл. от нас., ППС [по текущи международни цени на щ.д.] 2013 Св. банка 2015 15,941 24,535 16,902 n.a.

Коефициент на бедност [ 2.50 щ.д. на ден [ППС] [% от нас.]] 2011 Св. банка 2015 5.40 1.86 1.65 n.a.

административно устройство

Брой местни административни единици [общини] 2013 NAMRB 2014 264 2,335 1,987 n.a.

Среден размер на местните единици [брой жители] 2013 Изводи на авт. 27,519 3,632 4,253 n.a.

Водни ресурси

Общо налични възобновяеми водни ресурси [м3/гл.нас/год.] 2008-
2012

Аquastat на 
ФАО2015 2,927 10,142 7,070 n.a.

Годишно количество на вътрешното водочерпене [% от общото] 2013 Св. банка 2015 16 38 26 n.a.

Дял на повърхностните води като източник на питейна вода [%] 2014 ICPDR 2015 71 16 31 n.a.

Организация на услугите
Брой на регламентираните доставчици на водни услуги 2014 КЕВР 2015 56 1,060 661 n.a.

Брой на обслужваното население, средно [жители] 2013 Изводи на авт. 128,437 6,643 9,496 n.a.

Преобладаващ тип доставчик на услуги Държавни и общински

Обхват на услугата Водоснабдяване и/или канализация

Собственост Държавна или общинска

Географски обхват Един или няколко големи градове

Наличие на закон за водните услуги? Да

Едно ресорно министерство? Да [Министерство на регионалното развитие и благоустройството]

Регулаторен орган? Да [КЕВР]

Публично достъпни индикатори за дейността на 
операторите? Да [www.danubis.org]

Национално сдружение на операторите? Да [Българската асоциация по ВиК – с ограничено влияние]

Участие на частния сектор Да, в доставката на ВиК услуги София

Достъп до услуги
Водоснабдяване

Водоснабдяване по тръбопроводна мрежа – средно [%] 2012 Изводи на авт. 98 91 83 100

Водоснабдяване по тръбопр. мрежа – долните 40% [%] 2012 Изводи на авт. 96 85 76 100

Водоснабдяване по тръб. мрежа – под $2.50/ден [ППС] [%] 2012 Изводи на авт. 76 77 61 100

Включително чрез публичен доставчик – средно [%] 2011 НСИ 2015a 99 83 74 99

Инвестиции

Поносимост

Експлоатационни
разходи

Неносеща
приходи вода

Нает персонал

Събираемост

Съответствие с
изискванията за ПОВ

Непрекъснатост
на услугата

Удовлетвореност
на клиентите

Покритие
с ПОВ 

Тоалетна с казанче 

Вода по водопреносна мрежаФинансиране Достъп

Ефективност Качество
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Канализация
Тоалетна с казанче – средно [%] 2012 Изводи на авт. 67 83 79 99

Тоалетна с казанче – долните 40% от населението 2012 Изводи на авт. 50 74 70 98

Тоалетна с казанче – най-бедните с $2.50/ден [ППС] [%] 2012 Изводи на авт. 12 63 54 100

Включително канализация – средно [%] 2011 НСИ 2015a 74 67 66 94

Пречистване на отпадъчни води
Свързани към ПСОВ [%] 2011 НСИ 2015a 56 62 45 95

Извършване на услугите
Качество

Потребление на вода от жителите [л/гл. нас./ден] 2011 НСИ 2015b 100 113 122 n.a.

Непрекъснатост на водоснабдяването [часове/ден] — — — 24 20 24

Качество на питейната вода [% от пробите в пълно съответствие] 2011 MoH 2015 97 96 93 99.9

Качество на пречистването на отпадъчни води [% от пробите 
в пълно съответствие със стандартите за BOD5] 2011 MoH 2015 81 79 79 100

Запушване на канализацията [бр/км/годишно] — — — 3.0 5.0 0.2

Удовлетвореност на потребителите [% от населението 
доволно от услугите] 2013 Галъп  2013 63 78 63 95

Ефективност
Неносеща приходи вода [%] 2011 НСИ 2015b 60 34 35 16

Неносеща приходи вода [м3/км/ден] 2013 КЕВР 2015 22 14 35 5

Производителност на персонала [В и К] [брой служители/1,000 
отклонения] 2012 IBNet 2015 6.2 8.7 9.6 2.0

Производителност на персонала [В и К] [брой служители/1,000 
души обслужвано население] 2012 IBNet 2015 1.2 1.0 1.7 0.4

Събираемост на фактурирани доходи [паричен приход/
фактуриран доход] [%] 2012 IBNet 2015 72 102 98 116

Ниво на измерване [отклонения с изм. уред/общ брой отклонения] [%] 2012 IBNet 2015 100 96 84 100

Индекс за оценка на резултатите на операторите [WUPI] n.a. Изводи на авт. 77 80 69 94

Финансиране на услугите
източници на финансиране

Общо финансиране на отрасъла [€/гл. нас./годишно] Изводи на авт. 37 101 62 n.a.

Общо финансиране на отрасъла [дял от БВП] [%] Изводи на авт. 0.31 0.55 0.45 n.a.

Процент на разходите за услуги финансирани чрез цените Изводи на авт. 57 65 67 n.a.

Процент на разходите за услуги финансирани чрез данъците Изводи на авт. 14 10 13 n.a.

Процент на разходите за услуги финансирани чрез трансфери Изводи на авт. 29 25 20 n.a.

разходи за услугите
Средногодишни инвестиции [дял от общото финансиране на 
отрасъла] [%] Изводи на авт. 47 42 38 n.a.

Средногодишни инвестиции [€/гл. от нас./година] Изводи на авт. 18 42 23 n.a.

Прогнозни нужди от инвестиции за постигане на целите [€/
гл. от нас./година]

2014-
2023 МРРБ 2014 86 65 43 n.a.

дял от които за управление на ПОВ [%] Изводи на авт. 59 64 61 n.a.

Възстановяване на разходите
Средна цена за граждани [вкл. В и К ] [€/м3] 2014 КЕВР 2015 0.94 2.18 1.32 n.a.

Единица радходи за Е и П [€/м3] Изводи на авт. 0.54 1.77 1.20 n.a.

Възстановяване на експлоатационните разходи [фактуриран 
доход/експлоатационен разход] 2012 IBNet 2015 1.13 1.10 0.96 1.49

Поносимост
Дял на потенциалните разходи за ВиК от средния доход [%] 2012 Изводи на авт. 2.7 3.1 2.6 n.a.

Дял на потенциалните разходи за ВиК от доходите на долните 
40% от населението [%] 2012 Изводи на авт. 4.6 4.7 3.8 n.a.

Дял на домакинствата с потенциални разходи за ВиК 
надхвърлящи 5% от средните доходи [%] 2012 Изводи на авт. 57.6 24.7 14.1 n.a.

Устойчивост на услугите
Оценка на устойчивостта на отрасъла n.a. Изводи на авт. 66 74 64 96
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ХърВатия
 Държава-членка на ЕС

Оценка на устойчивостта 
на отрасъла

72
индикатор год. източник Стойност

Средно за 
кандидат. 

за ЕС

Средно за 
Дунавския 

регион

Най-добра 
стойност 

за Др

Контекст на услугите
Социалноикономическо положение

Население [млн. жители] 2013 Св. банка 2015 4.253 8.481 8.451 n.a.

Ръст на населението [общ темп на растеж1990–2013 г.] [%] 1990-
2013 Св. банка 2015 -0.51 -0.26 -0.37 n.a.

Дял на градското население [%] 2013 Св. банка 2015 58 63 63 n.a.

БВП на гл. от нас., ППС [по текущи международни цени на щ.д.] 2013 Св. банка 2015 20,904 24,535 16,902 n.a.

Коефициент на бедност [ 2.50 щ.д. на ден [ППС] [% от нас.]] 2011 Св. банка 2015 0.11 1.86 1.65 n.a.

административно устройство

Брой местни административни единици [общини] 2011 DZS 2012 556 2,335 1,987 n.a.

Среден размер на местните единици [брой жители] 2013 Изводи на авт. 7,650 3,632 4,253 n.a.

Водни ресурси

Общо налични възобновяеми водни ресурси [м3/гл.нас/год.] 2008-
2012

Аquastat на 
ФАО2015 24,495 10,142 7,070 n.a.

Годишно количество на вътрешното водочерпене [% от общото] 2013 Св. банка 2015 85 38 26 n.a.

Дял на повърхностните води като източник на питейна вода [%] 2014 ICPDR 2015 4 16 31 n.a.

Организация на услугите
Брой на регламентираните доставчици на водни услуги 2012 WB&DE 2012 140 1,060 661 n.a.

Брой на обслужваното население, средно [жители] 2013 Изводи на авт. 24,605 6,643 9,496 n.a.

Преобладаващ тип доставчик на услуги Местни / общински дружества за комунални услуги

Обхват на услугата Водоснабдяване и/или канализация

Собственост Органите на местно самоуправление

Географски обхват Един или няколко големи градове

Наличие на закон за водните услуги? Да

Едно ресорно министерство? Да [Министрество на земеделието]

Регулаторен орган? Да [Съвет за водни услуги]

Публично достъпни индикатори за дейността на 
операторите? не

Национално сдружение на операторите? Да [GVIK, за ВиК [с ограничена роля]

Участие на частния сектор Ограничено до изграждане и експлоатация на пречиствателни станции за 
отпадъчни води в Загреб

Достъп до услуги
Водоснабдяване

Водоснабдяване по тръбопроводна мрежа – средно [%] 2012 Изводи на авт. 99 91 83 100

Водоснабдяване по тръбопр. мрежа – долните 40% [%] 2012 Изводи на авт. 98 85 76 100

Водоснабдяване по тръб. мрежа – под $2.50/ден [ППС] [%] 2012 Изводи на авт. 95 77 61 100

Включително чрез публичен доставчик – средно [%] 2010 Voda 2010 81 83 74 99

Инвестиции

Поносимост

Експлоатационни
разходи

Неносеща
приходи вода

Нает персонал

Събираемост

Съответствие с
изискванията за ПОВ

Непрекъснатост
на услугата

Удовлетвореност
на клиентите

Покритие
с ПОВ 

Тоалетна с казанче 

Вода по водопреносна мрежаФинансиране Достъп

Ефективност Качество
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Канализация
Тоалетна с казанче – средно [%] 2012 Изводи на авт. 95 83 79 99

Тоалетна с казанче – долните 40% от населението 2012 Изводи на авт. 93 74 70 98

Тоалетна с казанче – най-бедните с $2.50/ден [ППС] [%] 2012 Изводи на авт. 90 63 54 100

Включително канализация – средно [%] 2010 Voda 2010 44 67 66 94

Пречистване на отпадъчни води
Свързани към ПСОВ [%] 2007 DZS 2008 28 62 45 95

Извършване на услугите
Качество

Потребление на вода от жителите [л/гл. нас./ден] 2008 СБ&DE 2012 113 113 122 n.a.

Непрекъснатост на водоснабдяването [часове/ден] 2014 експертна 
оценка 24 24 20 24

Качество на питейната вода [% от пробите в пълно съответствие] 2012 HZJZ 2013 85 96 93 99.9

Качество на пречистването на отпадъчни води [% от пробите 
в пълно съответствие със стандартите за BOD5] — — — 79 79 100

Запушване на канализацията [бр/км/годишно] — — — 3.0 5.0 0.2

Удовлетвореност на потребителите [% от населението 
доволно от услугите] 2013 Галъп  2013 82 78 63 95

Ефективност
Неносеща приходи вода [%] 2011 DZS 2012 44 34 35 16

Неносеща приходи вода [м3/км/ден] 2011 DZS 2012 14 14 35 5

Производителност на персонала [В и К] [брой служители/1,000 
отклонения] 2012 СБ&DE 2012 3 8.7 9.6 2.0

Производителност на персонала [В и К] [брой служители/1,000 
души обслужвано население] — — — 1.0 1.7 0.4

Събираемост на фактурирани доходи [паричен приход/
фактуриран доход] [%] 2012 Световна банка 

2013a и 2013b 90 102 98 116

Ниво на измерване [отклонения с изм. уред/общ брой отклонения] [%] 2012 СБ&DE 2012 100 96 84 100

Индекс за оценка на резултатите на операторите [WUPI] n.a. Изводи на авт. 73 80 69 94

Финансиране на услугите
източници на финансиране

Общо финансиране на отрасъла [€/гл. нас./годишно] Изводи на авт. 81 101 62 n.a.

Общо финансиране на отрасъла [дял от БВП] [%] Изводи на авт. 0.54 0.55 0.45 n.a.

Процент на разходите за услуги финансирани чрез цените Изводи на авт. 57 65 67 n.a.

Процент на разходите за услуги финансирани чрез данъците Изводи на авт. 20 10 13 n.a.

Процент на разходите за услуги финансирани чрез трансфери Изводи на авт. 23 25 20 n.a.

разходи за услугите
Средногодишни инвестиции [дял от общото финансиране на 
отрасъла] [%] Изводи на авт. 41 42 38 n.a.

Средногодишни инвестиции [€/гл. от нас./година] Изводи на авт. 33 42 23 n.a.

Прогнозни нужди от инвестиции за постигане на целите [€/
гл. от нас./година]

2014-
2021 Voda 2010 93 65 43 n.a.

дял от които за управление на ПОВ [%] Изводи на авт. 73 64 61 n.a.

Възстановяване на разходите
Средна цена за граждани [вкл. В и К ] [€/м3] 2012 WB&DE 2012 1.80 2.18 1.32 n.a.

Единица радходи за Е и П [€/м3] Изводи на авт. 1.43 1.77 1.20 n.a.

Възстановяване на експлоатационните разходи [фактуриран 
доход/експлоатационен разход] 2009 Св. банка 2013a 0.97 1.10 0.96 1.49

Поносимост
Дял на потенциалните разходи за ВиК от средния доход [%] 2012 Изводи на авт. 2.3 3.1 2.6 n.a.

Дял на потенциалните разходи за ВиК от доходите на долните 
40% от населението [%] 2012 Изводи на авт. 3.6 4.7 3.8 n.a.

Дял на домакинствата с потенциални разходи за ВиК 
надхвърлящи 5% от средните доходи [%] 2012 Изводи на авт. 19.4 24.7 14.1 n.a.

Устойчивост на услугите
Оценка на устойчивостта на отрасъла n.a. Изводи на авт. 72 74 64 96
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ЧеШКата 
реПУБлиКа

 Държава-членка на ЕС

Оценка на устойчивостта 
на отрасъла

88
индикатор год. източник Стойност

Средно за 
кандидат. 

за ЕС

Средно за 
Дунавския 

регион

Най-добра 
стойност 

за Др

Контекст на услугите
Социалноикономическо положение

Население [млн. жители] 2013 Св. банка 2015 10.512 8.481 8.451 n.a.

Ръст на населението [общ темп на растеж1990–2013 г.] [%] 1990-
2013 Св. банка 2015 0.08 -0.26 -0.37 n.a.

Дял на градското население [%] 2013 Св. банка 2015 73 63 63 n.a.

БВП на гл. от нас., ППС [по текущи международни цени на щ.д.] 2013 Св. банка 2015 27,344 24,535 16,902 n.a.

Коефициент на бедност [ 2.50 щ.д. на ден [ППС] [% от нас.]] 2008 Св. банка 2015 0.05 1.86 1.65 n.a.

административно устройство

Брой местни административни единици [общини] 2014 CZSO 2015 6,253 2,335 1,987 n.a.

Среден размер на местните единици [брой жители] 2013 Изводи на авт. 1,681 3,632 4,253 n.a.

Водни ресурси

Общо налични възобновяеми водни ресурси [м3/гл.нас/год.] 2008-
2012

Аquastat на 
ФАО2015 1,234 10,142 7,070 n.a.

