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I. ВЪВЕДЕНИЕ  

 

Водният сектор е важна част за развитието на икономиката на страната. 

Настъпващите климатични промени предполагат промени за оптимално използване на 
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водните ресурси и ясна политика за управление на водите чрез разработването и 

прилагането на Национални стратегии за управление на водния сектор, разработване на 

програми и планове за опазване и устойчиво развитие на водите, използване и опазване на 

водите, предвиждане на рискове, напр. от наводнения, подмяна на канализация и други.  

Съгласно Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор от 2012 

г. водния сектор на Република България обхваща четири отделни водностопански отрасли 

– „Водоснабдяване и канализация”, „Хидромелиорации”, „Хидроенергетика” и „Защита от 

вредното въздействие на водите”. Отрасъл „Водоснабдяването и канализация“ осигурява 

предоставянето на „водни услуги“ за населението и промишлеността. Под „водни услуги“ 

разбираме всички услуги за осигуряване на вода за домакинствата, обществените 

институции и за всяка стопанска дейност чрез водовземане, акумулиране, събиране в 

резервоари, обработка и доставка на повърхностни или подземни води, както и 

събирането, отвеждането и третирането с пречиствателни съоръжения на отпадъчните 

води, които след това се заустват в повърхностни водни тела. 

В Класификатора на икономическите дейности отрасъл „Водоснабдяване и 

канализация“ попада под код Е - Доставяне на води; Канализационни услуги, управление 

на отпадъци и възстановяване (ИД 36, 37, 38 и 39). Обект на настоящият анализ е 

Икономическа дейност 36 - Събиране, пречистване и доставяне на води. 

Подсектор „Води водоснабдяване и канализация“ е определен като сектор с 

критична инфраструктура. Осигуряването на питейна вода е стратегическа дейност, а 

язовирите с национално значение за питейното водоснабдяване са стратегически обекти, 

като същите са от значение за националната сигурност на Република България и са 

критична инфраструктура. 

Водните услуги се предоставят от ВиК оператори. ВиК операторите подлежат на 

регулиране от Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/. Броят на ВиК 

операторите в страната е 451. Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за 

услуга доставяне на вода на потребителите – 11 7842. 

Към ВиК операторите в България имат конкретни нормативни изисквания за 

персонала на ключови ръководни позиции, но няма установена единна практика или 

норма за стандартизирана организационна структура. Въпреки това спецификата на 

                                                           
1 „Списък на ВиК оператори към 09.2019 г. които имат или следва да имат одобрен бизнес план за текущия 

регулаторен период 2017-2021 г“; https://www.dker.bg/uploads/2019/vik_operatori_%2009_2019.pdf 

2 Годишен доклад и сравнителен анализ на състоянието на ВиК сектора в Република България за 2020 г.; 

https://www.dker.bg/uploads/documents/vik/prot_215_21.pdf 

https://www.dker.bg/uploads/2019/vik_operatori_%2009_2019.pdf
https://www.dker.bg/uploads/documents/vik/prot_215_21.pdf
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дейността предполага голям брой от щатните позиции да са еднакви като задължения в 

отделните ВиК оператори. 

Отрасъл ВиК е изправен пред редица предизвикателства – остаряла 

инфраструктура, необходимост от мащабни инвестиции, големи загуби на вода, ценови 

ограничения, намаляващо потребление, липса на квалифицирана работна ръка, ниски нива 

на заплащане, предизвикателства свързани с климатичните промени, завишените 

нормативни изисквания и др.. 

Справянето с тези предизвикателства е свързано с институционална подкрепа, 

достъпност до финансиране, повишаване на заплащането и квалификацията на работната 

ръка и не на последно място прилагане на дигитална трансформация и иновативни 

решения.  

Дигитализация (цифровизация) е процес на преобразуване на информация в цифров 

формат (т.е. електронен), в който информацията е организирана в битове. Дигиталната 

(цифровата) трансформация е организационна промяна, която е породена от бурното 

развитие и приложение на дигиталните технологии в бизнеса. Приоритетите за дигитална 

трансформация на бизнес модела, връзките с клиента и бизнес процесите зависи от 

особеностите на производството и услугите, които фирмите предлагат. „Интернет на 

нещата“, облачните технологии, големите бази данни и аналитичните инструменти, 

мобилните комуникации и социалните мрежи налагат необходимостта от стратегически 

решения за дигитална трансформация на организациите.  

