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Записка 

 

Климатичните промени и водните 
услуги: адаптиране към 

последствията 
 
 

Резюме 

 
Изменението на климата ще повлияе пряко и значително на доставчиците на ВиК услуги в 
повечето части на Европа, което ще доведе до по-чести или интензивни периоди на суша, 
горещи вълни или дъждовни бури на повече места. 
 
Всички ние ще трябва да бъдем проактивни, за да бъдем подготвени да се справим с 
нарастващия размер на щетите. След интензивната суша през пролетта и лятото на 2018 г. 
стана ясно, че водният сектор трябва да се включи в местното / регионално и национално 
управление на кризите. 
 
Отговорът на нашия  сектор по отношение изменението на климата трябва да обхваща както 
мерките за смекчаване (намаляване на въздействието върху водните услуги), така и за 
адаптация (да станат устойчиви на последиците). 
 
Тези записка се фокусираа върху това как изменението на климата ще се отрази върху нашия 
сектор и на начините и средствата за адаптиране към тези промени въз основа на настоящите 
ни познания. 
 
Изменението на климата ще има много преки и косвени ефекти върху качеството и 
количеството на наличните водни ресурси, което ще се отрази върху водните услуги. 
Изключително важно е ВиК операторите индивидуално да анализират изчерпателно 
ситуацията, за да идентифицират подходящите за тях мерки за адаптация и да  интегрират 
констатациите в своите процеси на планиране и вземане на решения. 
 
Доставчиците на водни услуги не са единствените, които трябва да реагират. Необходимо е 
политиците да бъдат осведомени и да подкрепят благоприятните рамкови условия, например: 
създаване на ясни структури за управление, даване на приоритет на доставките на питейна 
вода преди всички други употреби, предоставяне на приоритет на общественото 
водоснабдяване в случай на несигурно електроснабдяване и разработване на цялостни 
стратегии за предотвратяване на наводнения и предотвратяване на преливания от 
комбинираната канализацията. 

http://www.eureau.org/
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1. Въведение 
 
Промените в климата и неговите въздействия са в центъра на общественото внимание от 
много години. Политическите усилия за смекчаване на изменението на климата получиха нов 
тласък, когато Европейската комисия подготви, така наречения Зелен договор. Той предлага 
50-55% намаление на емисиите на парникови газове до 2030 г. с цел постигане на нетни 
нулеви емисии до 2050 г. Редица държави-членки и региони вече поеха подобни ангажименти 
Финландия, целяща нулеви емисии до 2035 г., Шотландия до 2045 г. и Дания, Франция, 
Ирландия, Португалия и Обединеното кралство до 2050 г. 
 
По същия начин ВиК операторите могат да поемат ангажимент за неутралност по отношение 
на климата. Например ВиК оператори в Англия се ангажират да станат напълно въглеродно 
неутрални до 2030 г. 
 
Въпреки тези ангажименти, изменението на климата ще продължи в обозримо бъдеще. 
Според настоящите изследвания, въздействията му ще варират значително в различните 
европейски региони. То ще се отрази пряко и значително на ВиК операторите в много части на 
Европа, т.е. по отношение на качеството и количеството на наличността на сурова вода, както 
и върху това как функционира инфраструктурата за отпадъчни води. Реакцията на водните 
услуги на изменението на климата трябва да обхваща както мерките за смекчаване 
(намаляване на въздействието на водните услуги), така и адаптирането (да станат устойчиви 
на въздействието). 
 
Като се има предвид, че ВиК операторите са свикнали с дългосрочно планиране и 
инвестиционните периоди, също така те притежават ноу-хау в това как да се справят с 
променящите се параметри, те трябва да са - в сътрудничество с изследователи, политици и 
други заинтересовани страни – за да успеят да се адаптират към последици от изменението 
на климата. 
 
Тези записки се фокусират върху влиянието на изменението на климата и върху това как 
европейският ВиК отрасъл може да се адаптира към тези промени. Документът разглежда 
темите, които са от значение за сектора, които да бъдат разгледани в широки дискусии, 
свързани с адаптирането към изменението на климата. 
 
Документът предоставя кратък преглед на основните мерки за смекчаване на изменението на 
климата, прилагани от доставчиците на ВиК услуги. 

 

2. Климатичните промени в Европа 
 
Общата тенденция в цяла Европа е, че средните годишни температури се повишават, което 
води до по-топло и по-сухо лято и по-меки и влажни зими. Тъй като сезонната и 
пространствената променливост на климата се увеличава, надеждността на прогнозите за 
бъдещите параметри за управление на водните ресурси намаляват. Според повечето 
проучвания екстремните метеорологични събития като интензивни бури, дъждовни бури и 
изключително сухи периоди обикновено стават по-чести преди края на 21 век. 
 
Регионалните прогнози за конкретни количествени параметри на климата обаче са все още 
несигурни и могат да се правят само в определен обхват. Степента на несигурност относно 
ефектите от изменението на климата все още е по-висока, ако искаме да определим 
промените на параметри като режими на презареждане на подземни води или оттоци в 
речните водосборни басейни въз основа на различни климатични фактори (напр. валежи, 
температура, изпарение). 
 
Изменението на климата може също да засегне някои от познатите, фиксирани параметри, 
които служат като основа за планиране и инвестиционни решения за безопасни и ефективни 
водни операции. Тези параметри са получени от дългосрочни наблюдения, които описват 
наличието на ресурси. Често хидрологичните условия са престанали да бъдат надеждна 
основа за подпомагане на оценката на бъдещите условия. 
 
Увеличаването на променливостта на климата създава по-широк спектър от потенциални 
метеорологични условия. Това изисква прецизни анализи и мониторинг на всички свързани с 
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климата условия, свързани с доставчиците ВиК услуги, така че те да могат да отговорят на 
възникващите тенденции. Дългосрочните експлоатационни и инвестиционни решения трябва 
да отчитат очаквания диапазон от климатичните промени, които могат да повлияят на 
работата на съоръжения и мрежи. 