Годишно количество на вътрешното водочерпене [% от общото] 2013 Св. банка 2015 42 38 26 n.a.

Дял на повърхностните води като източник на питейна вода [%] 2014 ICPDR 2015 26 16 31 n.a.

Организация на услугите

Брой на регламентираните доставчици на водни услуги 2013 експертна 
оценка 2,438 1,060 661 n.a.

Брой на обслужваното население, средно [жители] 2013 Изводи на авт. 4,057 6,643 9,496 n.a.

Преобладаващ тип доставчик на услуги Частна концесия

Обхват на услугата Водоснабдяване /канализация

Собственост Общинска

Географски обхват градове/региони

Наличие на закон за водните услуги? Да

Едно ресорно министерство? Не

Регулаторен орган? Не

Публично достъпни индикатори за дейността на 
операторите? Не

Национално сдружение на операторите? Да [SOVAK за ВиК]

Участие на частния сектор Да / в рамките на смесен модел или самостоятелно

Достъп до услуги
Водоснабдяване

Водоснабдяване по тръбопроводна мрежа – средно [%] 2012 Изводи на авт. 100 91 83 100

Водоснабдяване по тръбопр. мрежа – долните 40% [%] 2012 Изводи на авт. 100 85 76 100

Водоснабдяване по тръб. мрежа – под $2.50/ден [ППС] [%] 2012 Изводи на авт. 100 77 61 100

Включително чрез публичен доставчик – средно [%] 2013 CZSO 2015 94 83 74 99

Инвестиции

Поносимост

Експлоатационни
разходи

Неносеща
приходи вода

Нает персонал

Събираемост

Съответствие с
изискванията за ПОВ

Непрекъснатост
на услугата

Удовлетвореност
на клиентите

Покритие
с ПОВ 

Тоалетна с казанче 

Вода по водопреносна мрежаФинансиране Достъп

Ефективност Качество
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Канализация
Тоалетна с казанче – средно [%] 2012 Изводи на авт. 98 83 79 99

Тоалетна с казанче – долните 40% от населението 2012 Изводи на авт. 98 74 70 98

Тоалетна с казанче – най-бедните с $2.50/ден [ППС] [%] 2012 Изводи на авт. 100 63 54 100

Включително канализация – средно [%] 2012 MZe & MŽP 2013 83 67 66 94

Пречистване на отпадъчни води
Свързани към ПСОВ [%] 2012 MZe & MŽP 2013 83 62 45 95

Извършване на услугите
Качество

Потребление на вода от жителите [л/гл. нас./ден] 2013 CZSO 2015 87 113 122 n.a.

Непрекъснатост на водоснабдяването [часове/ден] 2013 IBNet 2015 24 24 20 24

Качество на питейната вода [% от пробите в пълно съответствие] 2013 SZU 2014 99,8 96 93 99.9

Качество на пречистването на отпадъчни води [% от пробите 
в пълно съответствие със стандартите за BOD5] 2013 Eвростат 2014 99 79 79 100

Запушване на канализацията [бр/км/годишно] 2013 IBNet 2015 0.26 3.0 5.0 0.2

Удовлетвореност на потребителите [% от населението 
доволно от услугите] 2013 Галъп  2013 81 78 63 95

Ефективност
Неносеща приходи вода [%] 2012 CZSO 2015 22 34 35 16

Неносеща приходи вода [м3/км/ден] 2012 CZSO 2015 5 14 35 5

Производителност на персонала [В и К] [брой служители/1,000 
отклонения] 2013 IBNet 2015 5.2 8.7 9.6 2.0

Производителност на персонала [В и К] [брой служители/1,000 
души обслужвано население] 2013 IBNet 2015 0.8 1.0 1.7 0.4

Събираемост на фактурирани доходи [паричен приход/
фактуриран доход] [%] 2013 IBNet 2015 95 102 98 116

Ниво на измерване [отклонения с изм. уред/общ брой отклонения] [%] 2013 IBNet 2015 100 96 84 100

Индекс за оценка на резултатите на операторите [WUPI] n.a. Изводи на авт. 91 80 69 94

Финансиране на услугите
източници на финансиране

Общо финансиране на отрасъла [€/гл. нас./годишно] Изводи на авт. 124 101 62 n.a.

Общо финансиране на отрасъла [дял от БВП] [%] Изводи на авт. 0.62 0.55 0.45 n.a.

Процент на разходите за услуги финансирани чрез цените Изводи на авт. 60 65 67 n.a.

Процент на разходите за услуги финансирани чрез данъците Изводи на авт. 18 10 13 n.a.

Процент на разходите за услуги финансирани чрез трансфери Изводи на авт. 22 25 20 n.a.

разходи за услугите
Средногодишни инвестиции [дял от общото финансиране на 
отрасъла] [%] Изводи на авт. 50 42 38 n.a.

Средногодишни инвестиции [€/гл. от нас./година] Изводи на авт. 62 42 23 n.a.

Прогнозни нужди от инвестиции за постигане на целите [€/
гл. от нас./година]

2015-
2022

експертна 
оценка 49 65 43 n.a.

дял от които за управление на ПОВ [%] Изводи на авт. 78 64 61 n.a.

Възстановяване на разходите
Средна цена за граждани [вкл. В и К ] [€/м3] 2013 MZe 2014 2.75 2.18 1.32 n.a.

Единица радходи за Е и П [€/м3] Изводи на авт. 2.10 1.77 1.20 n.a.

Възстановяване на експлоатационните разходи [фактуриран 
доход/експлоатационен разход] 2013 IBNet 2015 1.18 1.10 0.96 1.49

Поносимост
Дял на потенциалните разходи за ВиК от средния доход [%] 2012 Изводи на авт. 2.0 3.1 2.6 n.a.

Дял на потенциалните разходи за ВиК от доходите на долните 
40% от населението [%] 2012 Изводи на авт. 2.8 4.7 3.8 n.a.

Дял на домакинствата с потенциални разходи за ВиК 
надхвърлящи 5% от средните доходи [%] 2012 Изводи на авт. 3.0 24.7 14.1 n.a.

Устойчивост на услугите
Оценка на устойчивостта на отрасъла n.a. Изводи на авт. 88 74 64 96
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УнГария
 Държава-членка на ЕС

Оценка на устойчивостта 
на отрасъла

74
индикатор год. източник Стойност

Средно за 
кандидат. 

за ЕС

Средно за 
Дунавския 

регион

Най-добра 
стойност 

за Др

Контекст на услугите
Социалноикономическо положение

Население [млн. жители] 2013 Св. банка 2015 9.897 8.481 8.451 n.a.

Ръст на населението [общ темп на растеж1990–2013 г.] [%] 1990-
2013 Св. банка 2015 -0.20 -0.26 -0.37 n.a.

Дял на градското население [%] 2013 Св. банка 2015 70 63 63 n.a.

БВП на гл. от нас., ППС [по текущи международни цени на щ.д.] 2013 Св. банка 2015 22,877 24,535 16,902 n.a.

Коефициент на бедност [ 2.50 щ.д. на ден [ППС] [% от нас.]] 2011 Св. банка 2015 0.35 1.86 1.65 n.a.

административно устройство

Брой местни административни единици [общини] 2014 Gov. HU 2015 3,152 2,335 1,987 n.a.

Среден размер на местните единици [брой жители] 2013 Изводи на авт. 3,140 3,632 4,253 n.a.

Водни ресурси

Общо налични възобновяеми водни ресурси [м3/гл.нас/год.] 2008-
2012

Аquastat на 
ФАО2015 10,425 10,142 7,070 n.a.

Годишно количество на вътрешното водочерпене [% от общото] 2013 Св. банка 2015 12 38 26 n.a.

Дял на повърхностните води като източник на питейна вода [%] 2014 ICPDR 2015 5 16 31 n.a.

Организация на услугите

Брой на регламентираните доставчици на водни услуги 2014 експертна 
оценка 41 1,060 661 n.a.

Брой на обслужваното население, средно [жители] 2013 Изводи на авт. 226,912 6,643 9,496 n.a.

Преобладаващ тип доставчик на услуги Общшнски дружества

Обхват на услугата Водоснабдяване и канализация

Собственост Общинска (51%), държавна (23%), смесена, с участието на частни оператори (20%)

Географски обхват От едно до няколкостотин населени места

Наличие на закон за водните услуги? Да

Едно ресорно министерство? Да [Министерство на националното развитие]

Регулаторен орган? Да [HEA]

Публично достъпни индикатори за дейността на 
операторите? Не

Национално сдружение на операторите? Да [MAVIZ за ВиК]

Участие на частния сектор Ограничено и намаляващо поради регулаторни ограничения

Достъп до услуги
Водоснабдяване

Водоснабдяване по тръбопроводна мрежа – средно [%] 2012 Изводи на авт. 97 91 83 100

Водоснабдяване по тръбопр. мрежа – долните 40% [%] 2012 Изводи на авт. 94 85 76 100

Водоснабдяване по тръб. мрежа – под $2.50/ден [ППС] [%] 2012 Изводи на авт. 98 77 61 100

Включително чрез публичен доставчик – средно [%] 2012 KSH 2014 94 83 74 99

Инвестиции

Поносимост

Експлоатационни
разходи

Неносеща
приходи вода

Нает персонал

Събираемост

Съответствие с
изискванията за ПОВ

Непрекъснатост
на услугата

Удовлетвореност
на клиентите

Покритие
с ПОВ 

Тоалетна с казанче 

Вода по водопреносна мрежаФинансиране Достъп

Ефективност Качество
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Канализация
Тоалетна с казанче – средно [%] 2012 Изводи на авт. 93 83 79 99

Тоалетна с казанче – долните 40% от населението 2012 Изводи на авт. 87 74 70 98

Тоалетна с казанче – най-бедните с $2.50/ден [ППС] [%] 2012 Изводи на авт. 98 63 54 100

Включително канализация – средно [%] 2012 KSH 2015 74 67 66 94

Пречистване на отпадъчни води
Свързани към ПСОВ [%] 2012 KSH 2015 72 62 45 95

Извършване на услугите
Качество

Потребление на вода от жителите [л/гл. нас./ден] 2013 KSH 2015 94 113 122 n.a.

Непрекъснатост на водоснабдяването [часове/ден] 2013 експертна 
оценка 24 24 20 24

Качество на питейната вода [% от пробите в пълно съответствие] 2011 EC 2014 95 96 93 99.9

Качество на пречистването на отпадъчни води [% от пробите 
в пълно съответствие със стандартите за BOD5] 2013 Eвростат 2014 75 79 79 100

Запушване на канализацията [бр/км/годишно] 2007 IBNet 2015 7.41 3.0 5.0 0.2

Удовлетвореност на потребителите [% от населението 
доволно от услугите] 2013 Галъп  2013 77 78 63 95

Ефективност
Неносеща приходи вода [%] 2012 KSH 2015 24 34 35 16

Неносеща приходи вода [м3/км/ден] 2012 KSH 2015 6.1 14 35 5

Производителност на персонала [В и К] [брой служители/1,000 
отклонения] 2012 експертна 

оценка 3.5 8.7 9.6 2.0

Производителност на персонала [В и К] [брой служители/1,000 
души обслужвано население] 2007 IBNet 2015 1.7 1.0 1.6 0.4

Събираемост на фактурирани доходи [паричен приход/
фактуриран доход] [%] 2010 KvVM 2010 94 102 98 116

Ниво на измерване [отклонения с изм. уред/общ брой отклонения] [%] 2012 експертна 
оценка 99.7 96 84 100

Индекс за оценка на резултатите на операторите [WUPI] n.a. Изводи на авт. 81 80 69 94

Финансиране на услугите
източници на финансиране

Общо финансиране на отрасъла [€/гл. нас./годишно] Изводи на авт. 86 101 62 n.a.

Общо финансиране на отрасъла [дял от БВП] [%] Изводи на авт. 0.51 0.55 0.45 n.a.

Процент на разходите за услуги финансирани чрез цените Изводи на авт. 76 65 67 n.a.

Процент на разходите за услуги финансирани чрез данъците Изводи на авт. 5 10 12 n.a.

Процент на разходите за услуги финансирани чрез трансфери Изводи на авт. 19 25 22 n.a.

разходи за услугите
Средногодишни инвестиции [дял от общото финансиране на 
отрасъла] [%] Изводи на авт. 15 42 38 n.a.

Средногодишни инвестиции [€/гл. от нас./година] Изводи на авт. 13 42 23 n.a.

Прогнозни нужди от инвестиции за постигане на целите [€/
гл. от нас./година]

2007-
2013 KvVM 2010 32 65 43 n.a.

дял от които за управление на ПОВ [%] Изводи на авт. 70 64 61 n.a.

Възстановяване на разходите
Средна цена за граждани [вкл. В и К ] [€/м3] 2012 KSH 2015 2.43 2.18 1.32 n.a.

Единица радходи за Е и П [€/м3] Изводи на авт. 2.28 1.77 1.20 1.20

Възстановяване на експлоатационните разходи [фактуриран 
доход/експлоатационен разход] 2011 експертна 

оценка 0.89 1.10 0.96 1.49

Поносимост
Дял на потенциалните разходи за ВиК от средния доход [%] 2012 Изводи на авт. 2.9 3.1 2.6 n.a.

Дял на потенциалните разходи за ВиК от доходите на долните 
40% от населението [%] 2012 Изводи на авт. 4.2 4.7 3.8 n.a.

Дял на домакинствата с потенциални разходи за ВиК 
надхвърлящи 5% от средните доходи [%] 2012 Изводи на авт. 18.9 24.7 14.1 n.a.

Устойчивост на услугите
Оценка на устойчивостта на отрасъла n.a. Изводи на авт. 74 74 64 96
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КоСоВо
Държава-потенциална 

кандидатка за членство в ЕС

Оценка на устойчивостта 
на отрасъла

63
индикатор год. източник Стойност

Средно за 
кандидат. 

за ЕС

Средно за 
Дунавския 

регион

Най-добра 
стойност 

за Др

Контекст на услугите
Социалноикономическо положение

Население [млн. жители] 2013 Св. банка 2015 1,824 3.053 8.451 n.a.

Ръст на населението [общ темп на растеж1990–2013 г.] [%] 1990-
2013 Св. банка 2015 0.00 -0.33 -0.37 n.a.

Дял на градското население [%] 2011 KAS 2011a 39 51 63 n.a.

БВП на гл. от нас., ППС [по текущи международни цени на щ.д.] 2013 Св. банка 2015 8,740 11,154 16,902 n.a.

Коефициент на бедност [ 2.50 щ.д. на ден [ППС] [% от нас.]] 2010 KAS 2011b 6.81 3.55 1.65 n.a.

административно устройство

Брой местни административни единици [общини] 2013 KAS 2014 38 85 1,987 n.a.

Среден размер на местните единици [брой жители] 2013 Изводи на авт. 48,000 35,850 4,253 n.a.

Водни ресурси

Общо налични възобновяеми водни ресурси [м3/гл.нас/год.] — — — 8,128 7,070 n.a.

Годишно количество на вътрешното водочерпене [% от общото] — — — 18 26 n.a.

Дял на повърхностните води като източник на питейна вода [%] 2014 ICPDR 2015 60 42 31 n.a.

Организация на услугите
Брой на регламентираните доставчици на водни услуги 2012 WWRO 2013 7 75 661 n.a.

Брой на обслужваното население, средно [жители] 2013 Изводи на авт. 174,583 28,963 9,496 n.a.