На 9 март 2021 г. Европейската Комисия представи визия и направления за 

цифровата трансформация на Европа до 2030 г3. Тази визия за цифровото десетилетие на 

ЕС се опира на четири основни точки: (1) умения, (2) сигурни и устойчиви цифрови 

инфраструктури, (3) цифрова трансформация на предприятията и (4) цифровизация на 

обществените услуги в това число 100 % онлайн на основни обществени услуги, към 

които може да се причислят и водните услуги. Подобна цел е заложена индиректно и в 

Директива 2020/2184 от 16 декември 2020 година относно качеството на водата, 

предназначена за консумация от човека (преработена)4. В нея се предвижда държавите 

членки да гарантират, че всички лица, снабдени с вода, предназначена за консумация от 

                                                           
3 Цифровото десетилетие на Европа: цели в областта на цифровите технологии за 2030 г.; 
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-
targets-2030_bg 
4 ДИРЕКТИВА (ЕС) 2020/2184 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 декември 2020 

година относно качеството на водата, предназначена за консумация от човека (преработена); https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020L2184 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_bg
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_bg
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020L2184
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020L2184
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човека, получават редовно, най-малко веднъж годишно и в най-подходящата и лесно 

достъпна форма, например на фактурите или посредством цифрови средства, като 

интелигентни приложения, без да се налага да я изискват. Комисията и държавите членки 

работят в тясно сътрудничество, за да постигнат целите и да изпълнят задачите във 

визията за цифровото десетилетие.  

Република България изготви Проект на национален стратегически документ 

„Цифрова трансформация на България за периода 2020-2030 г. 5В него отрасъл 

Водоснабдяване и канализация не е пряко застъпен, но попада в раздел Околна среда и 

климат, като за него Стратегията предвижда да бъде създадена създаване на единна 

информационна система, позволяваща проследяване и гарантиране на ефективната работа 

на изградените съоръжения, намаляване на загубите на вода и повишаване на 

информираността на потребителите.  

Дори и без да го изискват нормативните документи дигиталните решения навлизат 

постепенно в българския отрасъл Водоснабдяване и канализация. Бихме могли условно да 

определим три направления на дигитализация в отрасъла: 

1. Дигитални решения за управление на съоръжения и процесите в тях (SCADA 

пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води) 

2. Дигитални решения за управление на водоснабдителната и канализационната 

мрежа и водните потоци (Географски информационни системи - ГИС, цифрови 

модели (близнаци) на водните потоци и др.) 

3. Дигитални решения за управление на стопанската дейност (ERM и CIS, системи за 

управление на енергийна консумацията, финансово-счетоводни системи, системи 

за фактуриране, регистри и база данни, управление на персонала и др.)  

                                                           
5 Проект на национален стратегически документ „Цифрова трансформация на България за периода 2020-

2030 г.; https://strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?Id=5072 

https://strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?Id=5072
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1. Основни методи и инструменти, които се използват за анализа  

За да се даде по-ясна картина от влиянието на дигитализацията върху процесите в 

отрасъла и по-конкретно как се отразяват новите технологии в процесите на работа в 

Икономическа дейност 36 - Събиране, пречистване и доставяне на води в анализа са 

използвани няколко метода: 

Анализ на съдържанието - качествено-количествен анализ на съдържанието на 

документи с цел разкриване или измерване на различни факти и тенденции, отразени в 

тези документи.  

Наличната в публичното пространство информация: статии във вестници, Интернет 

сайтове, публикации в социалните медии, официални доклади и стратегически документи 

дават богата актуална информация и ясна представа за най-новите дигитални решения и 

степента на тяхното прилагане в практиката.  

Методът е използван за проследяване на тенденциите за развитие на сектора в 

икономически и социален план и представения преглед на досегашните дейности с нови 

технологии.  

Избирани са източници на информация, които отговарят на изискванията за 

подходящо съдържание, изчерпателност, надеждност, обективност. 

Емпирични социологически изследвания (ЕСИ) – Основната цел на 

емпиричните социологически изследвания е да установи някаква съвкупност от социални 

фактори, касаещи определена дейност. Основен източник на информация за тези 

проучвания са хората и тяхната дейност.  

Конкретните стъпки при използването на този аналитичен метод бяха: 

Стъпка 1) Формулиране на въпроси до представители на заинтересованите страни, 

синдикални и работодателски организации и ВиК оператори; 

Стъпка  2)  Систематизиране на всички получени документи; 

Стъпка 3) Систематизиране и кодиране на информацията от разгледаните документи; 

Стъпка 4) Извеждане на заключения от систематизираната информация. 

Този метод е използван за определяне степента на навлизане на дигиталните 

технологии в българския ВиК отрасъл, перспективите за по-активно използване на 

дигитални технологии, нивата на компетентност по отношение на дигитализацията на 

заетите в отрасъла и необходимостта от допълнително придобиване и/ или повишаване на 

техните компетенции в областта на информационните технологии и дигитални решения. 
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Сравнителен анализ – Този аналитичен метод позволява да се получи представа 

за тенденциите, появяващи се в отрасъла като се сравнят налични данни и информация от 

други отрасли в България или други страни.  

В настоящия Секторен анализ сравнителния анализ се използва при определяне на 

ситуацията на българския отрасъл ВиК спрямо европейските по отношение броя, 

квалификацията и условията на труд на заетите в него и степента на дигитализация.  