 
3. Въздействие върху водните услуги 

 
Изменението на климата може да доведе до по-чести или интензивни явления като 
интензивни периоди на засушаване, топлинни вълни или дъждовни бури на повечето места. 
Ефектите от тях не са неясни, неизвестни за ВиК операторите. Досега те са били в състояние 
да се справят, но ще трябва да бъдат по-активни, за да бъдат готови да се справят с 
изменението на климата. Това стана вече през 2017 г. с интензивната суша в някои части на 
Европа, но особено през пролетта и лятото на 2018 г., когато много части на континента 
страдаха от продължителен период на необичайно горещо време и суша. Стана ясно, че 
водният сектор ще трябва да се включва все по-активно в местното / регионално  и 
национално управление на кризи. 
 

3.1 Количествени и качествени аспекти на променената наличност на водни 
ресурси 

 
Докато годишните валежи и нарастването на общите оттоци могат да подобрят ситуацията с 
водоснабдяването в някои региони, секторът за питейна вода ще трябва да се адаптира към 
сезонно или периодично намалено наличие на вода. Дали постоянният или временният спад 
на наличността ще доведе до критична ситуация за водоснабдяването зависи от множество 
местни фактори като: 
 

 липсата на алтернативни водоизточници и достатъчно гъвкави локални съоръжения за 
водохващане, позволяващи на предприятията да реагират на (временна) загуба на 
индивидуални водосборни зони; 
 

 наличието на конкурентни ползватели и тяхното нарастващо значение, ако е 
приложимо (особено за напояване в селското стопанство); 

 

 по-високи пикови нужди за питейна вода поради увеличеното поливане на частни 
градини и пълнене на басейни. 

 
Ситуацията с отпадъчните води е подобна. Тя ще трябва да се адаптира към: 
 

 увеличаващия се брой и интензивност на обилните валежи, които излагат на 
изключително голям стрес градските канализационни системи и пречистването на 
отпадъчните води; 

 

 ефекта от засушаването намалява разреждането в постъпващите водни тела на 
отпадъчни води от пречиствателни станции (ПСОВ). 

 
Това са многото възможни последици от изменението на климата върху количественото 
наличие на природни водни ресурси за производство на питейна вода или качественото 
състояние на водните ресурси. 
 

Подпочвена вода 
 

 Намаленото захранване на подземните води, постоянно или сезонно, води до 
съответно понижаване на нивото на водата. Това ще се усети особено в региони, 
където (сезонно) намаленото захранване на подземните води засяга сравнително 
малки системи от подземни води, които са по-малко способни да поемат колебанията 
във валежите. Изворите, захранвани от малки или близко до повърхността водоносни 
хоризонти, са особено чувствителни към промените. 

 

 За разлика от това, в региони, където подхранването на подземните води се извършва 
почти изключително през зимата и където зимите стават все по-влажни, се очаква 
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средните нива на подземните води да се повишат. Това може да доведе до 
заблатяване и да повреди сградите, особено когато увеличаването на наличните 
водни количества е придружено от по-ниско търсене на вода. 

 

 Промените в наличността на водните ресурси също могат да доведат до промени в 
качеството на подземните води, напр. неразреждането на замърсени подземни води 
може да доведе до по-високи концентрации на замърсители в суровата вода. 

 

 По-ниски нива на водоносното налягане, причинени от понижените нива на 
подземните води, ще доведат до проблеми с кавитацията на помпите в дълбоките 
кладенци, което може да пресуши кладенците в крайни случаи. 

 

 В крайбрежните райони очакваното повишаване на морското равнище може да ускори 
навлизането на солена вода в крайбрежните водоносни хоризонти. Обикновено това 
се дължи на прекомерно черпене от крайбрежните водоносни хоризонти. Сезонният 
туризъм е основен двигател за тази ситуация. 

 

 Постоянно подобрена наличност на водните ресурси се очаква за региони с 
увеличаващи се подхранвания от подземни води и по-големи подземни водни ресурси. 

 

Езера и резервоари 
 

 Сезонните и периодични спадове в езерата и нивата на резервоарите обикновено 
намаляват наличността на сурова вода по време на пиковите нужди. 

 
 Това може да доведе до по-малки дълбочини на обемите за съхранение, подходящи 

за черпене на сурова вода, по-малка част от студената дълбока вода (хиполимнион) и 
до намаляване на нивата на водното налягане в пунктовете за черпене. Освен това, 
възможностите за поемане на замърсени протоци и възможностите за контрол на 
черпенето на вода могат да бъдат компрометирани.  

 
 Дъждовните бури могат да повлияят неблагоприятно на качеството на суровата вода, 

тъй като могат да причинят ерозионни оттоци и увеличаване на преливанията от 
отделни и комбинирани канализационни системи, причинявайки увеличени количества 
замърсители – от седименти, физико-химични вещества и микроорганизми. 

 

 Климатичните промени ще засегнат по-сериозно качеството на малките и плитки 
водоеми и тези с по-висока биологична активност, отколкото дълбоките и с по-ниска 
биологична активност. 

 
Реки 
 

 Рискът от наводнение се увеличава с честотата на бурите. Наводненията могат да 
повлияят неблагоприятно на качеството на подземните води и да повлекат опасни 
вещества, напр. от изоставени промишлени терени. Изключително високите нива на 
вода могат да потопят филтриращите системи и по този начин директно да замърсят 
суровата вода, използвана за производство на питейна. 