Преобладаващ тип доставчик на услуги Публични, регионални доставчици на услуги

Обхват на услугата Водоснабдяване, събиране и пречистване на отпадъчни води

Собственост Държавна

Географски обхват Регионален

Наличие на закон за водните услуги? Да

Едно ресорно министерство? Не [вместо това, Междуведомствен съвет по водите]

Регулаторен орган? Да [WWRO]

Публично достъпни индикатори за дейността на 
операторите? Да [www.wwro-ks.org]

Национално сдружение на операторите? Да [SHUKOS за ВиК]

Участие на частния сектор Маргинално

Достъп до услуги
Водоснабдяване

Водоснабдяване по тръбопроводна мрежа – средно [%] 2010 Изводи на авт. 96 89 83 100

Водоснабдяване по тръбопр. мрежа – долните 40% [%] 2010 Изводи на авт. 93 81 76 100

Водоснабдяване по тръб. мрежа – под $2.50/ден [ППС] [%] 2010 Изводи на авт. 84 73 61 100

Включително чрез публичен доставчик – средно [%] 2011 KAS 2011a 67 71 74 99

Инвестиции

Поносимост

Експлоатационни
разходи

Неносеща
приходи вода

Нает персонал

Събираемост

Съответствие с
изискванията за ПОВ

Непрекъснатост
на услугата

Удовлетвореност
на клиентите

Покритие
с ПОВ 

Тоалетна с казанче 

Вода по водопреносна мрежаФинансиране Достъп

Ефективност Качество
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Канализация
Тоалетна с казанче – средно [%] 2010 Изводи на авт. 84 90 79 99

Тоалетна с казанче – долните 40% от населението 2010 Изводи на авт. 80 81 70 98

Тоалетна с казанче – най-бедните с $2.50/ден [ППС] [%] 2010 Изводи на авт. 76 76 54 100

Включително канализация – средно [%] 2011 KAS 2011a 53 53 66 94

Пречистване на отпадъчни води

Свързани към ПСОВ [%] 2013 експертна 
оценка 1 9 45 95

Извършване на услугите
Качество

Потребление на вода от жителите [л/гл. нас./ден] 2013 WWRO 2013 93 165 122 n.a.

Непрекъснатост на водоснабдяването [часове/ден] 2013 WWRO 2013 22 19 20 24

Качество на питейната вода [% от пробите в пълно съответствие] 2013 WWRO 2013 98 83 93 99.9

Качество на пречистването на отпадъчни води [% от пробите 
в пълно съответствие със стандартите за BOD5] — — — n.a. 79 100

Запушване на канализацията [бр/км/годишно] 2013 IBNet 2015 5.0 9.3 5.0 0.2

Удовлетвореност на потребителите [% от населението 
доволно от услугите] 2013 Галъп  2013 60 63 63 95

Ефективност
Неносеща приходи вода [%] 2013 WWRO 2013 57 50 35 16

Неносеща приходи вода [м3/км/ден] 2013 IBNet 2015 59 41 35 5

Производителност на персонала [В и К] [брой служители/1,000 
отклонения] 2013 WWRO 2013 6.6 11.5 9.6 2.0

Производителност на персонала [В и К] [брой служители/1,000 
души обслужвано население] 2013 IBNet 2015 0.7 2.4 1.7 0.4

Събираемост на фактурирани доходи [паричен приход/
фактуриран доход] [%] 2013 WWRO 2013 71 85 98 116

Ниво на измерване [отклонения с изм. уред/общ брой отклонения] [%] 2013 WWRO 2013 91 81 84 100

Индекс за оценка на резултатите на операторите [WUPI] n.a. Изводи на авт. 65 59 69 94

Финансиране на услугите
източници на финансиране

Общо финансиране на отрасъла [€/гл. нас./годишно] Изводи на авт. 22 29 62 n.a.

Общо финансиране на отрасъла [дял от БВП] [%] Изводи на авт. 0.34 0.34 0.45 n.a.

Процент на разходите за услуги финансирани чрез цените Изводи на авт. 34 67 67 n.a.

Процент на разходите за услуги финансирани чрез данъците Изводи на авт. 37 17 13 n.a.

Процент на разходите за услуги финансирани чрез трансфери Изводи на авт. 29 16 20 n.a.

разходи за услугите
Средногодишни инвестиции [дял от общото финансиране на 
отрасъла] [%] Изводи на авт. 77 32 38 n.a.

Средногодишни инвестиции [€/гл. от нас./година] Изводи на авт. 17 9 23 n.a.

Прогнозни нужди от инвестиции за постигане на целите [€/
гл. от нас./година]

2014-
2034 Gov. KS 2014 29 37 43 n.a.

дял от които за управление на ПОВ [%] Изводи на авт. 69 70 61 n.a.

Възстановяване на разходите
Средна цена за граждани [вкл. В и К ] [€/м3] 2013 WWRO 2013 0.48 0.57 1.32 n.a.

Единица радходи за Е и П [€/м3] Изводи на авт. 0.22 0.45 1.20 n.a.

Възстановяване на експлоатационните разходи [фактуриран 
доход/експлоатационен разход] 2013 WWRO 2013 1.49 1.01 0.96 1.49

Поносимост
Дял на потенциалните разходи за ВиК от средния доход [%] 2010 Изводи на авт. 2.3 1.6 2.6 n.a.

Дял на потенциалните разходи за ВиК от доходите на долните 
40% от населението [%] 2010 Изводи на авт. 3.4 2.5 3.8 n.a.

Дял на домакинствата с потенциални разходи за ВиК 
надхвърлящи 5% от средните доходи [%] 2010 Изводи на авт. 3.8 1.6 14.1 n.a.

Устойчивост на услугите
Оценка на устойчивостта на отрасъла n.a. Изводи на авт. 63 59 64 96
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БЮр 
МаКеДония

Държава-кандидатка за 
членство в ЕС 

Оценка на устойчивостта 
на отрасъла

61
индикатор год. източник Стойност

Средно за 
кандидат. 

за ЕС

Средно за 
Дунавския 

регион

Най-добра 
стойност 

за Др

Контекст на услугите
Социалноикономическо положение

Население [млн. жители] 2013 Св. банка 2015 2.107 3.053 8.451 n.a.

Ръст на населението [общ темп на растеж1990–2013 г.] [%] 1990-
2013 Св. банка 2015 0.21 -0.33 -0.37 n.a.

Дял на градското население [%] 2013 Св. банка 2015 57 51 63 n.a.

БВП на гл. от нас., ППС [по текущи международни цени на щ.д.] 2013 Св. банка 2015 11.802 11,154 16,902 n.a.

Коефициент на бедност [ 2.50 щ.д. на ден [ППС] [% от нас.]] 2008 Св. банка 2015 9.00 3.55 1.65 n.a.

административно устройство

Брой местни административни единици [общини] 2014 SSO 2015 80 85 1,987 n.a.

Среден размер на местните единици [брой жители] 2013 Изводи на авт. 26,339 35,850 4,253 n.a.

Водни ресурси

Общо налични възобновяеми водни ресурси [м3/гл.нас/год.] 2008-
2012

Аquastat на 
ФАО2015 3,039 8,128 7,070 n.a.

Годишно количество на вътрешното водочерпене [% от общото] 2013 Св. банка 2015 21 18 26 n.a.

Дял на повърхностните води като източник на питейна вода [%] 2014 ICPDR 2015 50 42 31 n.a.

Организация на услугите
Брой на регламентираните доставчици на водни услуги 2014 ADKOM 2014 68 75 661 n.a.

Брой на обслужваното население, средно [жители] 2013 Изводи на авт. 23,241 28,963 9,496 n.a.

Преобладаващ тип доставчик на услуги Общинско публично предприятие за комунални услуги

Обхват на услугата Водоснабдяване, канализация и общински отпадъци

Собственост Местното управление (гр. Скопие)

Географски обхват Административните граници на общините (гр. Скопие)

Наличие на закон за водните услуги? Да

Едно ресорно министерство? Не

Регулаторен орган? Не

Публично достъпни индикатори за дейността на 
операторите? Не

Национално сдружение на операторите? Да [ADKOM за общински услуги]

Участие на частния сектор Само един частен оператор

Достъп до услуги
Водоснабдяване

Водоснабдяване по тръбопроводна мрежа – средно [%] 2012 Изводи на авт. 92 89 83 100

Водоснабдяване по тръбопр. мрежа – долните 40% [%] 2012 Изводи на авт. 83 81 76 100

Водоснабдяване по тръб. мрежа – под $2.50/ден [ППС] [%] — — — 73 61 100

Включително чрез публичен доставчик – средно [%] 2012 Eptisa-Geing 2014 75 71 74 99

Инвестиции

Поносимост

Експлоатационни
разходи

Неносеща
приходи вода

Нает персонал

Събираемост

Съответствие с
изискванията за ПОВ

Непрекъснатост
на услугата

Удовлетвореност
на клиентите

Покритие
с ПОВ 

Тоалетна с казанче 

Вода по водопреносна мрежаФинансиране Достъп

Ефективност Качество
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Канализация
Тоалетна с казанче – средно [%] 2012 Изводи на авт. 86 90 79 99

Тоалетна с казанче – долните 40% от населението 2012 Изводи на авт. 67 81 70 98

Тоалетна с казанче – най-бедните с $2.50/ден [ППС] [%] — — — 76 54 100

Включително канализация – средно [%] 2011 SSO 2011 60 53 66 94

Пречистване на отпадъчни води
Свързани към ПСОВ [%] 2012 MoEPP 2011 13 9 45 95

Извършване на услугите
Качество

Потребление на вода от жителите [л/гл. нас./ден] 2013 IBNet 2015 158 165 122 n.a.

Непрекъснатост на водоснабдяването [часове/ден] 2013 IBNet 2015 24 19 20 24

Качество на питейната вода [% от пробите в пълно съответствие] 2009 IPH 2014 95 83 93 99.9

Качество на пречистването на отпадъчни води [% от пробите 
в пълно съответствие със стандартите за BOD5] — — — n.a. 79 100

Запушване на канализацията [бр/км/годишно] 2013 IBNet 2015 5.5 9.3 5.0 0.2

Удовлетвореност на потребителите [% от населението 
доволно от услугите] 2013 Галъп  2013 66 63 63 95

Ефективност
Неносеща приходи вода [%] 2013 IBNet 2015 63 50 35 16

Неносеща приходи вода [м3/км/ден] 2013 IBNet 2015 101 41 35 5

Производителност на персонала [В и К] [брой служители/1,000 
отклонения] 2013 IBNet 2015 8.2 11.5 9.6 2.0

Производителност на персонала [В и К] [брой служители/1,000 
души обслужвано население] 2013 IBNet 2015 1.8 2.4 1.7 0.4

Събираемост на фактурирани доходи [паричен приход/
фактуриран доход] [%] 2013 IBNet 2015 92 85 98 116

Ниво на измерване [отклонения с изм. уред/общ брой отклонения] [%] 2012 експертна 
оценка 84 81 84 100

Индекс за оценка на резултатите на операторите [WUPI] n.a. Изводи на авт. 62 59 69 94

Финансиране на услугите
източници на финансиране

Общо финансиране на отрасъла [€/гл. нас./годишно] Изводи на авт. 31 29 62 n.a.

Общо финансиране на отрасъла [дял от БВП] [%] Изводи на авт. 0.34 0.34 0.45 n.a.

Процент на разходите за услуги финансирани чрез цените Изводи на авт. 71 67 67 n.a.

Процент на разходите за услуги финансирани чрез данъците Изводи на авт. 21 17 13 n.a.

Процент на разходите за услуги финансирани чрез трансфери Изводи на авт. 8 16 20 n.a.

разходи за услугите
Средногодишни инвестиции [дял от общото финансиране на 
отрасъла] [%] Изводи на авт. 33 32 38 n.a.

Средногодишни инвестиции [€/гл. от нас./година] Изводи на авт. 10 9 23 n.a.

Прогнозни нужди от инвестиции за постигане на целите [€/
гл. от нас./година]

2014-
2030

Eptisa-Geing 
2014 20 37 43 n.a.

дял от които за управление на ПОВ [%] Изводи на авт. 70 70 61 n.a.

Възстановяване на разходите
Средна цена за граждани [вкл. В и К ] [€/м3] 2013 ADKOM 2014 0.59 0.57 1.32 n.a.

Единица радходи за Е и П [€/м3] Изводи на авт. 0.48 0.45 1.20 n.a.

Възстановяване на експлоатационните разходи [фактуриран 
доход/експлоатационен разход] 2013 IBNet 2015 1.05 1.01 0.96 1.49

Поносимост
Дял на потенциалните разходи за ВиК от средния доход [%] 2008 Изводи на авт. 1.7 1.6 2.6 n.a.

Дял на потенциалните разходи за ВиК от доходите на долните 
40% от населението [%] 2008 Изводи на авт. 2.9 2.5 3.8 n.a.

Дял на домакинствата с потенциални разходи за ВиК 
надхвърлящи 5% от средните доходи [%] 2008 Изводи на авт. 2.4 1.6 14.1 n.a.

Устойчивост на услугите
Оценка на устойчивостта на отрасъла n.a. Изводи на авт. 61 59 64 96
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МолДоВа
Държава извън ЕС

Оценка на устойчивостта 
на отрасъла

50
индикатор год. източник Стойност

Средно за 
кандидат. 

за ЕС

Средно за 
Дунавския 

регион

Най-добра 
стойност 

за Др

Контекст на услугите
Социалноикономическо положение

Население [млн. жители] 2013 Св. банка 2015 3.559 24.524 8.451 n.a.

Ръст на населението [общ темп на растеж1990–2013 г.] [%] 1990-
2013 Св. банка 2015 -0.16 -0.54 -0.37 n.a.

Дял на градското население [%] 2013 Св. банка 2015 45 67 63 n.a.

БВП на гл. от нас., ППС [по текущи международни цени на щ.д.] 2013 Св. банка 2015 4,669 8,489 16,902 n.a.

Коефициент на бедност [ 2.50 щ.д. на ден [ППС] [% от нас.]] 2011 Св. банка 2015 7.07 0.64 1.65 n.a.

административно устройство

Брой местни административни единици [общини] 2011 IMF 2012 981 6,303 1,987 n.a.

Среден размер на местните единици [брой жители] 2013 Изводи на авт. 3,628 3,891 4,253 n.a.

Водни ресурси

Общо налични възобновяеми водни ресурси [м3/гл.нас/год.] 2008-
2012

Аquastat на 
ФАО2015 3,315 9,156 7,070 n.a.

Годишно количество на вътрешното водочерпене [% от общото] 2013 Св. банка 2015 14 20 26 n.a.

Дял на повърхностните води като източник на питейна вода [%] 2014 ICPDR 2015 33 27 31 n.a.

Организация на услугите
Брой на регламентираните доставчици на водни услуги 2012 AMAC 2015 52 824 661 n.a.

Брой на обслужваното население, средно [жители] 2013 Изводи на авт. 29,430 18,882 9,496 n.a.

