По-важното за проекта…..
 Съвместна инициатива между:
o Българската асоциация по водите
(бенефициент)
o Международната асоциация на водните
дружества в Дунавския басейн (IAWD)
o С подкрепата на Световна банка
 Старт на проекта – началото на 2014 г. с идеята
да продължи неограничено
 Обхваща събирането и анализа на данни от ВиК
операторите за 2013 г. и 2014 г.
 12 участващи дружества за 2014 г.
 16 участващи дружества за 2015 г. (4 нови)
 Изготвени за 2014 и 2015 г.:
o 16 индивидуални доклада за всеки
участващ ВиК оператор
o Обобщаващ доклад за 16 дружества

o Индивидуални доклади с международно
сравнение (западно европейски дружества)
 За реализация на проекта е избрана методиката
на Европейската бенчмаркинг кооперация (ЕБК)
- насочена към подобряването на бизнес
процесите във ВиК операторите чрез сравняване,
изучаване и анализ. Целта на методиката не е
свързана с регулиране на операторите или
класирането им.
 Разглеждат се три нива на бенчмаркинг: базово,
стандартно и високо. За целите на проекта са
избрани базово и стандартно ниво.
 На база на входящи данни, характеризиращи
дейността на ВиК операторите, се изчисляват
показатели за изпълнение на дейността (ПИД).
 ПИД се разпределят в следните функционални
области: 1/ Качество на водата; 2/ Надеждност;
3/ Устойчивост; 4/ Обслужване; 5/ Финанси и
ефективност.

Участващи ВиК
дружества в проекта.:
ВиК Благоевград;
ВиК Бургас;
ВиК Видин;
ВиК Враца;
ВиК Габрово;
ВиК Ловеч;
ВиК Пазарджик;
ВиК Пловдив;
ВиК Русе;
Софийска Вода;
ВиК Ст.Загора;
ВиК Ямбол
ВиК Хасково
ВиК Кърджали
ВиК Търговище
ВиК Силистра

При набиране на данните са използвани следните
информационни регистри:
 Обща информация – съобразно Бизнес плановете
на дружествата;
 Демография – данни от ГРАО по настоящ адрес;
 Обслужвано население – съобразно
информационните регистри на операторите;
 Потребители и имоти – данни от инкасо (билинг)
системите на операторите;
 Активи (дължина и брой) – данни от
производствените отдели на операторите;
 Баланс на водите – съобразно отчетните форми за
КЕВР;
 Производствени данни – съобразно отчетните
форми за КЕВР;
 Управление на утайките – съобразно
информационните регистри на операторите;
 Качество на водите – съобразно информационните
регистри на операторите;
 Качество на обслужването – съобразно регистрите
за жалби и оплаквания;
 Персонал – съобразно отчетните форми за КЕВР;
 Финансово-икономически данни – съобразно
ЕССО формите на операторите

Питейна вода – резултати, данни 2014 г.
 Функционална област: Общи показатели
На следващите графики са представени част от показатели на участващите дружества,
разделени по функционални области: червената прекъсната линия представлява
средната стойност от 16-те дружества.
Забелязва се разлика от около два пъти между най-ниската и най-високата стойност на
показателя общо потребление на вода на глава от населението. Тези отклонения могат
да се дължат както на различията в битовото потребление, така и на водоемкостта в
дейността на обществените и индустриалните потребители на територията на
отделните оператори.

По отношение на общите загуби на вода също се наблюдава голяма вариативност: найниската стойност е 91 литра на глава от населеното, а най-високата 262 литра. Спрямо
2013 г. се наблюдава намаление на средната стойност. Основните причини за високата
стойност са остарялата водопроводна мрежа и липсата на инвестиции. Независимо от
причините, тези различия дават основание да се счита, че има потенциал за
намаляването им.

 Функционална област: Качество на водите
Качеството на водата е един от най-важните показатели, които пряко касаят
потребителите в съответната област. От направените анализи се вижда, че
максималната разлика между операторите в броя на взетите проби за качество на
водите на хиляда СВО е над 18 пъти. Възможните причини са комплексни: както
специфичните условия при осъществяване на дейността на операторите, така и
ненадеждните източници на информация.

От графиката за качество на доставяната вода е видно, че при някои от участващите в
проекта ВиК оператори все още не е достигнато нужното ниво на показателя и трябва
да се работи в посока на подобряване на текущата ситуация.

 Функционална област: Качество на обслужването и надежност
Резултатите според диаграмите показват, че относително малък е процентът на ВиК
операторите (около 25%, 2013 – 40%), които са регистрирали дни с ограничения на
водоподаването (дни с ограничение на водоподаването въз основа на заповед на
местната власт - режим). Не винаги тези резултати корелират с регистрираните
оплаквания. Разликата между операторите по отношение на оплакванията по всички
групи може да е поради различия в качеството на услугата, активността у клиентите,
но може да се дължи и на особености на водене на регистъра за жалби и оплаквания.

 Функционална област Устойчивост
Процентът на рехабилитация на водопроводната мрежа на година варира от 0.0% до
2.0% (2013 – от 0.1% до 2.4%), Средноаритметичният процент рехабилитация е 0.5%
(2013 – 0.6%). Процентът рехабилитация за 15 или 94% от сравняваните оператори
изостава от необходимия темп (2% при 50 години полезен живот) за обновяване на
инфраструктурата (2013 – 11 или 92%).
Максималната разлика между операторите по отношение на коефициента на покритие
на разходите от приходи е 1.25 пъти (2013 - 1.4), Особено тревожен е фактът, че 13/16
от операторите са с коефициент, по-малък от 1.0 (2013 – 9/12), което на практика
означава, че тези оператори работят на загуба. Тези отклонения могат да се дължат на
особености

на

ценообразуването

(непризнаване

на

обезценката

некомпенсиране на спада на потребление през последните години и др.).