 

 Повишените обилни дъждове и бурите, претоварващи комбинираните канализационни 
системи, които отвеждат както отпадъчните води, както и дъждовните води, ще 
доведат до по-комплексни преливания на канализацията и / или наводнения от 
канализацията. Това има отрицателно въздействие върху качеството на 
повърхностните води чрез увеличаване на внасянето на замърсители и 
микроорганизми, свързани със седименти- и твърди частици. В резултат на това 
екосистемите и качеството на суровите води могат да бъдат отрицателно засегнати. 

 

 Претоварената комбинирана канализация или тръби за дъждовна вода може/могат да 
доведе/доведат до наводняване на местно ниво, ако свободното заустване е 
възпрепятствано от високите нива на повърхностните води. Това се случва особено 
след дълги периоди на дъжд, които се очаква да се появяват по-често през зимата в 
определени региони. 
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 По-разредените вливащи се отпадъчни води от комбинирани канализационни системи 
могат да имат отрицателно въздействие върху ефективното пречистване на 
отпадъчните води в комбинация с по-дълготрайните периоди на дъжд. 

 

 В допълнение, когато постъпи повече вода в комбинирана канализационна система 
след период на суша, въздействието върху околната среда е по-тежко, тъй като има 
по-малко вода във водните тела и първоначалните вливания са по-интензивни, 
увеличавайки концентрацията на замърсителите.  

 

 По време на изключително ниски изтичания може да се наложи черпенето на вода от 
реките да бъде намалено или дори спряно. 

 

 По време на сухи периоди, по-малкото разреждане на отпадъчните води от 
пречиствателната станция, зауствани в приемника, може да има отрицателно влияние 
върху качеството на повърхностните води и следователно може да се наложи 
допълнително третиране в ПСОВ, преди да може да се зауства водата. Това 
въздействие се увеличава при по-високи температури на водата (по-малко разтворен 
кислород). 

 

 Отпадъчните води от промишлеността и селското стопанство могат да повлияят на 
качеството на суровата вода. Това е валидно и когато речната вода се използва за 
изкуствено подхранване на подземни води или филтриране. 

 

 Бури, наводнения и продължителни периоди на засушаване могат да попречат на 
работата на комуналните услуги и в изключителни случаи да доведат до временно 
прекъсване на водоснабдяването. 

 

Морета 
 

 Повишаването на морското равнище може да доведе до навлизане на солена вода в 
канализацията, което може да влоши биологичното пречистване в инсталациите за 
пречистване на отпадъчни води. 

 

 Много ПСОВ и канализационни помпени станции, които са разположени в ниско 
крайбрежни райони, биха могли да бъдат наводнени и да излязат  от употреба поради 
повишаването на морското равнище. 

 

3.2 Количествени и качествени аспекти на повишаване на температурата на 
въздуха и водата 

 

Питейна вода 
 

 По-високите температури на въздуха увеличават вертикалния градиент на 
температурата в езерата и резервоарите. Термичната стратификация има тенденция 
да стане по-стабилна; пълната циркулация - необходима за подновяване и снабдяване 
с кислород на хиполимниона, който по принцип е от решаващо значение за 
водовземане на суровата вода - се осъществява по-рядко, е по-къса и дори може да 
изчезне завинаги в изолирани случаи. Освен това, продължителните периоди на 
допълнителна топлина могат да доведат до по-дълбоки слоеве на епилимниона, като 
по този начин намаляват дълбочината на хиполимниона. Наблюдава се все по-
недостатъчно дълбоко смесване с последващо попълване на дълбоки води през 
зимата. 

 

 По-високите температури обикновено ускоряват биологичните и химичните процеси 
във водните тела. Това има неблагоприятно влияние върху качеството на суровата 
вода; степента на въздействието обаче зависи и от други параметри, като например 
наличието на хранителни вещества и кислород. Те могат да насърчат растежа на 
водорасли и алги, например, така че цъфтежа да доведе до развитие на миризми и 
вкусове, както и отделяне на бактериални екзо- и ендотоксини. Друго последствие 
може да бъде забавен растеж на фито- и зоопланктони, което води до дегенериране 
на хранителни вериги във водните общности. 
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 По-високите температури на въздуха и почвата също могат да доведат до по-високи 
температури на питейната вода във водоснабдителните мрежи. Дали по-високите 
температури увеличават риска от микробен растеж и замърсяване, много зависи от 
общото състояние и работата на захранващата система. В мрежи с тенденция към 
микробно възстановяване тази тенденция ще бъде засилена чрез по-високите 
температури. 

 

 По-високите температури на въздуха и водата са склонни да благоприятстват 
разпространението на различни патогени, пренасяни във водата. Влошено качество 
на питейната вода е възможно само в изключителни случаи. Като цяло мониторингът и 
третирането на суровите води, които са потенциално изложени на риск (повърхностни 
води, подземни и изворни води), вече са съсредоточени върху наличието на патогени. 

 

Отпадъчна вода 
 

 По-високите температури ще подобрят ефективността на биологичното третиране, но 
могат да увеличат потреблението на енергията за аерация. В крайна сметка по-
топлите отпадъчни води могат да имат отрицателно въздействие върху приемащите 
водни тела в по-хладните климатични зони. 

 

 По-високите температури могат да доведат до проблеми в канализационните системи 
поради производството на сероводород (H2S), увеличаване на корозията и миризмата. 

 

3.3 Косвени последици за водните обекти и водните услуги 
 

 По-високите почвени температури подпомагат процесите на конверсия и 
минерализация в почвите и следователно замърсяването на  води. Тези процеси 
зависят от достатъчната влажност на почвата. Тенденцията към по-сухите лета 
увеличава сезонното изсушаване на горните почви, което инхибира процесите на 
минерализация. 

 

 Интензивното земеделие е съчетано с повишено търсене на напояване, използване на 
торове и пестициди, предизвикано от удължаването на периода на отглеждане и често 
намаляващо количество валежи през този период. 