Преобладаващ тип доставчик на услуги Акционелни ВиК дружества

Обхват на услугата Водоснабдяване и/или канализация

Собственост Държавна

Географски обхват Общински

Наличие на закон за водните услуги? Да

Едно ресорно министерство? Не

Регулаторен орган? Да [ANRE]

Публично достъпни индикатори за дейността на 
операторите? Да [www.amac.md]

Национално сдружение на операторите? Да [AMAC за ВиК с ограничено покритие]

Участие на частния сектор Не

Достъп до услуги
Водоснабдяване

Водоснабдяване по тръбопроводна мрежа – средно [%] 2010 Изводи на авт. 51 71 83 100

Водоснабдяване по тръбопр. мрежа – долните 40% [%] 2010 Изводи на авт. 27 61 76 100

Водоснабдяване по тръб. мрежа – под $2.50/ден [ППС] [%] 2010 Изводи на авт. 10 39 61 100

Включително чрез публичен доставчик – средно [%] 2010 BNS 2010 43 63 74 99

Инвестиции

Поносимост

Експлоатационни
разходи

Неносеща
приходи вода

Нает персонал

Събираемост

Съответствие с
изискванията за ПОВ

Непрекъснатост
на услугата

Удовлетвореност
на клиентите

Покритие
с ПОВ 

Тоалетна с казанче 

Вода по водопреносна мрежаФинансиране Достъп

Ефективност Качество
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Канализация
Тоалетна с казанче – средно [%] 2010 Изводи на авт. 35 69 79 99

Тоалетна с казанче – долните 40% от населението 2010 Изводи на авт. 15 60 70 98

Тоалетна с казанче – най-бедните с $2.50/ден [ППС] [%] 2010 Изводи на авт. 5 38 54 100

Включително канализация – средно [%] 2012 IBNet 2015 38 70 66 94

Пречистване на отпадъчни води
Свързани към ПСОВ [%] 2013 IBNet 2015 24 36 45 95

Извършване на услугите
Качество

Потребление на вода от жителите [л/гл. нас./ден] 2012 AMAC 2015 126 116 122 n.a.

Непрекъснатост на водоснабдяването [часове/ден] 2012 IBNet 2015 21 17 20 24

Качество на питейната вода [% от пробите в пълно съответствие] 2014 Mediu 2014 86 86 93 99.9

Качество на пречистването на отпадъчни води [% от пробите 
в пълно съответствие със стандартите за BOD5] — — — n.a. 79 100

Запушване на канализацията [бр/км/годишно] 2013 IBNet 2015 12.1 12.1 5.0 0.2

Удовлетвореност на потребителите [% от населението 
доволно от услугите] 2013 Галъп  2013 61 44 63 95

Ефективност
Неносеща приходи вода [%] 2013 IBNet 2015 41 31 35 16

Неносеща приходи вода [м3/км/ден] 2013 IBNet 2015 25.5 59 35 5

Производителност на персонала [В и К] [брой служители/1,000 
отклонения] 2012 AMAC 2015 13.3 13.3 9.6 2.0

Производителност на персонала [В и К] [брой служители/1,000 
души обслужвано население] 2013 IBNet 2015 2.2 2.0 1.7 0.4

Събираемост на фактурирани доходи [паричен приход/
фактуриран доход] [%] 2012 AMAC 2015 92 98 98 116

Ниво на измерване [отклонения с изм. уред/общ брой отклонения] [%] 2012 IBNet 2015 80 70 84 100

Индекс за оценка на резултатите на операторите [WUPI] n.a. Изводи на авт. 58 59 69 94

Финансиране на услугите
източници на финансиране

Общо финансиране на отрасъла [€/гл. нас./годишно] Изводи на авт. 17 21 62 n.a.

Общо финансиране на отрасъла [дял от БВП] [%] Изводи на авт. 0.50 0.35 0.45 n.a.

Процент на разходите за услуги финансирани чрез цените Изводи на авт. 86 65 67 n.a.

Процент на разходите за услуги финансирани чрез данъците Изводи на авт. 5 30 13 n.a.

Процент на разходите за услуги финансирани чрез трансфери Изводи на авт. 9 5 20 n.a.

разходи за услугите
Средногодишни инвестиции [дял от общото финансиране на 
отрасъла] [%] Изводи на авт. 13 14 38 n.a.

Средногодишни инвестиции [€/гл. от нас./година] Изводи на авт. 2 3 23 n.a.

Прогнозни нужди от инвестиции за постигане на целите [€/
гл. от нас./година]

2013-
2017 Eptisa 2012 11 15 43 n.a.

дял от които за управление на ПОВ [%] Изводи на авт. 67 42 61 n.a.

Възстановяване на разходите
Средна цена за граждани [вкл. В и К ] [€/м3] 2012 AMAC 2015 0.85 0.51 1.32 n.a.

Единица радходи за Е и П [€/м3] Изводи на авт. 0.76 0.69 1.20 n.a.

Възстановяване на експлоатационните разходи [фактуриран 
доход/експлоатационен разход] 2012 IBNet 2015 0.99 0.75 0.96 1.49

Поносимост
Дял на потенциалните разходи за ВиК от средния доход [%] 2010 Изводи на авт. 4.5 2.1 2.6 n.a.

Дял на потенциалните разходи за ВиК от доходите на долните 
40% от населението [%] 2010 Изводи на авт. 6.8 2.9 3.8 n.a.

Дял на домакинствата с потенциални разходи за ВиК 
надхвърлящи 5% от средните доходи [%] 2010 Изводи на авт. 32.2 2.7 14.1 n.a.

Устойчивост на услугите
Оценка на устойчивостта на отрасъла n.a. Изводи на авт. 50 54 64 96
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Черна Гора
Държава-кандидатка 

за членство в ЕС 

Оценка на устойчивостта 
на отрасъла

59
индикатор год. източник Стойност

Средно за 
кандидат. 

за ЕС

Средно за 
Дунавския 

регион

Най-добра 
стойност 

за Др

Контекст на услугите
Социалноикономическо положение

Население [млн. жители] 2013 Св. банка 2015 0.621 3.053 8.451 n.a.

Ръст на населението [общ темп на растеж1990–2013 г.] [%] 1990-
2013 Св. банка 2015 0.05 -0.33 -0.37 n.a.

Дял на градското население [%] 2013 Св. банка 2015 64 51 63 n.a.

БВП на гл. от нас., ППС [по текущи международни цени на щ.д.] 2013 Св. банка 2015 14,318 11,154 16,902 n.a.

Коефициент на бедност [ 2.50 щ.д. на ден [ППС] [% от нас.]] 2011 Св. банка 2015 1.41 3.55 1.65 n.a.

административно устройство

Брой местни административни единици [общини] 2014 Monstat 2013 23 85 1,987 n.a.

Среден размер на местните единици [брой жители] 2013 Изводи на авт. 27,017 35,850 4,253 n.a.

Водни ресурси

Общо налични възобновяеми водни ресурси [м3/гл.нас/год.] — — — 8,128 7,070 n.a.

Годишно количество на вътрешното водочерпене [% от общото] 2013 Св. банка 2015 60 18 26 n.a.

Дял на повърхностните води като източник на питейна вода [%] 2014 ICPDR 2015 10 42 31 n.a.

Организация на услугите
Брой на регламентираните доставчици на водни услуги 2012 MRT 2012a 22 75 661 n.a.

Брой на обслужваното население, средно [жители] 2013 Изводи на авт. 21,466 28,963 9,496 n.a.

Преобладаващ тип доставчик на услуги Местни/ общински дружества за комунални услуги

Обхват на услугата Водоснабдяване и канализация

Собственост Общинска

Географски обхват Един до няколко големи градове

Наличие на закон за водните услуги? Да

Едно ресорно министерство? Не

Регулаторен орган? Не

Публично достъпни индикатори за дейността на 
операторите? Не

Национално сдружение на операторите? Да [UVCG за В и К, с широк обхват]

Участие на частния сектор Не

Достъп до услуги
Водоснабдяване

Водоснабдяване по тръбопроводна мрежа – средно [%] 2011 Изводи на авт. 91 89 83 100

Водоснабдяване по тръбопр. мрежа – долните 40% [%] 2011 Изводи на авт. 87 81 76 100

Водоснабдяване по тръб. мрежа – под $2.50/ден [ППС] [%] 2011 Изводи на авт. 72 73 61 100

Включително чрез публичен доставчик – средно [%] 2012 Изводи на авт. 76 71 74 99

Инвестиции

Поносимост

Експлоатационни
разходи

Неносеща
приходи вода

Нает персонал

Събираемост

Съответствие с
изискванията за ПОВ

Непрекъснатост
на услугата

Удовлетвореност
на клиентите

Покритие
с ПОВ 

Тоалетна с казанче 

Вода по водопреносна мрежаФинансиране Достъп

Ефективност Качество
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Канализация
Тоалетна с казанче – средно [%] 2011 Изводи на авт. 89 90 79 99

Тоалетна с казанче – долните 40% от населението 2011 Изводи на авт. 84 81 70 98

Тоалетна с казанче – най-бедните с $2.50/ден [ППС] [%] 2011 Изводи на авт. 66 76 54 100

Включително канализация – средно [%] 2012 Изводи на авт. 43 53 66 94

Пречистване на отпадъчни води
Свързани към ПСОВ [%] 2012 MRT 2012a 18 9 45 95

Извършване на услугите
Качество

Потребление на вода от жителите [л/гл. нас./ден] 2012 MRT 2012a 237 165 122 n.a.

Непрекъснатост на водоснабдяването [часове/ден] 2010 MRT 2012a 23.8 19 20 24

Качество на питейната вода [% от пробите в пълно съответствие] 2012 MRT 2012a 86 83 93 99.9

Качество на пречистването на отпадъчни води [% от пробите 
в пълно съответствие със стандартите за BOD5] — — — n.a. 79 100

Запушване на канализацията [бр/км/годишно] — — — 9.3 5.0 0.2

Удовлетвореност на потребителите [% от населението 
доволно от услугите] 2013 Галъп  2013 69 63 63 95

Ефективност
Неносеща приходи вода [%] 2012 MRT 2012a 59 50 35 16

Неносеща приходи вода [м3/км/ден] 2012 Изводи на авт. 39 41 35 5

Производителност на персонала [В и К] [брой служители/1,000 
отклонения] 2012 MRT 2012a 10.3 11.5 9.6 2.0

Производителност на персонала [В и К] [брой служители/1,000 
души обслужвано население] 2012 експертна 

оценка 7.3 2.4 1.7 0.4

Събираемост на фактурирани доходи [паричен приход/
фактуриран доход] [%] 2012 MRT 2012a 72 85 98 116

Ниво на измерване [отклонения с изм. уред/общ брой отклонения] [%] — — — 81 84 100

Индекс за оценка на резултатите на операторите [WUPI] n.a. Изводи на авт. 48 59 69 94

Финансиране на услугите
източници на финансиране

Общо финансиране на отрасъла [€/гл. нас./годишно] Изводи на авт. 78 29 62 n.a.

Общо финансиране на отрасъла [дял от БВП] [%] Изводи на авт. 0.72 0.34 0.45 n.a.

Процент на разходите за услуги финансирани чрез цените Изводи на авт. 35 67 67 n.a.

Процент на разходите за услуги финансирани чрез данъците Изводи на авт. 42 17 13 n.a.

Процент на разходите за услуги финансирани чрез трансфери Изводи на авт. 23 16 20 n.a.

разходи за услугите
Средногодишни инвестиции [дял от общото финансиране на 
отрасъла] [%] Изводи на авт. 54 32 38 n.a.

Средногодишни инвестиции [€/гл. от нас./година] Изводи на авт. 42 9 23 n.a.

Прогнозни нужди от инвестиции за постигане на целите [€/
гл. от нас./година]

2005-
2028 MRT 2005 54 37 43 n.a.

дял от които за управление на ПОВ [%] Изводи на авт. 69 70 61 n.a.

Възстановяване на разходите
Средна цена за граждани [вкл. В и К ] [€/м3] 2012 MRT 2012a 0.67 0.57 1.32 n.a.

Единица радходи за Е и П [€/м3] Изводи на авт. 0.55 0.45 1.20 n.a.

Възстановяване на експлоатационните разходи [фактуриран 
доход/експлоатационен разход] 2012 MRT 2012b 0.76 1.01 0.96 1.49

Поносимост
Дял на потенциалните разходи за ВиК от средния доход [%] 2011 Изводи на авт. 1.6 1.6 2.6 n.a.

Дял на потенциалните разходи за ВиК от доходите на долните 
40% от населението [%] 2011 Изводи на авт. 2.4 2.5 3.8 n.a.

Дял на домакинствата с потенциални разходи за ВиК 
надхвърлящи 5% от средните доходи [%] 2011 Изводи на авт. 1.0 1.6 14.1 n.a.

Устойчивост на услугите
Оценка на устойчивостта на отрасъла n.a. Изводи на авт. 59 59 64 96
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рУМъния
 Държава-членка на ЕС

Оценка на устойчивостта 
на отрасъла

56
индикатор год. източник Стойност

Средно за 
кандидат. 

за ЕС

Средно за 
Дунавския 

регион

Най-добра 
стойност 

за Др

Контекст на услугите
Социалноикономическо положение

Население [млн. жители] 2013 Св. банка 2015 19.964 8.481 8.451 n.a.

Ръст на населението [общ темп на растеж1990–2013 г.] [%] 1990-
2013 Св. банка 2015 -0.65 -0.26 -0.37 n.a.

Дял на градското население [%] 2013 Св. банка 2015 54 63 63 n.a.

БВП на гл. от нас., ППС [по текущи международни цени на щ.д.] 2013 Св. банка 2015 18,635 24,535 16,902 n.a.

Коефициент на бедност [ 2.50 щ.д. на ден [ППС] [% от нас.]] 2012 Св. банка 2015 3.96 1.86 1.65 n.a.

административно устройство

Брой местни административни единици [общини] 2014 INS 2015a 3,181 2,335 1,987 n.a.

Среден размер на местните единици [брой жители] 2013 Изводи на авт. 6,276 3,632 4,253 n.a.

Водни ресурси

Общо налични възобновяеми водни ресурси [м3/гл.нас/год.] 2008-
2012

Аquastat на 
ФАО2015 9,740 10,142 7,070 n.a.

Годишно количество на вътрешното водочерпене [% от общото] 2013 Св. банка 2015 22 38 26 n.a.

Дял на повърхностните води като източник на питейна вода [%] 2014 ICPDR 2015 50 16 31 n.a.

Организация на услугите
Брой на регламентираните доставчици на водни услуги 2014 ANRSC 2015 226 1,060 661 n.a.

Брой на обслужваното население, средно [жители] 2013 Изводи на авт. 54,679 6,643 9,496 n.a.

Преобладаващ тип доставчик на услуги Регионални доставчици

Обхват на услугата Водоснабдяване и/или канализация

Собственост Общинска и регионална

Географски обхват Общински и регионален

Наличие на закон за водните услуги? да

Едно ресорно министерство? Да [Министерство на околната среда и промените в климата]

Регулаторен орган? Да [ANRSC]

Публично достъпни индикатори за дейността на 
операторите? не

Национално сдружение на операторите? Да [ARA за В и К с широко покритие]

Участие на частния сектор Да

Достъп до услуги
Водоснабдяване

Водоснабдяване по тръбопроводна мрежа – средно [%] 2012 Изводи на авт. 71 91 83 100

Водоснабдяване по тръбопр. мрежа – долните 40% [%] 2012 Изводи на авт. 54 85 76 100

Водоснабдяване по тръб. мрежа – под $2.50/ден [ППС] [%] 2012 Изводи на авт. 32 77 61 100

Включително чрез публичен доставчик – средно [%] 2013 INS 2014b 62 83 74 99

Инвестиции

Поносимост

Експлоатационни
разходи

Неносеща
приходи вода

Нает персонал

Събираемост

Съответствие с
изискванията за ПОВ

Непрекъснатост
на услугата

Удовлетвореност
на клиентите

Покритие
с ПОВ 

Тоалетна с казанче 

Вода по водопреносна мрежаФинансиране Достъп

Ефективност Качество
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Канализация
Тоалетна с казанче – средно [%] 2012 Изводи на авт. 61 83 79 99

Тоалетна с казанче – долните 40% от населението 2012 Изводи на авт. 42 74 70 98

Тоалетна с казанче – най-бедните с $2.50/ден [ППС] [%] 2012 Изводи на авт. 20 63 54 100

Включително канализация – средно [%] 2013 INS 2014a 47 67 66 94

Пречистване на отпадъчни води
Свързани към ПСОВ [%] 2013 INS 2015b 41 62 45 95

Извършване на услугите
Качество

Потребление на вода от жителите [л/гл. нас./ден] 2013 INS 2015a 136 113 122 n.a.