за

разход;

На 01 и 02 декември 2015 г., в град Плевен , бе организирана и проведена
втора вътрешна среща семинар с участващите 16 дружества, гости от
Европейската бенчмаркинг кооперация и БАВ. Бяха представени
резултатите от проекта за 2014 г., както и примери от практиката за
прилагането на добри практики в 4 области от дейността на ВиК
операторите, с чието подобрение могат да бъдат постигнати бързи
финансови подобрения: Събиране на вземания; Енергийна ефективност;
Контрол и регистри на аварии и активи; Финансов контрол и
бюджетиране.

Отпадъчни води – резултати
В процеса по бенчмаркинг, подобно на питейните и при отпадъчните води се
анализират същите функционални области (Качество на водата, Надеждност,
Устойчивост, Обслужване, Финанси и ефективност. На следващите графики са
представени част от най-характерните показатели за тези области:

 Функционална област: Качество на водите
Разликата между най-ниския и най-високия резултат по отношение степента на
покритие на населението с канализация (дейност Отвеждане на отпадъчни води) е 2.3
пъти (2013 – 2.6), а по отношение на степента на покритие на населението с
пречистване (дейност Пречистване на отпадъчни води, само измежду сравнимите
оператори) – 2.6 пъти (2013 – 3.0).
Намалението в степените на покритие спрямо 2013 г. идва да покаже недостоверности
в регистрите за население (най-високият и най-ниският резултат са измежду оператори,
фигуриращи в извадката и за 2013, и за 2014 г.). Всички дружества с пречистване
показват 100% съответствие с регулаторните стандарти за заустване, което може да
означава добро управление на ПСОВ, но също и неточности в информационните
регистри.

 Функционална област: Качество на обслужването
Като цяло се забелязва нисък брой на регистрираните оплаквания от клиенти. Една от
основните причини за това са критериите, по които се завеждат оплакванията –
съществуващата практика се различава от тази заложена в методологията на ЕБК. 11 от
16 от сравняваните оператори са регистрирали оплаквания от запушвания (2013 – 11 от
12), като при два от операторите тези оплаквания са значително над нивото на
останалите. При половината от операторите са регистрирани оплаквания от
наводнявания (също и през 2013). 5 от 16 от сравняваните оператори са регистрирали
оплаквания от сметки (2013 – 7 от 12), за "други" оплаквания числата са 5 от 16 (също
и 2013). Оплакванията от замърсявания и мирис са незначителен брой.

 Функционална област: Устойчивост и финансова ефективност
В четири от областите на обслужване на участващите ВиК оператори не са изградени
ПСПОВ. При останалите, 62% от сравняваните оператори използват ел. енергия за
отвеждане на отпадъчни води (2013 – 75%), като максималната разлика между тях
достига до 94 пъти (2013 – 117). 4/16 от операторите не са регистрирали инспекция на
канализацията (2013 – 2/12), като максималната разлика между останалите достига 35
пъти (2013 – 170). Не по-различно е и положението с оползотворяването на
произведената утайка – само едва 4 от 12 дружества с изградени ПСПОВ
оползотворяват произведената утайка. Останалите дружества съхраняват утайката на
собствени изсушителни полета или я депонират.

Ниските стойности на рехабилитационните дейности спрямо дължината на мрежата
крият риск от засилена амортизация на мрежата, оттам и увеличаване на разходите за
поддръжка. Някои от операторите обаче са направили инвестиции, които не са
насочени към линейни обекти от мрежата.

Наблюдават се значителни разлики в дела на различните видове разходи между
операторите. Аналогично, дялът на капиталовите разходи също варира силно.
Размерът на капиталовите разходи вероятно е пряко следствие от инвестиционната
активност през последните години. Само 6/16 от сравняваните оператори са привлекли
капитал (2013 – 3/12). Нивото на амортизациите е ниско при 8/16 от операторите (2013

– 6/12). Различните видове разходи варира силно за различните оператори, като не
винаги може да се проследи причинно-следствената връзка за това. По-високият дял на
даден вид разходи крие резерви за оптимизация.
Максималната разлика по отношение на коефициента на покритие на разходи от
приходи е 1.8 пъти (също и 2013), а 5/16 от операторите са с коефициент, по-малък от
1.0 (2013 – 3/12).

Доклади, изготвени от ЕБК
В началото на 2015 година бяха изготвени 12 индивидуални доклада за всеки от участващите ВиК оператори. В
края на 2015 година, тази традиция се запази и бяха изготвени 16 доклада чрез софтуера на Европейската
бенчмаркинг кооперация. В тях освен сравнение между участващите български дружества е изготвено сравнение и
с участващи в програмата на ЕБК водещи международни ВиК оператори. В докладите се използват лесно четими и
базирани на светофарната уредба графики:

Заключение:
За втора поредна година се наблюдават значителни разлики в
представените данни за общи характеристики за 2013 и 2014 г. –
общо и свързано население, брой потребители, брой имоти, брой
СВО и СКО;
Големи са различията в стойностите по отделните ПИД на 16-те
сравнявани ВиК оператори и като това е характерно за всички
функционални области;
При голяма част от операторите липсват адекватни регистри за
редица важни данни (активи, аварии, клиенти, водомери и т.н.)

Направените анализи са началната точка за установяване на
причините, отклоненията в дадени процеси от работата на ВиК
операторите;

Те са основата за започване на процес по обмен на добри практики
в управлението на ВиК дружествата и подобряване на тяхната
работа, учейки един от друг.