 

 Екстремни метеорологични събития като дъждовни бури, градушки или засушаване 
могат да доведат до неуспех на реколтата или дори да съсипят целия постоянен 
растеж, причинявайки на растенията невъзможност да абсорбират торове и / или 
торовете да останат в растителните остатъци, което може да доведе до масивно 
замърсяване с нитрати на подземните води. 

 

 Конфликтни изисквания за използване на местни или регионални налични водни 
ресурси могат да възникнат, когато водните ресурси не удовлетворяват търсенето (т.е. 
доставчици на вода, домакинства, земеделски стопани, предприятия и индустрии) в 
даден регион. 

 

 Промяната на моделите на валежите, особено по-дългите периоди на засушаване, ще 
увеличи търсенето на различни приложения за повторна употреба на вода, 
включително при напояване на земеделски земи и презареждане на подземни води. 
Регионите, които не прилагат повторно използване на пречистени градски отпадъчни 
води, може би ще трябва да прилагат подобни решения в бъдеще. Това може да 
предизвика инвестиции в ПСОВ за осигуряване на вода с подходящо качество или 
може да изисква законодателни или други действия от страна на местните власти, 
които да позволят повторната употреба на пречистени отпадъчни води. 

 

 Пиковото увеличение на търсенето, например през сухото лято 2003 и 2018 г., показа, 
че потреблението на вода нараства през сухите и горещи периоди. В резултат на това 
разликата между средните и пиковите нужди за вода нараства. Ситуацията се изостря 
в региони с намаляващо средно търсене на вода, причинено напр. от намаляване на 
населението, промяна в промишленото потребление и др. При такива обстоятелства 
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доставчиците на вода са изправени пред нови предизвикателства пред 
проектирането, изграждането и експлоатацията на водоснабдителните системи. 

 

 Туризмът се възползва от добрите екологични условия. Качеството на водите за 
къпане може да се повлияе отрицателно от преливания на комбинираната 
канализационна мрежа по време на силни дъждове. 

 

 Тъй като екстремните атмосферни условия и наводнения вероятно ще станат по-чести 
и интензивни, управлението на язовирите и резервоарите ще трябва да се 
съсредоточи повече върху защитата от наводнения, което от своя страна може да 
доведе до намаляване на капацитета на съхранение на сурова вода. 

 

4 Опции за адаптиране на водните услуги 
 
За да идентифицират подходящи мерки за адаптиране, ВиК операторите трябва да 
анализират цялостно своето индивидуално положение, като се съсредоточат върху следните 
въпроси: 
 

 Кои въздействия и последствия ще повлияят на моята система? 
 

 Кои активи и процеси в моята система са особено чувствителни към очакваните 
въздействия? 

 

 Кои опции за адаптиране предлагат действащите схеми на работа и установените 
инструменти за управление? 

 

 Какво трябва да се има предвид по отношение на бъдещите инвестиции? 
 
Непрекъснатото интегриране на получените по този начин констатации във всички процеси на 
планиране и вземане на решения на операцията е от изключително значение. 
 

Опции за доставчици на вода: 

 
Управление и опазване на водните ресурси 
 

 Анализ на тенденции и изготвяне на дългосрочни прогнози за наличие на вода. 
 

 Адаптиране на мониторингови мрежи и програми, специфични за зоната, които дават 
възможност на персонала да оценява добре потенциалните промени в качеството. 

 

 Интегрирано управление на водните ресурси, като се вземат предвид както 
качеството, така и количеството. 

 

 Осигуряване на снабдяването с питейна вода чрез официални пространствени 
планове и процедури за планиране и одобряване на водните ресурси. 

 

Водовземане, пречистване и експлоатация на мрежата 
 

 Излишните системи за водовземане позволяват гъвкава комбинация от различни 
видове сурови водни ресурси и технологии за водочерпене. Това може да бъде 
постигнато чрез създаване на мрежи (разработване на допълнителни собствени 
източници на сурова вода, интегриране на съседни местни директни доставки, 
свързване към регионални водоснабдителни системи). 

 

 Адаптиране на кладенците и помпените съоръжения към променящите се параметри 
(напр. постоянен или временен фреатичен спад или спадащи водни нива в 
резервоара). 

 

 Адаптиране на пречистването на водата към очакваните нови или променени качества 
на суровата вода. 
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 Адаптиране на дезинфекционни съоръжения в системи за съхранение и 
разпространение. 

 

 Създаване на по-голям капацитет за съхранение във водоснабдителни мрежи, за да 
се гарантира, че доставките отговарят на нарастващите пикови търсения. 

 

 Адаптиране на схемите за проверка и промиване на мрежата. 
 

 Поддържане на постоянните ниски загуби на вода. 
 

Организация и управление 
 

 Адаптиране на организационните структури и процесите на управление към 
очакваните промени, така че да могат да управляват рисковете и кризите. 

 

Водопотребление 
 

 Насърчаване на мерки за намаляване на използването на вода. 
 

Опции за градски дренажни системи и пречистване на отпадъчни води: 
 

 Провеждане на анализ на риска от изменението на климата и въвеждане на мерки за 
управление на риска. 

 

Комбинирани канализационни мрежи 
 

 Дъждовните води трябва да се отвеждат от канализацията към отворени (природни) 
решения, за да се намали количеството на дъждовната вода в системата. 

 

 Разделни канализационни системи и / или устойчиви градски дренажни системи 
трябва да се прилагат в новите разработки като мерки за контрол при източника за 
намаляване или разреждане  на заустваните  дъждовни води в канализацията или 
системите за отводняване. 