Непрекъснатост на водоснабдяването [часове/ден] — — — 24 20 24

Качество на питейната вода [% от пробите в пълно съответствие] 2010 MS 2010 93 96 93 99.9

Качество на пречистването на отпадъчни води [% от пробите 
в пълно съответствие със стандартите за BOD5] 2013 Eвростат 2014 53 79 79 100

Запушване на канализацията [бр/км/годишно] — — — 3.0 5.0 0.2

Удовлетвореност на потребителите [% от населението 
доволно от услугите] 2013 Галъп  2013 70 78 63 95

Ефективност

Неносеща приходи вода [%] 2012 ANRSC 2015 & 
ARA 2015 45 34 35 16

Неносеща приходи вода [м3/км/ден] 2013 INS 2014b 26 14 35 5

Производителност на персонала [В и К] [брой служители/1,000 
отклонения] 2012 ANRSC 2015 & 

ARA 2015 18 8.7 9.6 2.0

Производителност на персонала [В и К] [брой служители/1,000 
души обслужвано население] — — — 1.0 1.7 0.4

Събираемост на фактурирани доходи [паричен приход/
фактуриран доход] [%] 2010 IBNet 2015 112 102 98 116

Ниво на измерване [отклонения с изм. уред/общ брой отклонения] [%] 2012 INS 2015a 89 96 84 100

Индекс за оценка на резултатите на операторите [WUPI] n.a. Изводи на авт. 68 80 69 94

Финансиране на услугите
източници на финансиране

Общо финансиране на отрасъла [€/гл. нас./годишно] Изводи на авт. 87 101 62 n.a.

Общо финансиране на отрасъла [дял от БВП] [%] Изводи на авт. 0.64 0.55 0.45 n.a.

Процент на разходите за услуги финансирани чрез цените Изводи на авт. 55 65 67 n.a.

Процент на разходите за услуги финансирани чрез данъците Изводи на авт. 9 10 13 n.a.

Процент на разходите за услуги финансирани чрез трансфери Изводи на авт. 36 25 20 n.a.

разходи за услугите
Средногодишни инвестиции [дял от общото финансиране на 
отрасъла] [%] Изводи на авт. 49 42 38 n.a.

Средногодишни инвестиции [€/гл. от нас./година] Изводи на авт. 43 42 23 n.a.

Прогнозни нужди от инвестиции за постигане на целите [€/
гл. от нас./година]

2007-
2013 GHK 2006a 62 65 43 n.a.

дял от които за управление на ПОВ [%] Изводи на авт. 56 64 61 n.a.

Възстановяване на разходите
Средна цена за граждани [вкл. В и К ] [€/м3] 2013 Изводи на авт. 1.60 2.18 1.32 n.a.

Единица радходи за Е и П [€/м3] Изводи на авт. 1.45 1.77 1.20 n.a.

Възстановяване на експлоатационните разходи [фактуриран 
доход/експлоатационен разход] 2010 IBNet 2015 1.08 1.10 0.96 1.49

Поносимост
Дял на потенциалните разходи за ВиК от средния доход [%] 2012 Изводи на авт. 5.3 3.1 2.6 n.a.

Дял на потенциалните разходи за ВиК от доходите на долните 
40% от населението [%] 2012 Изводи на авт. 7.8 4.7 3.8 n.a.

Дял на домакинствата с потенциални разходи за ВиК 
надхвърлящи 5% от средните доходи [%] 2012 Изводи на авт. 44.1 24.7 14.1 n.a.

Устойчивост на услугите
Оценка на устойчивостта на отрасъла n.a. Изводи на авт. 56 74 64 96
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СърБия
Държава-кандидатка 

за членство в ЕС

Оценка на устойчивостта 
на отрасъла

61
индикатор год. източник Стойност

Средно за 
кандидат. 

за ЕС

Средно за 
Дунавския 

регион

Най-добра 
стойност 

за Др

Контекст на услугите
Социалноикономическо положение

Население [млн. жители] 2013 Св. банка 2015 7.164 3.053 8.451 n.a.

Ръст на населението [общ темп на растеж1990–2013 г.] [%] 1990-
2013 Св. банка 2015 -0.25 -0.33 -0.37 n.a.

Дял на градското население [%] 2013 Св. банка 2015 55 51 63 n.a.

БВП на гл. от нас., ППС [по текущи международни цени на щ.д.] 2013 Св. банка 2015 12,374 11,154 16,902 n.a.

Коефициент на бедност [ 2.50 щ.д. на ден [ППС] [% от нас.]] 2011 Св. банка 2015 1.77 3.55 1.65 n.a.

административно устройство

Брой местни административни единици [общини] 2013 RZS 2014 168 85 1,987 n.a.

Среден размер на местните единици [брой жители] 2013 Изводи на авт. 42,643 35,850 4,253 n.a.

Водни ресурси

Общо налични възобновяеми водни ресурси [м3/гл.нас/год.] 2008-
2012

Аquastat на 
ФАО2015 16,979 8,128 7,070 n.a.

Годишно количество на вътрешното водочерпене [% от общото] 2013 Св. банка 2015 17 18 26 n.a.

Дял на повърхностните води като източник на питейна вода [%] 2014 ICPDR 2015 27 42 31 n.a.

Организация на услугите
Брой на регламентираните доставчици на водни услуги 2012 RZS 2012b 152 75 661 n.a.

Брой на обслужваното население, средно [жители] 2013 Изводи на авт. 35,349 28,963 9,496 n.a.

Преобладаващ тип доставчик на услуги Местни / общински дружества за комунални услуги companies

Обхват на услугата Водоснабдяване и канализация

Собственост Държавна

Географски обхват Една до няколко общини

Наличие на закон за водните услуги? Да

Едно ресорно министерство? Не

Регулаторен орган? Не

Публично достъпни индикатори за дейността на 
операторите? Не

Национално сдружение на операторите? Да[WSAS за ВиК и UTVSI за ВиК професионалсти]

Участие на частния сектор Не

Достъп до услуги
Водоснабдяване

Водоснабдяване по тръбопроводна мрежа – средно [%] 2012 Изводи на авт. 90 89 83 100

Водоснабдяване по тръбопр. мрежа – долните 40% [%] 2012 Изводи на авт. 80 81 76 100

Водоснабдяване по тръб. мрежа – под $2.50/ден [ППС] [%] — — — 73 61 100

Включително чрез публичен доставчик – средно [%] 2011 RZS 2011 75 71 74 99

Инвестиции

Поносимост

Експлоатационни
разходи

Неносеща
приходи вода

Нает персонал

Събираемост

Съответствие с
изискванията за ПОВ

Непрекъснатост
на услугата

Удовлетвореност
на клиентите

Покритие
с ПОВ 

Тоалетна с казанче 

Вода по водопреносна мрежаФинансиране Достъп

Ефективност Качество
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Канализация
Тоалетна с казанче – средно [%] 2012 Изводи на авт. 93 90 79 99

Тоалетна с казанче – долните 40% от населението 2012 Изводи на авт. 84 81 70 98

Тоалетна с казанче – най-бедните с $2.50/ден [ППС] [%] — — — 76 54 100

Включително канализация – средно [%] 2012 RZS 2012b 59 53 66 94

Пречистване на отпадъчни води
Свързани към ПСОВ [%] 2012 RZS 2012b 11 9 45 95

Извършване на услугите
Качество

Потребление на вода от жителите [л/гл. нас./ден] 2011 RZS 2012a & 
RZS 2012b 203 165 122 n.a.

Непрекъснатост на водоснабдяването [часове/ден] — — — 19 20 24

Качество на питейната вода [% от пробите в пълно съответствие] 2010 Batut 2010 73 83 93 99.9

Качество на пречистването на отпадъчни води [% от пробите 
в пълно съответствие със стандартите за BOD5] — — — n.a. 79 100

Запушване на канализацията [бр/км/годишно] — — — 9.3 5.0 0.2

Удовлетвореност на потребителите [% от населението 
доволно от услугите] 2013 Галъп  2013 51 63 63 95

Ефективност

Неносеща приходи вода [%] 2011 RZS 2012a & 
RZS 2012b 32 50 35 16

Неносеща приходи вода [м3/км/ден] 2011 RZS 2012a & 
RZS 2012b 16 41 35 5

Производителност на персонала [В и К] [брой служители/1,000 
отклонения] 2011 RZS 2012b 11.9 11.5 9.6 2.0

Производителност на персонала [В и К] [брой служители/1,000 
души обслужвано население] — — — 2.4 1.7 0.4

Събираемост на фактурирани доходи [паричен приход/
фактуриран доход] [%] 2011 IPM 2015 89 85 98 116

Ниво на измерване [отклонения с изм. уред/общ брой отклонения] [%] 2011 RZS 2012a & 
RZS 2012b 84 81 84 100

Индекс за оценка на резултатите на операторите [WUPI] n.a. Изводи на авт. 65 59 69 94

Финансиране на услугите
източници на финансиране

Общо финансиране на отрасъла [€/гл. нас./годишно] Изводи на авт. 27 29 62 n.a.

Общо финансиране на отрасъла [дял от БВП] [%] Изводи на авт. 0.30 0.34 0.45 n.a.

Процент на разходите за услуги финансирани чрез цените Изводи на авт. 82 67 67 n.a.

Процент на разходите за услуги финансирани чрез данъците Изводи на авт. 6 17 13 n.a.

Процент на разходите за услуги финансирани чрез трансфери Изводи на авт. 12 16 20 n.a.

разходи за услугите
Средногодишни инвестиции [дял от общото финансиране на 
отрасъла] [%] Изводи на авт. 14 32 38 n.a.

Средногодишни инвестиции [€/гл. от нас./година] Изводи на авт. 4 9 23 n.a.

Прогнозни нужди от инвестиции за постигане на целите [€/
гл. от нас./година]

2011- 
2030 MEMSP 2011 32 37 43 n.a.

дял от които за управление на ПОВ [%] Изводи на авт. 72 70 61 n.a.

Възстановяване на разходите
Средна цена за граждани [вкл. В и К ] [€/м3] 2012 PKS 2013 0.48 0.57 1.32 n.a.

Единица радходи за Е и П [€/м3] Изводи на авт. 0.42 0.45 1.20 n.a.

Възстановяване на експлоатационните разходи [фактуриран 
доход/експлоатационен разход] 2012 SBRA 2015 0.95 1.01 0.96 1.49

Поносимост
Дял на потенциалните разходи за ВиК от средния доход [%] 2010 Изводи на авт. 1.2 1.6 2.6 n.a.

Дял на потенциалните разходи за ВиК от доходите на долните 
40% от населението [%] 2010 Изводи на авт. 1.9 2.5 3.8 n.a.

Дял на домакинствата с потенциални разходи за ВиК 
надхвърлящи 5% от средните доходи [%] 2010 Изводи на авт. 0.3 1.6 14.1 n.a.

Устойчивост на услугите
Оценка на устойчивостта на отрасъла n.a. Изводи на авт. 61 59 64 96
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 Държава-членка на ЕС

Оценка на устойчивостта 
на отрасъла

82
индикатор год. източник Стойност

Средно за 
кандидат. 

за ЕС

Средно за 
Дунавския 

регион

Най-добра 
стойност 

за Др

Контекст на услугите
Социалноикономическо положение

Население [млн. жители] 2013 Св. банка 2015 5.414 8.481 8.451 n.a.

Ръст на населението [общ темп на растеж1990–2013 г.] [%] 1990-
2013 Св. банка 2015 0.09 -0.26 -0.37 n.a.

Дял на градското население [%] 2013 Св. банка 2015 54 63 63 n.a.

БВП на гл. от нас., ППС [по текущи международни цени на щ.д.] 2013 Св. банка 2015 26,114 24,535 16,902 n.a.

Коефициент на бедност [ 2.50 щ.д. на ден [ППС] [% от нас.]] 2011 Св. банка 2015 0.67 1.86 1.65 n.a.

административно устройство

Брой местни административни единици [общини] 2014 MinV 2015 2,883 2,335 1,987 n.a.

Среден размер на местните единици [брой жители] 2013 Изводи на авт. 1,878 3,632 4,253 n.a.

Водни ресурси

Общо налични възобновяеми водни ресурси [м3/гл.нас/год.] 2008-
2012

Аquastat на 
ФАО2015 9,199 10,142 7,070 n.a.

Годишно количество на вътрешното водочерпене [% от общото] 2013 Св. банка 2015 47 38 26 n.a.

Дял на повърхностните води като източник на питейна вода [%] 2014 ICPDR 2015 17 16 31 n.a.

Организация на услугите

Брой на регламентираните доставчици на водни услуги 2012 експертна 
оценка 17 1,060 661 n.a.

Брой на обслужваното население, средно [жители] 2013 Изводи на авт. 277,074 6,643 9,496 n.a.

Преобладаващ тип доставчик на услуги Дружества със смесен капитал

Обхват на услугата Водоснабдяване, канализация

Собственост Общинска

Географски обхват Една до няколко общини

Наличие на закон за водните услуги? Да

Едно ресорно министерство? Да [министерство на околната среда]

Регулаторен орган? Да [urso]

Публично достъпни индикатори за дейността на 
операторите? Не

Национално сдружение на операторите? Да [AVS за В и К]

Участие на частния сектор Да, обслужва 23% от населението

Достъп до услуги
Водоснабдяване

Водоснабдяване по тръбопроводна мрежа – средно [%] 2012 Изводи на авт. 100 91 83 100

Водоснабдяване по тръбопр. мрежа – долните 40% [%] 2012 Изводи на авт. 100 85 76 100

Водоснабдяване по тръб. мрежа – под $2.50/ден [ППС] [%] 2012 Изводи на авт. 100 77 61 100

Включително чрез публичен доставчик – средно [%] 2012 MINZP 2014 87 83 74 99

Инвестиции

Поносимост

Експлоатационни
разходи

Неносеща
приходи вода

Нает персонал

Събираемост

Съответствие с
изискванията за ПОВ

Непрекъснатост
на услугата

Удовлетвореност
на клиентите

Покритие
с ПОВ 

Тоалетна с казанче 

Вода по водопреносна мрежаФинансиране Достъп

Ефективност Качество

98    |    Дунавска програма за водите   |   WB & IAWD Back to ToC



PROGRAM

DANUBE
WATER

Канализация
Тоалетна с казанче – средно [%] 2012 Изводи на авт. 97 83 79 99

Тоалетна с казанче – долните 40% от населението 2012 Изводи на авт. 94 74 70 98

Тоалетна с казанче – най-бедните с $2.50/ден [ППС] [%] 2012 Изводи на авт. 66 63 54 100

Включително канализация – средно [%] 2012 MINZP 2014 62 67 66 94

Пречистване на отпадъчни води
Свързани към ПСОВ [%] 2012 MINZP 2014 61 62 45 95

Извършване на услугите
Качество

Потребление на вода от жителите [л/гл. нас./ден] 2012 MINZP 2013 81 113 122 n.a.

Непрекъснатост на водоснабдяването [часове/ден] 2013 IBNet 2015 24 24 20 24

Качество на питейната вода [% от пробите в пълно съответствие] 2012 MINZP 2014 99 96 93 99.9

Качество на пречистването на отпадъчни води [% от пробите 
в пълно съответствие със стандартите за BOD5] 2013 Eвростат 2014 99 79 79 100

Запушване на канализацията [бр/км/годишно] 2013 IBNet 2015 0.2 3.0 5.0 0.2

Удовлетвореност на потребителите [% от населението 
доволно от услугите] 2013 Галъп  2013 82 78 63 95

Ефективност
Неносеща приходи вода [%] 2012 MINZP 2013 32 34 35 16

Неносеща приходи вода [м3/км/ден] 2012 MINZP 2013 9.3 14 35 5

Производителност на персонала [В и К] [брой служители/1,000 
отклонения] 2013 IBNet 2015 7.65 8.7 9.6 2.0

Производителност на персонала [В и К] [брой служители/1,000 
души обслужвано население] 2013 IBNet 2015 1.17 1.0 1.7 0.4

Събираемост на фактурирани доходи [паричен приход/
фактуриран доход] [%] 2012 IBNet 2015 116 102 98 116

Ниво на измерване [отклонения с изм. уред/общ брой отклонения] [%] 2012 MINZP 2013 100 96 84 100

Индекс за оценка на резултатите на операторите [WUPI] n.a. Изводи на авт. 84 80 69 94

Финансиране на услугите
източници на финансиране

Средногодишни инвестиции [дял от общото финансиране на 
отрасъла] [%] Изводи на авт. 100 101 62 n.a.

Средногодишни инвестиции [€/гл. от нас./година] Изводи на авт. 0.51 0.55 0.45 n.a.

Прогнозни нужди от инвестиции за постигане на целите [€/
гл. от нас./година] Изводи на авт. 59 65 67 n.a.

дял от които за управление на ПОВ [%] Изводи на авт. 6 10 13 n.a.

Percentage of service cost financed from transfers Изводи на авт. 36 25 20 n.a.

разходи за услугите
Средногодишни инвестиции [дял от общото финансиране на 
отрасъла] [%] Изводи на авт. 42 42 38 n.a.

Средногодишни инвестиции [€/гл. от нас./година] Изводи на авт. 42 42 23 n.a.

Прогнозни нужди от инвестиции за постигане на целите [€/
гл. от нас./година]

2014-
2022

експертна 
оценка 53 65 43 n.a.

дял от които за управление на ПОВ [%] Изводи на авт. 58 64 61 n.a.

Възстановяване на разходите
Средна цена за граждани [вкл. В и К ] [€/м3] 2012 MINZP 2013 2.29 2.18 1.32 n.a.

Единица радходи за Е и П [€/м3] Изводи на авт. 2.27 1.77 1.20 n.a.

Възстановяване на експлоатационните разходи [фактуриран 
доход/експлоатационен разход] 2013 IBNet 2015 1.01 1.10 0.96 1.49

Поносимост
Дял на потенциалните разходи за ВиК от средния доход [%] 2012 Изводи на авт. 2.3 3.1 2.6 n.a.

Дял на потенциалните разходи за ВиК от доходите на долните 
40% от населението [%] 2012 Изводи на авт. 3.6 4.7 3.8 n.a.

Дял на домакинствата с потенциални разходи за ВиК 
надхвърлящи 5% от средните доходи [%] 2012 Изводи на авт. 4.8 24.7 14.1 n.a.

Устойчивост на услугите
Оценка на устойчивостта на отрасъла n.a. Изводи на авт. 82 74 64 96
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СлоВения
 Държава-членка на ЕС

Оценка на устойчивостта 
на отрасъла

84
индикатор год. източник Стойност

Средно за 
кандидат. 

за ЕС

Средно за 
Дунавския 

регион

Най-добра 
стойност 

за Др

Контекст на услугите
Социалноикономическо положение

Население [млн. жители] 2013 Св. банка 2015 2.060 8.481 8.451 n.a.

Ръст на населението [общ темп на растеж1990–2013 г.] [%] 1990-
2013 Св. банка 2015 0.13 -0.26 -0.37 n.a.

Дял на градското население [%] 2013 Св. банка 2015 50 63 63 n.a.

БВП на гл. от нас., ППС [по текущи международни цени на щ.д.] 2013 Св. банка 2015 28,298 24,535 16,902 n.a.

Коефициент на бедност [ 2.50 щ.д. на ден [ППС] [% от нас.]] 2011 Св. банка 2015 0.01 1.86 1.65 n.a.

административно устройство

Брой местни административни единици [общини] 2014 SOS 2015 212 2,335 1,987 n.a.

Среден размер на местните единици [брой жители] 2013 Изводи на авт. 9,719 3,632 4,253 n.a.

Водни ресурси

Общо налични възобновяеми водни ресурси [м3/гл.нас/год.] 2008-
2012

Аquastat на 
ФАО2015 15,411 10,142 7,070 n.a.

Годишно количество на вътрешното водочерпене [% от общото] 2013 Св. банка 2015 18 38 26 n.a.

Дял на повърхностните води като източник на питейна вода [%] 2014 ICPDR 2015 3 16 31 n.a.

Организация на услугите

Брой на регламентираните доставчици на водни услуги 2014 експертна 
оценка 98 1,060 661 n.a.

Брой на обслужваното население, средно [жители] 2013 Изводи на авт. 18,502 6,643 9,496 n.a.

Преобладаващ тип доставчик на услуги Местни/ общински дружества за комунални услуги

Обхват на услугата Водоснабдяване и канализация

Собственост Общинска

Географски обхват Една или няколко общини

Наличие на закон за водните услуги? Да

Едно ресорно министерство? Да [министерство на околната среда и благоустройството]

Регулаторен орган? Не

Публично достъпни индикатори за дейността на 
операторите? Да [www.ijsvo.si]

Национално сдружение на операторите? Да [Търговска камара (CCIS) със значителен обхват]

Участие на частния сектор 4 концесии

Достъп до услуги
Водоснабдяване

Водоснабдяване по тръбопроводна мрежа – средно [%] 2012 Изводи на авт. 99 91 83 100

Водоснабдяване по тръбопр. мрежа – долните 40% [%] 2012 Изводи на авт. 99 85 76 100

Водоснабдяване по тръб. мрежа – под $2.50/ден [ППС] [%] 2012 Изводи на авт. 100 77 61 100

Включително чрез публичен доставчик – средно [%] 2013 MOP 2015 88 83 74 99

Инвестиции

Поносимост

Експлоатационни
разходи

Неносеща
приходи вода

Нает персонал

Събираемост

Съответствие с
изискванията за ПОВ

Непрекъснатост
на услугата

Удовлетвореност
на клиентите

Покритие
с ПОВ 

Тоалетна с казанче 

Вода по водопреносна мрежаФинансиране Достъп

Ефективност Качество
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Канализация
Тоалетна с казанче – средно [%] 2012 Изводи на авт. 99 83 79 99

Тоалетна с казанче – долните 40% от населението 2012 Изводи на авт. 98 74 70 98

Тоалетна с казанче – най-бедните с $2.50/ден [ППС] [%] 2012 Изводи на авт. 100 63 54 100

Включително канализация – средно [%] 2012 SURS 2015 58 67 66 94

Пречистване на отпадъчни води
Свързани към ПСОВ [%] 2013 SURS 2015 54 62 45 95

Извършване на услугите
Качество

Потребление на вода от жителите [л/гл. нас./ден] 2014 SURS 2014 114 113 122 n.a.

Непрекъснатост на водоснабдяването [часове/ден] 24 експертна 
оценка 24 24 20 24

Качество на питейната вода [% от пробите в пълно съответствие] 2013 ARSO 2015 92 96 93 99.9

Качество на пречистването на отпадъчни води [% от пробите 
в пълно съответствие със стандартите за BOD5] 2011 Eвростат 2014 83 79 79 100

Запушване на канализацията [бр/км/годишно] — — — 3.0 5.0 0.2

Удовлетвореност на потребителите [% от населението 
доволно от услугите] 2013 Галъп  2013 90 78 63 95

Ефективност
Неносеща приходи вода [%] 2011 SURS 2012 31 34 35 16

Неносеща приходи вода [м3/км/ден] 2011 SURS 2012 6.7 14 35 5

Производителност на персонала [В и К] [брой служители/1,000 
отклонения] — — — 8.7 9.6 2.0

Производителност на персонала [В и К] [брой служители/1,000 
души обслужвано население] — — — 1.0 1.7 0.4

Събираемост на фактурирани доходи [паричен приход/
фактуриран доход] [%] 2013 експертна 

оценка 97 102 98 116

Ниво на измерване [отклонения с изм. уред/общ брой отклонения] [%] 2013 експертна 
оценка 95 96 84 100

Индекс за оценка на резултатите на операторите [WUPI] n.a. Изводи на авт. 80 80 69 94

Финансиране на услугите
източници на финансиране

Общо финансиране на отрасъла [€/гл. нас./годишно] Изводи на авт. 113 101 62 n.a.

Общо финансиране на отрасъла [дял от БВП] [%] Изводи на авт. 0.55 0.55 0.45 n.a.

Процент на разходите за услуги финансирани чрез цените Изводи на авт. 55 65 67 n.a.

Процент на разходите за услуги финансирани чрез данъците Изводи на авт. 7 10 13 n.a.

Процент на разходите за услуги финансирани чрез трансфери Изводи на авт. 38 25 20 n.a.

разходи за услугите
Средногодишни инвестиции [дял от общото финансиране на 
отрасъла] [%] Изводи на авт. 45 42 38 n.a.

Средногодишни инвестиции [€/гл. от нас./година] Изводи на авт. 51 42 23 n.a.

Прогнозни нужди от инвестиции за постигане на целите [€/
гл. от нас./година]

2007-
2013 GHK 2006b 114 65 43 n.a.

дял от които за управление на ПОВ [%] Изводи на авт. 72 64 61 n.a.

Възстановяване на разходите

Средна цена за граждани [вкл. В и К ] [€/м3] 2013 експертна 
оценка 2.14 2.18 1.32 n.a.

Единица радходи за Е и П [€/м3] Изводи на авт. 1.69 1.77 1.20 n.a.

Възстановяване на експлоатационните разходи [фактуриран 
доход/експлоатационен разход] 2013 експертна 

оценка 1 1.10 0.96 1.49

Поносимост
Дял на потенциалните разходи за ВиК от средния доход [%] 2012 Изводи на авт. 0.8 3.1 2.6 n.a.

Дял на потенциалните разходи за ВиК от доходите на долните 
40% от населението [%] 2012 Изводи на авт. 1.1 4.7 3.8 n.a.

Дял на домакинствата с потенциални разходи за ВиК 
надхвърлящи 5% от средните доходи [%] 2012 Изводи на авт. 0.3 24.7 14.1 n.a.

Устойчивост на услугите
Оценка на устойчивостта на отрасъла n.a. Изводи на авт. 84 74 64 96
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УКрайна
Държава извън ЕС

Оценка на устойчивостта 
на отрасъла

54
индикатор год. източник Стойност

Средно за 
кандидат. 

за ЕС

Средно за 
Дунавския 

регион

Най-добра 
стойност 

за Др

Контекст на услугите
Социалноикономическо положение

Население [млн. жители] 2013 Св. банка 2015 45.490 24.524 8.451 n.a.

Ръст на населението [общ темп на растеж1990–2013 г.] [%] 1990-
2013 Св. банка 2015 -0.57 -0.54 -0.37 n.a.

Дял на градското население [%] 2013 Св. банка 2015 69 67 63 n.a.

БВП на гл. от нас., ППС [по текущи международни цени на щ.д.] 2013 Св. банка 2015 8,788 8,489 16,902 n.a.

Коефициент на бедност [ 2.50 щ.д. на ден [ППС] [% от нас.]] 2010 Св. банка 2015 0.14 0.64 1.65 n.a.

административно устройство

Брой местни административни единици [общини] 2015 Ukrstat 2015 11,625 6,303 1,987 n.a.

Среден размер на местните единици [брой жители] 2013 Изводи на авт. 3,913 3,891 4,253 n.a.

Водни ресурси

Общо налични възобновяеми водни ресурси [м3/гл.нас/год.] 2008-
2012

Аquastat на 
ФАО2015 3,066 9,156 7,070 n.a.

Годишно количество на вътрешното водочерпене [% от общото] Св. банка 2015 24 20 26 n.a.

Дял на повърхностните води като източник на питейна вода [%] 2014 ICPDR 2015 35 27 31 n.a.

Организация на услугите
Брой на регламентираните доставчици на водни услуги 2013 NKREKP 2013 1,595 824 661 n.a.

Брой на обслужваното население, средно [жители] 2013 Изводи на авт. 18,538 18,882 9,496 n.a.

Преобладаващ тип доставчик на услуги Единни комунални предприятия

Обхват на услугата Водоснабдяване и канализация

Собственост Частна, държавна, комунална форма на собственост

Географски обхват Един до няколко градове, региони

Наличие на закон за водните услуги? Да

Едно ресорно министерство? Да [Министерство на регионалното развитие]

Регулаторен орган? Да [NEURC]

Публично достъпни индикатори за дейността на 
операторите? Не

Национално сдружение на операторите? Да [UWA за ВиК]

Участие на частния сектор Малко на брой случаи на ППП в доставката на услуги по 
водоснабдяване и отвеждане на отпадъчни води

Достъп до услуги
Водоснабдяване

Водоснабдяване по тръбопроводна мрежа – средно [%] 2010 Изводи на авт. 73 71 83 100

Водоснабдяване по тръбопр. мрежа – долните 40% [%] 2010 Изводи на авт. 64 61 76 100

Водоснабдяване по тръб. мрежа – под $2.50/ден [ППС] [%] 2010 Изводи на авт. 41 39 61 100

Включително чрез публичен доставчик – средно [%] 2000 COWI A/S 2015 65 63 74 99

Инвестиции

Поносимост

Експлоатационни
разходи

Неносеща
приходи вода

Нает персонал

Събираемост

Съответствие с
изискванията за ПОВ

Непрекъснатост
на услугата

Удовлетвореност
на клиентите

Покритие
с ПОВ 

Тоалетна с казанче 

Вода по водопреносна мрежаФинансиране Достъп

Ефективност Качество
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Канализация
Тоалетна с казанче – средно [%] 2010 Изводи на авт. 72 69 79 99

Тоалетна с казанче – долните 40% от населението 2010 Изводи на авт. 63 60 70 98

Тоалетна с казанче – най-бедните с $2.50/ден [ППС] [%] 2010 Изводи на авт. 41 38 54 100

Включително канализация – средно [%] 2012 Ukrstat 2015 73 70 66 94

Пречистване на отпадъчни води
Свързани към ПСОВ [%] 2000 COWI A/S 2015 37 36 45 95

Извършване на услугите
Качество

Потребление на вода от жителите [л/гл. нас./ден] 2013 NKREKP 2013 115 116 122 n.a.

Непрекъснатост на водоснабдяването [часове/ден] 2012 MinRegion 
2013b 17 17 20 24

Качество на питейната вода [% от пробите в пълно съответствие] 2010 MinEnv 2010 87 86 93 99.9

Качество на пречистването на отпадъчни води [% от пробите 
в пълно съответствие със стандартите за BOD5] — — — n.a. 79 100

Запушване на канализацията [бр/км/годишно] — — — 12.1 5.0 0.2

Удовлетвореност на потребителите [% от населението 
доволно от услугите] 2013 Галъп  2013 43 44 63 95

Ефективност
Неносеща приходи вода [%] 2013 Ukrstat 2013 30 31 35 16

Неносеща приходи вода [м3/км/ден] 2013 Ukrstat 2013 62 59 35 5

Производителност на персонала [В и К] [брой служители/1,000 
отклонения] — — — 13.3 9.6 2.0

Производителност на персонала [В и К] [брой служители/1,000 
души обслужвано население] 2013 Изводи на авт. 2.0 2.0 1.7 0.4

Събираемост на фактурирани доходи [паричен приход/
фактуриран доход] [%] 2013 MinRegion 

2013a 98 98 98 116

Ниво на измерване [отклонения с изм. уред/общ брой отклонения] [%] 2013 Ukrstat 2013 70 70 84 100

Индекс за оценка на резултатите на операторите [WUPI] n.a. Изводи на авт. 59 59 69 94

Финансиране на услугите
източници на финансиране

Общо финансиране на отрасъла [€/гл. нас./годишно] Изводи на авт. 22 21 62 n.a.