 

 В много случаи отделена канализационна система няма да бъде възможна поради 
икономически, местни и / или технологични причини. Например, ако дъждовните води 
също са замърсени (до пътища с тежък трафик), това не може да се счита за решение. 
Разделните канализационни системи могат да бъдат решение за нови населени места 
или квартали. 

 

 Други решения включват една или комбинация от мерки като адаптиране на дизайна и 
оразмеряване на комбинираната канализационна система, изграждане на резервоари 
за съхранение на излишни потоци, намаляване на преливането на дъждовна вода с 
контрол в реално време, третиране на преливна вода и прилагане на подобрено 
третиране в ПСОВ. Сред тях трябва да се отбележи, че контролът в реално време е от 
ключово значение за правилно и подходящо решаване на тези проблеми. 

 

 Решенията, които комбинират сиви и зелени мерки, включително естествените мерки  
за задържане, изглеждат по-рентабилни за намаляване на въздействието на 
наводненията след обилни дъждове. Използването им трябва да се има предвид дори 
в съществуващите градски среди. 

 

 Приемливо решение може да бъде, в краткосрочен период от време, дъждовната вода 
на бъде допускана до улицата. Например, Копенхаген фиксира 10 см като 
допустимата граница на водата върху повърхността в случай на буря. 

 

 Градските реки и потоци трябва да бъдат преработени, за да се премахнат 
предварително проектираните решения като бетонни канали или водостоци и да се 
възстановят тези водни течения възможно най-близо до природата чрез омекотяващи 
канали, засаждане и др. 
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 Подобреното хидравлично моделиране е ценен инструмент, особено при добавяне на 
модули за замърсяване / качество. 

 

 Повишеното оттичане на дъждовна вода в комбинирани или разделни 
канализационни системи може да доведе до необходимост от нови финансови 
ресурси от заинтересованите страни, които имат непромокаеми зони, свързани с 
обществената система. 

 

Пречистване на отпадъчни води 
 

 За да се намали влиянието на температурите на отпадъчните води върху приемащата 
вода, може да се наложи охлаждането на отпадъчните води преди изпускането, 
добавяйки разходите и енергията към процеса на ПСОВ. Ако се инсталират 
технологии за регенериране на топлина, топлината може да се използва за отопление 
на жилищни и / или промишлени помещения. 

 

Повторна употреба на вода 
 

 Има нарастваща тенденция за многократно използване на водата. В рамките на 
намаляващата водна наличност повторното използване на вода е ценно решение, при 
условие, че има сигурност за здравето на хората и безопасността на околната среда 
от повторно използваните води. 

 

 Отделно събраната и задържана чиста дъждовна вода може да се превърне в ценен 
източник за преодоляване на периодите на засушаване, ако буферните резервоари са 
оборудвани с подходящо управление, в съчетание с прогнозата за времето. 

 
 

5 Мерки за смекчаване 
 
Водният сектор активно допринася за намаляване на климатичните промени чрез повишаване 
на енергийната ефективност на процесите, генериране на енергия от възобновяеми източници 
и намаляване на въглеродния отпечатък. 
 
Пречиствателните станции за отпадъчни води, някога разглеждани като енергоемки 
предприятия, все повече се считат за източници на възобновяеми и многократно използвани 
материали като пречистена вода, енергия, топлина и хранителни вещества, включително 
фосфор. Производството на „зелена“ енергия чрез анаеробно гниене на утайки може да бъде 
подобрено чрез насърчаване на местните партньорства (твърди отпадъци, енергийни 
компании, фермери, ресторанти, домакинства) и премахване на бариерите пред иновациите. 
 
При планирането на мерки за смекчаване на водните услуги трябва да се вземе предвид 
„стратегическата дългосрочна визия на ЕС за просперираща, модерна, конкурентоспособна и 
неутрална за климата икономика до 2050 г.“ 1. Основната цел на стратегията - неутралитет на 
климата - показва обхвата на предизвикателството. 
 
 

6. Адаптация на управлението, регулирането и промяната 
на икономическия климат 
 

6.1 Начални точки 
 
Безспорно е, че климатът ни се променя и че тези промени ще изискват съществени корекции 
в работата на водоснабдителните дружества. Имайки това предвид, могат да бъдат 
определени следните изходни точки: 

 
1 1 European Commission: A Clean Planet for all - A European strategic long-term vision for a prosperous, modern, competitive 

and climate neutral economy (2019). 
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 Казусите показват, че цената на бездействието е по-висока от тази за адаптиране на 
системите за питейно водоснабдяване и канализация и / или отводняване на 
дъждовна вода към новите предизвикателства.2 Например, крайната цена след 
екстремно събитие от валежи в Копенхаген през 2011 г. беше 1,5 милиарда евро. Като 
цяло е много по-изгодно да се предприемат мерки преди появата на тези проблеми. 

 

 Адаптирането към изменението на климата е приоритет за Европа. Тези страни, които 
са имали повече проблеми със сушата и наводненията, са принудени да разработят 
регулации, за да се адаптират към рисковете и да смекчат въздействията. Южна 
Европа вече дълго време се справя със засушаването и недостига на вода, а в някои 
части недостигът на вода е постоянен. Сега също северните части на Европа все по-
често изпитват липса на валежи. В Швеция през последните три лета имаше суша и 
недостиг на вода. 

 

 Няма общовалидно решение за приспособяване към изменението на климата. 
Влиянието на изменението на климата върху водовземането, пречистването и 
разпространението на водата значително се различават. Въздействията и 
уязвимостите се различават между водохващанията и дори в рамките на система за 
доставка. Подобна е ситуацията с градските дренажни системи и пречистването на 
отпадните води. 

 

 Необходимостта от адаптиране на възможностите за действие винаги се основават на 
преобладаващите природни условия, техническата структура на дадена система, 
взаимодействието с други фактори, като обществено и икономическо развитие и 
едновременното използване на промишлените и селскостопанските води. Капацитетът 
за адаптация на доставчиците на вода и операторите на отпадъчни води също се 
определя от общи правни и политически параметри. 