Общо финансиране на отрасъла [дял от БВП] [%] Изводи на авт. 0.33 0.35 0.45 n.a.

Процент на разходите за услуги финансирани чрез цените Изводи на авт. 63 65 67 n.a.

Процент на разходите за услуги финансирани чрез данъците Изводи на авт. 32 30 13 n.a.

Процент на разходите за услуги финансирани чрез трансфери Изводи на авт. 5 5 20 n.a.

разходи за услугите
Средногодишни инвестиции [дял от общото финансиране на 
отрасъла] [%] Изводи на авт. 14 14 38 n.a.

Средногодишни инвестиции [€/гл. от нас./година] Изводи на авт. 3 3 23 n.a.

Прогнозни нужди от инвестиции за постигане на целите [€/
гл. от нас./година]

2006-
2012 World Bank 2006 15 15 43 n.a.

дял от които за управление на ПОВ [%] Изводи на авт. 40 42 61 n.a.

Възстановяване на разходите
Средна цена за граждани [вкл. В и К ] [€/м3] 2013 MinRegion 2013a 0.48 0.51 1.32 n.a.

Единица радходи за Е и П [€/м3] Изводи на авт. 0.68 0.69 1.20 n.a.

Възстановяване на експлоатационните разходи [фактуриран 
доход/експлоатационен разход] 2013 MinRegion 2013a 0.74 0.75 0.96 1.49

Поносимост
Дял на потенциалните разходи за ВиК от средния доход [%] 2010 Изводи на авт. 1.9 2.1 2.6 n.a.

Дял на потенциалните разходи за ВиК от доходите на долните 
40% от населението [%] 2010 Изводи на авт. 2.6 2.9 3.8 n.a.

Дял на домакинствата с потенциални разходи за ВиК 
надхвърлящи 5% от средните доходи [%] 2010 Изводи на авт. 0.5 2.7 14.1 n.a.

Устойчивост на услугите
Оценка на устойчивостта на отрасъла n.a. Изводи на авт. 54 54 64 96
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МетоДолоГиЧеСКи БелеЖКи
A. Данни за достъпа

 Статистиките относно достъпа са изготвени въз основа на два източника: данни от проучвания на домакинствата 129. 
относно доставката на вода по водопреносната мрежа и достъпа до тоалетна с казанче, и данни за достъпа до 
обществен водопровод и канализация в отделните страни, събрани от консултантите чрез анкетно проучване в 
рамките на Дунавската програма за водите (DWP). Настоящите методологически бележки се отнасят до оценката на 
статистиката, използваща данни от проучванията на домакинствата, тъй като тези масиви от данни са разнородни и 
изискват тълкуване и определение.

 130. Ниво на доходите/богатство, изразено чрез разходите за потребление, разполагаемия доход, съобщен от 
респондентите или индекса за богатство. Проучванията на домакинствата, използвани при анализа в този доклад, 
съобщават за различни променливи, които могат да послужат за изразяване на доходите, което налага домакинствата 
да се разделят по квинтили или да се направят изчисления въз основа на общи показатели за просперитет. Макар че 
Проучването за измерване стандарта на живот (LSMS), проведено в Албания и Проучването на домакинските бюджети 
(HBS), проведено в страни извън ЕС и Румъния, са сходни по начина, по който оценяват доходите/благосъстоянието 
(т.е. чрез потреблението или разходите на домакинствата), подходите им са твърде различни и дават резултати, 
различаващи се от данните за доходите, съобщавани от респондентите, които се използват в Европейската статистика 
за доходите и условията на живот (EU SILC), събрани от Евростат или чрез индекса за активите или богатството въз 
основа на Клъстърните проучвания на базата на множествени показатели (MICS), събрани от УНИЦЕФ. Освен това, 
индексът за богатство при MICS може да се използва само за разпределяне на домакинствата по квинтили, но не дава 
информация за разликите в богатството на домакинствата и тъй като не включва потреблението/разходите не може 
да оцени статистическите данни за най-бедните домакинства, както са определени в този доклад, а именно тези, които 
живеят с по-малко от 2.50 щ.д. на ден в паритет на покупателната способност (ППС).

 131. измерване на достъпа до водоснабдяване и канализация на ниво домакинство. Както е посочено в Таблица 
14, всяко проучване използва различни, но често сходни въпроси за събиране на информация относно достъпа 
до услуги. Няколко анкети и най-вече Многоиндикаторните клъстерни проучвания (MICS), но също така и някои 
от проучванията на домакинските бюджети (HBS) предоставят още по-подробна информация относно достъпа до 
услуги, която е анализирана, но не е включена в настоящия доклад. Най-много се отличава въпросът, поставен в 
Проучването на ЕС за доходите и условията на живот (ЕК SILC) по отношение на доставяната по водопроводната 
мрежа питейна вода, вероятно защото имплицитно се приема, че повечето домакинства в страните от ЕС разполагат 
с такава вода в жилищата си, ето защо поставеният въпрос се отнася до качеството на водопроводната инсталация. 
По същия начин проучванията по страни рядко уточняват дали достъпът на домакинствата до тоалетна с казанче 
предполага достъп до канализация, септична яма или нито едно от двете. Липсва информация и дали събираните 
отпадъчни води се третират, тъй като домакинствата обикновено не знаят отговора на този въпрос.

 132. Статистическата значимост. При оценката на достъпа чрез доходите/богатството по квинтили, етническата 
принадлежност, региона или общите показатели за просперитет, специално внимание бе отделено на това дали 
оценяваният показател е статистически значим чрез проверка както за стандартни грешки в прогнозата (големи 
стандартни грешки спрямо средната стойност са показателни за проблем в оценката), така и на ефекта на дизайна 
на проучването (т.н. deft), който показва доколко извадковите стандартни грешки варират при прилагане на 
“клъстерно” вземане на проби (обичайно за анкетните проучвания), за разлика от простата случайна извадка. 
Добре изградената рамка за вземане на проби обикновено генерира deft със стойности между 1 и 3, като стойност 
от 1 се свързва с по-ниска стандартна грешка и отразява равни стандартни грешки между клъстерната и простата 
случайна извадка. Тези две проверки показват, че два от показателите за анализ на финансовата достъпност не са 
били отчетени (този въпрос е разгледан в точка 4 по-долу).

 133. Проверка на данните. Всички статистически данни са оценени чрез претегляне на данните спрямо населението 
за генериране оценка на населението относно достъпа. Тъй като броят на наблюденията нараства значително от 
една проба до общия брой на населението, една от възможностите за проверка е да се види дали оценяваното от 
проучването население е приблизително равно на населението на страната в конкретната година. Друг прилаган 
метод за проверка е сравняване на средните оценки за доходите и достъпа с други налични статистически данни по 
тези показатели. По отношение на достъпа до доставяна по водопроводната мрежа вода, статистическата оценка бе 
сравнена със статистиката, изготвена в рамките на Съвместната програма за мониторинг, а по отношение на доходите 
бяха взети предвид различни източници, включително такива на ОИСР и изготвените от Световната банка оценки на 
бедността, за да се направи сравнение. Следователно, статистическите оценки могат да се считат за надеждни.
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ТаБлиЦа 14: ИЗТОЧНИЦИ НА ДАННИ ЗА ДОМАКИНСТВАТА И ВъПРОСИ В АНКЕТИТЕ
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Задавани въпроси за 
оценка на достъпа 

на домакинството до 
водопреносната мрежа 

Задавани въпроси за 
оценка на достъпа 
на домакинството 
до самостоятелна 
тоалетна с казанче 

албания 2012 г.
Стандартизирано 

и оригинално 
LSMS проучване 

x x x
Наличие на течаща вода 
вътре в жилището или 
къщата

Тоалетна вътре в 
жилището

австрия 2012 г. EU SILC x x Адекватна В и К 
инсталация

Тоалетна с казанче 
вътре в жилището 
за самостоятелна 
употреба от 
домакинството

босна и 
Херцеговина 2012 г. MICS4 x x

Доставяна по 
водопроводната мрежа 
вода вътре в жилището

Собствена тоалетна 
с казанче, по видове 
канализационна 
система

българия 2012 г. EU SILC x x Адекватна В и К 
инсталация

Собствена вътрешна 
тоалетна с казанче 
за използване от 
домакинството

Хърватия 2012 г. EU SILC x x Адекватна В и К 
инсталация

Собствена вътрешна 
тоалетна с казанче 
за използване от 
домакинството

Чешка 
република 2012 г. EU SILC x x Адекватна В и К 

инсталация

Собствена вътрешна 
тоалетна с казанче 
за използване от 
домакинството

унгария 2012 г. EU SILC x x Адекватня В и К 
инсталация

Собствена вътрешна 
тоалетна с казанче 
за използване от 
домакинството

Косово 2010 г.
Стандартизирано 
и оригинално HBS 

проучване 
x x x Вътре в жилището има 

чешма(и)
В жилището има 
тоалетна (и) с казанче

Македония, 
бЮр

2008, 
2012 г.

Стандартизирано 
HBS проучване 

2008, MICS4
x x x x

Доставяна по 
тръбопроводна мрежа 
вода вътре в жилището

Собствена тоалетна 
с казанче, по видове 
канализационна 
система

Молдова 2010 г.
Стандартизирано 
и оригинално HBS 

проучване 
x x x

Доставяна по 
тръбопроводна мрежа 
вода вътре в жилището, по 
източници

Тоалетна вътре в 
жилището, по видове 
канализационна 
система

Черна гора 2011 г.
Стандартизирано 
и оригинално HBS 

проучване 
x x x Апартаментът е с 

водопроводна инсталация
Апартаментът е с 
канализационна 
инсталация

румъния 2012 г.
Стандартизирано 
и оригинално HBS 

проучване 
x x x

Вода по тръбопроводна 
мрежа вътре в жилището, 
по източници

Тоалетна в 
жилището, по видове 
канализационна 
система

Сърбия 2010, 
2012 г.

Стандартизирано 
HBS проучване 

2010, MICS4
x x x x Вода по тръбопроводна 

мрежа вътре в жилището

Собствена тоалетна 
с казанче, по видове 
канализационна 
система

Словакия 2012 г. EU SILC x x Адекватна В и К 
инсталация

Вътрешна тоалетна с 
казанче за собствено 
ползване от 
домакинството

Словения 2012 г. EU SILC x x Адекватна В и К 
инсталация

Собствена вътрешна 
тоалетна с казанче 
за използване от 
домакинството

украйна 2010 г.
Стандартизирано 
и оригинално HBS 

проучване 
x x x Наличие на водопроводна 

инсталация
Наличие на 
канализация
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Б. индекс за резултатите на водните оператори (WUPI)
 Като част от анализа на резултатите на операторите, проведен в рамките на проучването на състоянието 134. 

на отрасъла, възникна необходимост да се направи цялостна оценка на изпълнението на конкретни доставчици 
на услуги. За тази цел бе разработен агрегиран индекс за производителност, наречен Индекс за резултатите на 
водните оператори (WUPI). Този индекс наподобява експертно мнение, тъй като оценява резултатите на даден 
оператор, като отчита колко близки са те до най-добрите регионални практики по 10 общи ключови показатели за 
изпълнението. Индексът WUPI се изразява чрез сумарна оценка в интервала от 0 (най-лошата практика) до 100 
(работи на нивото на най-добрите практики по всички показатели).

 135. Конструиране на индекса WUPI. Индексът WUPI е изграден по прост и солиден начин. Набор от 10 показатели, 
избрани сред показателите на Ibnet28, се използва за изчисляване на WUPI (Таблица 16). За всеки показател е 
определена регионалната стойност на най-добрите практики (горната граница) чрез използване на експертно мнение 
и анализ на съществуващата база данни (вж. Таблица 15); долната граница обикновено се определя като най-ниската 
възможна стойност. След това се оценява дейността на конкретни оператори въз основа на линейна връзка между 
ггорната и долната граница. Всеки показател е с еднаква тежест (10%) в общото изчисление индекса. За операторите, 
предлагащи само водоснабдителни услуги, се вземат предвид седем показатели, свързани с водоснабдяването, 
а за операторите, предлагащи само канализационни услуги са взети под внимание шест показатели свързани с 
отпадъчните води, както е показано на Таблица 15. В тези случаи теглото се коригира, за да остане равно.

Таблица 15: ИНДИКАТОРИ, ЕДИНИЦИ И РЕФЕРЕНТНИ ГРАНИЦИ НА ИНДЕКСА WUPI

N° индикатори индикатори за 
водоснабдяване

индикатори за 
канализация Единица горна 

граница
Долна 

граница

i1

Ниво на 
покритие

Ниво на покритие с 
водоснабдителни услуги x % 100% 0%

i2 Ниво на покритие с 
канализационни услуги x % 100% 0%

i3
Ниво на покритие 
с пречистване на 
отпадъчни води

x % 100% 0%

i4
Качество на 
услугата

Непрекъснатост на 
услугата x часа/дневно 24 часа 0 часа

i5 Запушване на 
канализацията x #/км 0.1 20

i6

Ефективност на 
управлението

Измерване x % 100% 0%

i7 Неносеща приходи вода x м3/км/ден 3 80

i8 Ниво на обезпеченост с 
персонал x x

#/1,000 души 
население , 
получаващи 
В и К услуги

1 5

i9 Коефициент на 
събираемост x x % 100% 0%

i10
Покриване на 
експлоатационните 
разходи

x x % 180% 50%

 136. изчисляване на индекса WUPI при липсващи данни. Наборът от данни за В и К операторите е непълен, ето 
защо се правят следните корекции за увеличаване броя на доставчиците на комунални услуги, за които WUPI може 
да бъдат изчислен, без да се компрометира валидността на получената стойност:

Ако липсват данни за индикатори i1 and i2, индексът WUPI не се изчислява.XX

 Ако липсват данни за индикатор i3 (пречистване на отпадъчни води), той се замества със стойност 0, което XX

позволява да се изчисли индексът WUPI на дадения оператор при допускането, че той не предлага услуга по 
пречистване на отпадъчни води. 

28  Ibnet е международна мрежа за сравнителен анализ на доставчиците на водоснабдителни и канализационни услуги. Тя предлага директен 
достъп до база данни за ефективността на В и К операторите.
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Когато липсват до три индикатора, несвързани с ниво на покритие (т.е. i4 до i10), се използва средната XX

стойност за всички останали такива индикатори за попълване на липсващите стойности. Ако при даден 
оператор липсват повече от три несвързани с покритието индикатора, тогава индексът WUPI не се 
изчислява. Този процес на изчисление и съответните прагове са разработени въз основа на корелационни 
текстове, които показват, че стойностите на WUPI остават стабилни при липса на три индикатора, тъй като 
корелацията е над 80 до 90 процента.

 137. Солидност и валидиране на индекса WUPI. По силата на своята конструкция WUPI представлява индекс 
за най-добри практики (Таблица 16). За определени разходи по-високите стойности означават по-добра 
производителност. Следователно индексът WUPI е подобен на индикатора APGAR на IBNET (ван ден Берг и Danilenko 
2011 г.) и е тясно свързан с него (0.77). Общата оценка на индекса WUPI за една подизвадка от оператори бе 
споделена и с експерти от региона, които не откриха значителни несъответствия със собствената си професионална 
оценка. Освен това, съотношението между WUPI въз основа на пълен набор от показатели и WUPI, при който 
са отпаднали един, два или три показателя, е много високо. В случаите, когато са отпаднали един или два от 
показателите, всички корелации надвишават 0.90. Дори в случаите на отпадане на три от показателите само една 
от 35 корелации със стойност 0.88 е под прага от 0.90. Тези констатации потвърждават, че изчисляването на WUPI 
въз основа само на част от показателите не води до значително изкривяване на резултата. Конструирането и 
валидирането на индекса WUPI, както и неговото приложение в този доклад са разгледани по-подробно в Klien 2015.