 

 Водоснабдителните дружества трябва да поемат своята отговорност за осигуряване 
на устойчивост на питейна вода и отпадъчни води. Опазването и устойчивото 
управление на водните ресурси обаче е интердисциплинарна задача, за която 
секторът за питейни и отпадни води може да допринесе, но не може да изпълни 
самостоятелно. 

 

 Националната организация на властите (структура на управление) се различава в 
отделните държави, точно както значението и финансирането на водния сектор. Това 
налага използването на принципа на субсидиарност, прозрачност и информиране на 
потребителите как се финансират водните им услуги (данъци, тарифи, трансфери). 

 
Следващите глави представят ключовите въпроси, които трябва да бъдат разгледани, и 
основните условия, които трябва да бъдат изпълнени, за да се постигне устойчив на 
промените на климата сектор, предоставящ водни услуги. 
 
 

6.2 Разширяване на базата от знания 
 
Разработването на краткосрочни и дългосрочни прогнози за нивата и моделите на валежите, 
на регионално ниво, е от първостепенно значение. 
 

 Успехът на мерките за адаптиране до голяма степен зависи от качеството и точността 
на данните за моделиране на климата и тяхното превеждане при очаквани промени в 
регионалните климатични модели. Свързаните неясноти трябва да бъдат намалени и 
знанията за нарастващата променливост на климатичните условия трябва да бъдат 
систематично анализирани и взети предвид при управлението на ресурсите, както и 
при експлоатацията и проектирането на инфраструктурите за питейна вода и 
отпадъчни води. 

 

 
2 Norwegian governmental report NOU 2015:16. And https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0216&from=EN. 
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 Необходимо е да се установи развитието на различни употреби на вода във времето 
(средносрочно и дългосрочно), вероятно на нивото на речния басейн, за да се 
гарантира, че потребностите от питейна вода винаги ще са задоволени. Списъкът с 
приоритети ще помогне на всички заинтересовани страни да предприемат 
необходимите предпазни мерки. 

 

 Необходимо е да се предоставят основни данни от надрегионални (климатични) 
модели за регионални (хидрологични) модели (напр. модели на подземни води) за 
целите на управлението на водните ресурси. 

 

 Що се отнася до краткосрочните метеорологични модели, ефективните обсерватории 
за суша могат да дадат възможност на доставчиците на ВиК услуги да предприемат 
навреме мерки, свързани с управлението на водата. Европейската обсерватория за 
сушата3 е добър пример. 

 

 Необходими са повече изследвания и иновации, за да се определят икономически 
ефективните мерки за адаптиране към изменението на климата и инструментите за 
моделиране. 

 
 
6.3 Определяне на целите и стратегиите за адаптиране към изменението на 
климата 
 
Мерките за приспособяване към изменението на климата, предприети от ВиК операторите, са 
важна част от много по-големия пъзел, като се започне от цялостната национална стратегия и 
се стигне до конкретни действия, предприети на местно ниво. Цялостната последователност 
трябва да бъде осигурена чрез разработване на план за приспособяване към изменението на 
климата с краткосрочни, средносрочни и дългосрочни мерки. 
 
Националните власти трябва да са първите, които осигуряват план, който може да ръководи 
местните / регионалните власти. 
 
Плановете трябва да включват редовни оценки на ефективността на мерките, които вече са 
приложени, и като цяло, адекватността на целите и мерките в светлината на новите резултати 
от научните изследвания. 
 
 

6.4 Осигуряване на ясни структури на управление 
 
Както беше посочено по-горе, защитата и устойчивото управление на водните ресурси и 
климатичната устойчивост на водните услуги е интердисциплинарна задача, която включва 
значителен брой заинтересовани страни. Ефективността и ефикасността на мерките за 
адаптиране до голяма степен зависят от качеството на националното и местното управление. 
Мерките трябва да се вземат предвид в плановете за управление на речните басейни (ПУРБ). 
 

 Въз основа на плановете за приспособяване към изменението на климата е 
необходимо да се определят най-ефективните и рентабилни дългосрочни и 
краткосрочни мерки за адаптиране, като се вземат предвид контекстите на речните 
басейни. Като пример, опитът от Копенхаген показва, че може да бъде четири пъти по-
скъпо да се инвестира в традиционни, подземни решения за намаляване на рисковете 
от наводнения, вместо в алтернативни - надземни решения4, като същевременно се 
осигурят сходни нива на защита. Последното също показва по-добри екологични 
показатели5. 

 

 
3 http://edo.jrc.ec.europa.eu/edov2/php/index.php?id=1000 
4 Miljøstyrelsen (Danish Environment Agency), 2017: Evaluering af kommunal klimatilpasning (Evaluation of municipal climate 

adaptation), page 23-24, 28-29.  

 
5 5 Life Cycle Assessment of Stormwater Management Systems – Quantification of environmental impacts for 

decision support – in English: 

https://backend.orbit.dtu.dk/ws/portalfiles/portal/181833754/Afhandling_Sarah_Brudler.pdf 
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 От национално до местно ниво трябва да бъде ясно определено кой е отговорен за 
изпълнението на договорените действия, кой предоставя необходимите финансови 
средства и кой пред кого се отчита. 

 

 Национален план за приспособяване към изменението на климата трябва да включва 
политически определено ниво за осигуряване на водни услуги. Нуждите от 
водоползване трябва да бъдат картографирани на равнището на речните басейни. 

 

 Въпросите, свързани с водата, трябва да се решават на ранен етап от местното 
градско планиране. Адаптирането към изменението на климата трябва да бъде 
жизненоважна част от този процес (минимална пропускливост на почвата, управление 
на дъждовна вода и др.). Мерките за адаптиране във вече съществуващите градски 
райони са също толкова важни, но включват по-високо ниво на сложност и разходи. 