Таблица 16: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА ИНДЕКСА WUPI

Ibnet No. индикатор Дефиниция Единица

1.1 Ниво на покритие с 
водоснабдяване

Население с достъп до водни услуги 
(или директно свързано към услуга 
или в обсега на общественото 
водоснабдяване), като процент от общия 
брой на населението под номиналната 
отговорност на оператора

%

1.2 Ниво на покритие с 
канализация

Население с достъп до канализационни 
услуги (пряко свързано към услуга), като 
процент от общия брой на населението 
под номиналната отговорност на 
оператора

%

[[(81d/2)+81e]/81a]*(70/30A)
Ниво на покритие с 
пречистване на отпадъчни 
води

[[(Пречистване на отпадъчни води w / първична 
обработка) / 2 + пречистени отпадъчни води w /
вторично пречистване] / Общ обем на събраните 
отпадни води] × (Население под отговорността 
на оператора получаващо канализационни 
услуги чрез сградни отклонения / общо 
население под номиналната отговорност
на оператора на канализационни услуги, 
независимо дали получават услуги или не) 29

15.1 Непрекснатост на услугата Средно часове обслужване дневно за услугата 
водоснабдяване часове/дневно

10.1 Запушване на 
канализацията

Общ брой на запушванията годишно на км 
канализация #/км

7.1 Равнище на измерване Общ брой на отклоненията с измервателен 
уред/ общ брой на отклоненията %

6.2 Неносеща приходи вода Обем водни загуби дневно на км водопроводна 
мрежа м3/км/ден

12.4 Обезпеченост с персонал Общ брой на персонала, изразен чрез брой 
служители на 1,000 души обслужено население

#/1,000 души 
население, на които са 
доставени В и К услуги

23.2 Събираемост Кешови приходи/фактурирани доходи %

24.1
Покриване на 
експлоатационните 
разходи

Общо годишни експлоатационни приходи /общо 
годишни оперативни разходи %

29  Коефициент на минимизиране, който е свързан с първичната преработка на отпадъчни води и има за цел да се даде по-висока оценка за 
производителност на предоставящи канализационни услуги оператори , които осъществяват вторично пречистване.
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В. Финансиране на отрасъла
 Изчисленията на отрасловото финансиране се фокусира138. т върху общественото водоснабдяване и 

канализация. Разходите, направени от онази част от населението, което използва местни водоснабдителни 
и канализационни съоръжения, независимо дали става дума за тръбопроводни мрежи или не, не се отчитат. 
Цялостното годишно финансиране на обществените услуги в сектора на питейните и отпадъчни води е оценено с 
помощта на данни от 2011 г., 2012 г. или 2013 г. в зависимост от наличната информация. Методиката се състои 
от (а) оценка на годишните приходи от цените на услугите и годишните оперативни разходи на операторите; 
(б) използване на събраните данни за инвестициите, националните и местни данъци, както и международните 
преводи за консолидиране на общия размер на финансирането и общите стойности на разходите данни; и (в) 
проверка на данните с цел потвърждаване, че като цяло оценката на годишното финансиране чрез тарифи, данъци 
и трансфери съвпада с общите годишни разходи, съставени от експлоатационни разходи и инвестиции.

 Оценка на приходите на операторите от тарифи. 139. Приходите от цените на предоставяните водни услуги са 
изчислени чрез умножаване на средната цена на водата, изразена в €/м3 (относно източниците, вж. раздела „Обобщение 
на данните по страни” в приложението) като среден разход на вода в литри на глава от населението на ден. Стойностите 
за потреблението са взети от водните проучвания, където са изчислени от местни консултанти. Вж. библиографията 
към бележките за отделните страни за подробен списък на източниците за оценка на потреблението. Тази стойност се 
преизчислява на годишна база за получаване на средната годишно фактурирана вода на глава от населението, която 
след това се умножава по дела на населението, свързано към публична водоснабдителна услуга (относно източниците, 
вж. раздела „Данни за достъпа” в приложението). След това тази стойност се коригира с коефициент на събираемост 
за фактурираната вода (относно източниците, вж. раздела „Обобщение на данните по страни” в приложението), за да се 
оценят паричните приходи на водоснабдителните дружества. Коефициентът на събираемост за фактурираната вода се 
определя като съотношение между кешовите приходи и фактурираните приходи (индикатор 23.2 на ibnet). Приходите от 
канализационни услуги, идващи от тарифи, са изчислени чрез умножаване на средната цена на канализацинната услуга, 
изразена в €/м3 по средното потребление на вода, изразено в литри на глава от населението на ден. Тази стойност се 
преизчислява на годишна база за получаване на средната годишно фактурирана стойност за отпадъчни води на глава 
от населението, която след това се умножава по дела на населението, включено към обществена канализационна 
услуга. Тази сума също се коригира с коефициент на събираемост за фактурираната вода, за да се оценят паричните 
приходи на канализационните дружества. Въз основа на тези изчисления е направена оценка на ефективно събраните 
годишни приходи от цените на предоставяните водоснабдителни и канализационни услуги.

 140. Оценка на разходите на В и К операторите за експлоатация и поддръжка. Разходите на операторите 
за експлоатация и поддръжка се оценяват като се разделят отрасловите приходи от тарифите, изчислени в 
съответствие с посочената по-горе методология, на коефициента на покритие с експлоатационни разходи (относно 
източниците, вж. раздела „Обобщение на данните по страни” в приложението). Този коефициент се определя като 
общите годишни оперативни приходи се разделят на общите годишни разходи за дейността (показател 24.1 на ibnet).

 141. Оценка на приходите на В и К операторите от данъци и трансфери. Финансирането от трансфери, изразени 
в евро, се оценява чрез използване на официални референтни документи като Секторната оперативна програма 
(SOP), Оперативна програма „Околна среда” (ОПОС), както и доклади по Инструментите за предприсъединителна 
помощ (ИПП), доклади на Световната банка, OИСР и националното докладване. Вж. библиографията към 
бележките за отделните страни за подробен списък на източниците. При налични данни за размера на преводите 
за период от няколко години, те са преизчислени на годишна база, за да се даде възможност за изчисление на 
годишните стойности. Финансирането чрез националните и местни данъци, изразено в евро, е изчислено в рамките 
на проведените анкетни проучвания от местните консултанти чрез използване на официални отчетни документи. 
Вж. библиографията към бележките по страни за подробен списък на източниците.

 142. Оценка на инвестиционните разходи. Инвестиционните разходи, изразени в евро, са оценени с помощта 
на официални референтни документи като например одити на националния ОУП или националната програма за 
изпълнение на водната стратегия, данни от статистически годишници и оценки на отчетността по отношение на 
разходването на средства от ЕС и заеми от МФИ. Вж библиографията към бележките по страни за подробен списък 
на източниците. При наличие на данни за размера на инвестициите за период от няколко години, те са линейно 
преизчислени на годишна база, за да се даде възможност за изчисление на годишните стойности. 

 143. Проверка на данните. С цел да се гарантира, че годишното финансиране съвпада с годишните разходи, 
се извършва проверка на данните за всяка страна. При забелязано несъответствие между общата сума на 
финансиране и общите разходи за определена страна се извършва корекция, предимно на преводните или 
инвестиционните стойности, тъй като тези данни са линейно преизчислени на годишна база за целите на 
годишното изчисляване, но те на практика варират между годините
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Г. изчисляване на поносимостта
 анализ на поносимостта при използване на съществуващите разходи за водоснабдяване и канализация. 144. 

Разходите за водоснабдителни и канализационни услуги са докладвани в някои изследвания на домакинствата, 
както е показано в Таблица 14 по-горе. Други проучвания на домакинствата (ЕС SILC и повечето от проучванията HBS) 
докладват тези разходи заедно с други разходи на оператора или с разходите за наем. На тази база се изчислява делът 
на тези разходи в общия доход и спрямо референтните стойности (т.е. 5% и 3%), което най-често се прилага за оценка 
на поносимостта (както е описано по-подробно в работата на Fankhauser и Tepic, 2005 г.). Тъй като някои домакинства 
не са отговорили на този въпрос и тъй като размерът на извадката за лица, живеещи с 2,50 щ.д. в ППС на ден е вече 
малък, оценки на базата на твърде малко наблюдения и със съответстваща голяма стандартна грешка не са съобщени.

 анализ на поносимостта при използване на предполагаем минимален разход на вода и средна цена, на базата 145. 
на данни, събрани за целите на доклада „Състояние на отрасъла”. При използване на потенциален минимален 
разход на вода от 100 литра на глава от населението на ден и средна цена за вода и събиране на отпадъчни води 
се изчислява средният разход на човек за всяко домакинство като се има предвид размера на домакинството и се 
изчислява като дял в общия доход въз основа на данни от изследвания на домакинствата. Този сценарий приема, че 
всички домакинства ще бъдат обхванати от обществените водоснабдителни и канализационни услуги в страната при 
равни условия и без да се вземат предвид разликите в цените и еластичността на доходите. Този хипотетичен сценарий 
предвижда горна граница на потенциалните ограничения в поносимостта, когато целта е пълно покритие с услугите.

Д. оценка на устойчивостта на водните услуги
 Проучването за състоянието на сектора разглежда много различни аспекти на водоснабдителните и 146. 

канализационни услуги, които са обсъдени в детайли във всяка от главите на настоящия доклад. В заключителната 
част на доклада екипът е консолидирал тези различни измерения в цялостна оценка на устойчивостта на услугите, за 
да се оцени доколко е била всяка от държавите в региона в състояние да осигури устойчиви услуги за всички. В този 
контекст разбирането за устойчивост включва достъп до инфраструктурата, качество на предоставяните услуги, 
тяхната ефективност, както и рамка на финансиране, която осигурява финансово стабилни, но и поносими услуги. 
Оценката на устойчивостта на услугите съчетава тези четири измерения и свързаните с тях числови показатели в 
цялостна стойност. Тя се основава изключително на показателите за постигнати резултати в отрасъла и не отразява 
начина, по който той е организиран или структуриран.

 Конструиране на оценката на устойчивостта на услугите. 147. Оценката на устойчивостта на услуги е съставена 
от четири измерения (достъп, качество, ефективност и финансиране), всяко от които се измерва чрез три 
показателя (Таблица 18). За всеки показател е определена регионална стойност за най-добра практика (горна 
граница) чрез използване на експертно мнение и анализ на съществуващите данни (вж. Таблица 17); долната 
граница обикновено се определя като най-ниската възможна стойност. Устойчивостта на дадена страна след това 
се оценява въз основа на линейната връзка между долната и горната граница. Всеки показател е с еднаква тежест 
при изчисляване на индекса и просто се прибавя за да се получи общата стойност.

 Оценка в случай на липсваща информация. 148. За някои страни не всички 12 показатели са налични. Когато 
даден показател липсва, за негова стойност се приема за средната стойност на всички останали показатели. 
Трябва да се отбележи обаче, че всички държави разполагат най-малко със 75% от необходимата информация, а 
повечето и със 100 процента.

 Солидност и валидиране на оценката. 149. Оценката на водния отрасъл представлява агрегиране на резултатите 
в различните измерения. Преди да се пристъпи към разработване на предлаганата оценка на устойчивостта на 
услугите бе направен обширен преглед на други подобни обобщени оценки като например тези в проучването 
Doing Business на Световната банка, Индекса за възприятие на корупцията на Transparency International, Индекса за 
благоденствие на Gallup и Световната ранглиста на най-добрите университети на сп. Таймс. Много от тях, ако не и 
повечето, използват прости методи на агрегиране и претегляне. Благодарение на това, оценката на устойчивостта 
бе приведена в съответствие с международните практики, като нейната проста и прозрачна конструкция 
осигурява лесно разбиране и репродуциране. В същото време е ясно, че са налице и недостатъци, свързани със 
сравнимостта и прекаленото опростяване на посланията по отношение на политиките. Така например, държави 
със значително по-голямо население в селските райони като Молдова или Румъния са донякъде ощетени поради 
много по-ниското ниво на водоснабдяване по тръбопроводна мрежа в селските райони.

Състояние на отрасъла   |   Регионален доклад   |    109Back to ToC



PROGRAM

DANUBE
WATER

Таблица 17:150.  ОЦЕНКА НА УСТОЙЧИВОСТТА НА УСЛУГИТЕ: ИНДИКАТОРИ, ЕДИНИЦИ И ГРАНИЦИ

N° аспект индикатори Единица горна 
граница

Долна 
граница

i1

Достъп

Достъп до водоснабдяване по 
тръбопроводна мрежа % 100% 0%

i2 Достъп до тоалетна с казанче % 100% 0%

i3 Ниво на покритие с пречистване на 
отпадъчни води % 100% 0%

i4

Качество

Непрекъснатост на услугата часове/дневно 24 часа 0 часа

i5 Удовлетвореност от качеството на 
водата % 100% 0%

i6 Съответствие на канализационната 
услуга % 100% 0%

i7

Ефективност

Коефициент на събираемост % 100% 0%

i8 Обезпеченост с персонал
#/1,000 души от 

населението, получаващи 
В и К услуги

1 5

i9 Неносеща приходи вода м3/км/ден 3 80

i10

Финансиране

Покриване на разходите за 
дейността % 180% 50%

i11 Поносимост % 1% 5%

i12 Инвестиции €/гл. от нас./година 80 € 0 €

Таблица 18: ДЕФИНИРАНЕ НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА УСТОЙЧИВОСТ НА УСЛУГИТЕ

N° индикатор Дефиниция Единица

i1

Достъп до 
водоснабдяване 
по тръбопроводна 
мрегжа

Население с достъп до водоснабдяване по тръбопроводна мрежа 
(до жилище, парцел или двор) като процент от общото население %

i2 Достъп до 
тоалетна с казанче

Население с достъп до тоалетна с казанче (пряко свързване към 
услуга) като процент от общото население %

i3
Ниво на покритие 
с пречистване на 
отпадъчни води

% от произведените отпадъчни води, свързани към съоръжение 
за вторично третиране, или по-високо ниво %

i4 Непрекъснатост на 
услугата

Среден брой часове на предоставяне на услугата дневно за 
водоснабдяването часове/дневно

i5
Удовлетвореност 
от качеството на 
водата

% от населението, удовлетворено от качеството на водата %

i6
Съответствие на 
канализационната 
услуга

% третирани отпадъчни води собразно стандартите %

i7 Коефициент на 
събираемост парични приходи/фактурирани приходи %

i8 Обезпеченост с 
персонал

Общ брой на персонала, изразен като брой служители на 1,000 
души, получаващи услуги

#/1,000 души от 
населението, получаващи 

В и К услуги

i9 Неносеща приходи 
вода Обем на водните загуби на километър водна мрежа дневно м3/км/ден

i10
Покриване на 
разходите за 
дейността

Общи годишни приходи от дейността/ Общи годишни разходи за 
дейността %

i11 Поносимост Средно фактурирана вода спрямо доходите на домакинството %

i12 Инвестиции Средно за последните 5 години €/гл. от нас./година
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СъСтояние 
на 
отраСъла

ВОДОСНАБДИТЕЛНИ И 
КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ 
В ДУНАВСКИЯ РЕГИОН

Световната банка / IAWD чрез Дунавската програма за водите 
подкрепят интелигентните политики, силните Вик дружества и 
устойчивите водоснабдителни и канализационни услуги в района на 
река Дунав, като си партнират с регионални, национални и местни 
заинтересовани страни, насърчават информиран политически диалог 
относно предизвикателствата в сектора и укрепват техническия и 
управленски капацитет на дружествата и институциите в сектора.
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