 

 Що се отнася до дъждовната вода, трябва да има национални стандарти по 
отношение на количеството дъжд, с което би трябвало да може да се справи ВиК 
оператора. Това е изключително важно за техническото и финансовото планиране на 
комуналните услуги. 

 

 По отношение на дъждовната вода, местните отговорни лица трябва да решат какво 
ниво на сигурност трябва да бъде гарантирано при планиране на нови градски зони и 
обновяване на съществуващите. Политически определено ниво на сигурност при 
щети, причинени от дъждовна вода, ще помогне на водния сектор и други 
заинтересовани страни да определят какво количество валежи трябва да се вземат 
предвид, когато планират своите активи за дъждовна вода в градските райони. Това 
пряко се отразява на необходимия обем на системата за евакуация на дъждовната 
вода и на евентуалната отговорност на комуналните услуги в случай, че сградите се 
повредят от дъждовна вода. Необходимо е обаче да се предприемат други мерки, за 
да могат градовете да се справят с обилните валежи. 

 

 Действията, които трябва да се извършват при суша и недостиг на вода, трябва да се 
основават на планиране, чрез "управление на риска", а не на спешни мерки като 
"отговор на криза". Това означава да се съсредоточим върху аспекти като 
определянето на система от показатели за суша, които ще помогнат за вземането на 
решения по обективен, прогресивен и планиран начин. На равнището на речните 
басейни планирането на засушаването трябва да се фокусира върху минимизиране на 
екологичните, икономическите и социалните аспекти на възможните ситуации 
свързани със засушаване. Това може да стане, като се гарантира наличието на вода, 
необходима за осигуряване на здравето и живота на населението, като се избягват 
или свеждат до минимум отрицателните ефекти от сушите върху екологичното 
състояние на водните обекти, както и върху градското водоснабдяване и стопанските 
дейности. 

 

 Планирането на използване на водни ресурси трябва да бъде разгледано и на местно 
ниво, като се съсредоточи върху управлението на временния дефицит. Системите за 
снабдяване следва да установят определянето и описанието на прогресивните 
сценарии на недостиг и предвидените действия във всеки от тях и да установят 
система от индикатори за наблюдение и контрол на сушата. Например, испанският 
закон 10/2001 от Националния хидрологичен план установява задължението за 
държавните администрации, отговорни за градските водоснабдителни системи, 
обслужващи население от поне 20 000 жители, да имат план за спешни случаи на 
суша, който трябва да вземат под внимание, отчитат правилата и мерките, 
предвидени в специалните планове за засушаване на всеки речен басейн. 

 

 Властите трябва да обединят всички сектори, които биха могли да се възползват от 
повторното използване на пречистена вода, за да приемат най-ефективните решения 
на местно ниво. 

 

 Трябва да се внимава да се гарантира дългосрочното функциониране (главно чрез 
поддържане) на мерките за адаптация. 
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Трябва да се предприемат най-изгодните социално-икономически мерки, обхващащи 
дългосрочните разходи и ползи. Понякога това означава, че трябва да се има предвид ПУРБ. 
В някои области най-добрите решения ще включват няколко общини, които работят заедно. 
За да се постигне това, трябва да има взаимодействие между съответните планове и не на 
последно място ПУРБ и властите. 
 
 

6.5 Създаване на благоприятна рамка за планиране и регулиране 
 
На практика във всички държави-членки правилата и разпоредбите относно изменението на 
климата и адаптирането му към последиците са изключително фрагментирани, включени в 
много различни правни актове на всички административни нива. Това създава несигурност, 
която може да попречи на въвеждането на мерки. 
 

 Националната регулаторна рамка на всички равнища трябва да бъде оценена и 
адаптирана с оглед осигуряване на последователност и силно управление на 
изменението на климата. 

 

 Жизненоважно е да се обвърже отговорността, възможността за предприемане на 
мерки и финансирането със законодателния процес, законодателството и 
прилагането. 

 

 Всички заинтересовани страни трябва да си сътрудничат. Органите за планиране 
следва да бъдат задължени да споделят и обсъждат своите планове на годишни 
срещи със съответните групи. Дания има положителен опит в този вид 
сътрудничество. В Испания има Национален съвет за водата и определени съвети за 
всеки речен басейн, където участват всички заинтересовани страни. 

 

 Въз основа на прогнозите относно развитието на търсенето на различните 
водоползвания, следва да се въведат правила за осигуряване на приоритетен достъп 
на доставчиците на питейна вода до водните ресурси във времена на недостиг на 
вода. Някои страни вече имат йерархия на използването на водата (например Дания, 
Холандия, Испания). 

 

 Регулаторната рамка трябва да предвижда тарифи, отразяващи наличието на ресурси 
за питейна вода. Тарифите следва да насърчават устойчивото използване на водата. 
Испания например въведе граници за потребление, според които колкото повече 
консумирате, толкова повече плащате на кубичен метър, за да се повиши вниманието 
относно наличните водни ресурси. 

 
Захранването с питейна вода също трябва да бъде осигурено чрез: 
 

 официални процедури за териториално планиране и планиране и одобрение на 
водните ресурси, 

 

 предоставянето на достатъчно водни права за задоволяване на пиковите нужди, 
 

 консултиране с ВиК операторите и други заинтересовани страни, като компетентни 
органи с цел намаляване на потреблението на вода, предоставяне на приоритетен 
достъп до обществено водоснабдяване в случай на несигурно захранване, 

 

 ограничаване на нуждите от напояване на селското стопанство чрез разработване на 
устойчиви на засушаване култури и задължително сеитбообращение, както и 
модернизиране на напояването и подобряване на планирането и техниките за 
напояване, 

 

 оптимизиране на безопасността на водоснабдяването, посредством разработването 
на интегрирани системи за доставка, 

 

 включване на съоръжения за водоснабдяване в официални програми и схеми за 
защита от наводнения. 
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По отношение на отпадъчните води трябва да се осигурят следните условия: 
 

 Ефектите от изменението на климата, свързани с отпадъчните води и дъждовната 
вода, трябва да бъдат разгледани на градско ниво. Посрещането на разходите 
свързани с мерките за приспособяване на градското отводняване е основно 
предизвикателство (както и цената за бездействието), което може да включва и други 
предизвикателства като енергетиката и транспорта. Секторът за отпадъчни води може 
да бъде двигател за прехода към климатично устойчив град чрез предоставянето на 
капацитет и разработване на холистични решения, включително инфраструктура за 
екологичното замърсяване, която интегрира общи нужди за приспособяване както към 
наводненията, така и към сушите в сътрудничество с общините и частните 
собственици на земи. 

 

 Що се отнася до използването на пречистена вода, текущите регулаторни действия на 
равнището на ЕС за напояване в селското стопанство са важна първа стъпка за 
осигуряването на подходяща регулаторна рамка. 

 

 Прилагането на генералните планове за градско отводняване, за цялостно 
интегриране на стратегии, предотвратяващи наводненията и предотвратяване на 
преливане на канализацията, са ключов инструмент за адаптиране към влиянието на 
изменението на климата. 

 

 Координираното управление на градските канализационни системи и пречиствателни 
станции ни позволява да се справим по-добре с несигурните сценарии, които 
климатичните промени могат да наложат. 

 

 Преразглеждането на Директивата за пречистване на градските отпадъчни води 
следва да отчита въздействието на изменението на климата върху системата за 
отпадъчни води и да го прави по координиран начин с екологичните цели, определени 
в Рамковата директива за водите, с цел защита на водните тела от въздействието на 
заустванията, особено в случай на засушаване и недостиг. 

 

6.6 Предоставяне на подходящи инструменти за финансиране 
 
Пълното и навременно изпълнение на мерките изисква адекватно финансиране, което 
водоснабдяването може да не е в състояние да осигури. Както бе споменато в глава 6.5, 
темата за финансирането трябва да бъде включена в системата за управление по отношение 
на адаптирането към изменението на климата, като същевременно се поддържа пълна 
прозрачност. 
 

 Трябва да бъде ясно определено кой осигурява финансовите средства за прилагане 
на мерки за адаптация на всички нива. 
 

 Например общините трябва да одобрят мерките за повишаване на устойчивостта им 
срещу дъждовни бури и суша, да определят отговорното лице и да решават кой да 
поеме разходите. Местните данъци и / или разпределения от регионални или 
национални правителства трябва да финансират тези мерки, за които общината е 
отговорна, и тарифите за вода и / или трансферите трябва да финансират мерките, за 
които е отговорно ВиК дружеството. Собствениците на частни имоти трябва да 
финансират мерките в земите си.  

 

 Когато мерките могат да се разглеждат като действия, заместващи съществуващата / 
планираната услуга от водния сектор, предприятието може да ги финансира. В този 
контекст икономическите оценки трябва да се основават както на рентабилни 
решения, така и на общо решение между органа и ВиК оператора относно избора на 
тази мярка. Алтернатива на доброволното споразумение / общо решение е тази от 
независим регулатор6. 

 

 
6 Това е съществуваща система в Дания, където по-ефективните и по-евтини надземни решения заменят 

традиционните планирани услуги, които обикновено са подземни. 
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 Общините са отговорни за планирането, пътищата и обществените площи. Поради 
това е естествено разходите за предприемане на мерки на повърхността в тези 
райони да се финансират от данъци или трансфери. 

 

 Тарифната система за пречистване на дъждовната вода в Европа се различава много 
в различните страни. В някои страни тарифите се изчисляват специално за отделния 
собственик на имота, в зависимост от многогодишните средногодишни количества 
дъждовна вода, свързани с пропускливостта на повърхността и размера на 
повърхността. Предполага се, че тарифите финансират мерките на ВиК операторите, 
които да се грижат за нормални валежи, а не за силен дъжд. 

 

 По отношение на питейната вода, финансирането може да включва инвестиции за 
гарантиране на дългосрочното водоснабдяване, особено когато трябва да се 
използват нови водни ресурси (морска вода и т.н.) 

 
 

6.7 Споделяне на най-добрите практики 
 
Много страни, региони и общини са силно ангажирани с постигане на за устойчивост на 
изменението на климата. Реализират се множество мерки, но несигурността по отношение на 
тяхната ефективност остава. В същото време страни, по-малко изложени на суша в миналото, 
могат да се поучат от дългогодишния опит на своите колеги от средиземноморския басейн. 
 
Имайки това предвид, Европейският съюз и неговите страни членки и партньори следва да 
насърчават и подкрепят споделянето на най-добри практики. Ученето от опита на другите 
означава намаляване на риска от провал и свързаните с това финансови загуби. 
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За EurEau 
 
EurEau е гласът на европейския воден сектор. Организацията представлява ВиК оператори от 
29 държави в Европа, както от частния, така и от публичния сектор. 
 
Членове са 32 национални асоциации на водни услуги. В EurEau се обединяват национални 
специалисти във водния сектор, за постигане на съгласие с позициите на европейския воден 
сектор по отношение на управлението на качеството на водата, ефективността на ресурсите и 
достъпа до вода за европейските граждани и предприятия. Секретариатът на EurEau е 
базиран в Брюксел. 
 
С пряка заетост от около 476 000 души, европейският воден сектор има значителен принос за 
европейската икономика. 