Използвана е официална информация за осъществяване на сравнителния анализ 

налична на Интернет страниците на Комисията за енергийно и водно регулиране, 

Национален статистически институт и Евростат. Допълнително бе събрана информация от 

българските ВиК оператори с любезното съдействие на партньорите по проекта Българска 

стопанска камера/ Съюз на ВиК операторите в Република България.  

 

2. Дефиниране на основните понятия, целите на секторния анализ и задачите, 

произтичащи от тях 

В настоящия секторен анализ се използват някои основни понятия, които са 

представени в следващата таблицата: 

Термин Дефиниция 
Основен 

източник 

Длъжност Съвкупност от функции и задачи, които едно лице 

изпълнява на работното си място, включително в 

качеството му на работодател или самонает  

НКПД-2011, 

методология; 

Професия 

 

Съвкупност от длъжности, чиито основни функции и 

задачи се характеризират с висока степен на сходство 

и са включени в обхвата на една и съща единична 

група от НКПД-2011, означена с четиризначен 

цифров код.  

НКПД-2011, 

методология; 

Структура на 

НКПД-2011 и 

схема на кода 

Икономически 

сектор 

Относително еднородни производства и услуги, 

идентифицирани с код по  КИД-2008 

КИД-2008 

(НСИ) 

Ключови 

длъжности/профе

сии 

Длъжности/професии, които са от критично значение 

за реализирането на стратегическите цели и 

приоритети и влияят пряко на резултатите на 

предприятието и/или икономическия сектор.  

* Ключовите длъжности в сектора се определят въз 

основата на критерии, посочени в разработената 

методология 

 

DigComp2.1.   Европейската рамка за дигитална компетентност на 

гражданите е справочен инструмент за насочване на 

заинтересованите страни (отдели по човешки ресурси, 

мениджъри и т.н.) да преминат през всички аспекти 

DigComp 2.1 
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на дигиталната компетентност (в 5 области на 

компетентност и 21 компетентности, описани от 

гледна точка на знания, умения и нагласи/поведения), 

за да идентифицират и опишат актуални и възможни 

бъдещи дигитални компетентности, необходима за 

конкретна работа. 

Области на 

дигитална 

компетентност, 

съгл. DigComp 

2.1. 

1. 1. Грамотност, свързана с информация и данни 

(Information and data literacy) 

2. 2. Комуникация и сътрудничество (Communication 

and collaboration) 

3. 3. Създаване на дигитално съдържание (Digital 

content creation) 

4. 4. Безопасност (Safety) 

5. 5. Решаване на проблеми (Problem solving) 

DigComp 2.1 

Дигитална 

компетентност 

Уверено, критично и отговорно ползване на 

дигиталните технологии за учене, на работното място 

и за участие в обществото 

European 

Qualification 

Framework 

Дигитални 

компетентности, 

съгл. DigComp 

2.1. 

21 умения/компетентности, описани в DigComp 2.1: 

1. Грамотност, свързана с информация и данни 

(Information and data literacy) 

1.1 Сърфиране, търсене и филтриране на данни, 

информация и цифрово съдържание (Browsing, 

searching, filtering data, information and digital content); 

1.2 Оценяване на данни, информация и цифрово 

съдържание (Evaluating data, information and digital 

content); 

1.3 Управление на данни, информация и цифрово 

съдържание (Managing data, information and digital 

content); 

2. Комуникация и сътрудничество (Communication 

and collaboration) 

2.1. Взаимодействие чрез цифрови технологии 

(Interacting through digital technologies); 

2.2 Споделяне чрез цифрови технологии (Sharing 

through digital technologies); 

2.3 Участие в гражданството чрез цифрови 

технологии (Engaging in citizenship through digital 

technologies); 

2.4 Сътрудничество чрез цифрови технологии 

(Collaborating through digital technologies); 

2.5 Онлайн етикет (Netiquette); 

2.6 Управление на цифровата идентичност (Managing 

digital identity); 

3. Създаване на дигитално съдържание (Digital content 

creation) 

3.1. Разработване на дигитално съдържание 

(Developing digital content); 

3.2 Интегриране и преработване на дигитално 

съдържание (Integrating and re-elaborating digital 

DigComp 2.1 
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content); 

3.3 Авторско право и лицензи (Copyright and licenses); 

3.4 Програмиране (Programming); 

4. Безопасност (Safety) 

4.1. Защита на устройства (Protecting devices); 

4.2 Защита на личните данни и поверителност 

(Protecting personal data and privacy); 

4.3 Защита на здравето и благосъстоянието (Protecting 

health and well-being); 

4.4 Защита на околната среда (Protecting the 

environment); 

5. Решаване на проблеми (Problem solving) 

5.1 Решаване на технически проблеми (Solving 

technical problems); 

5.2 Идентифициране на нуждите и технологични 

отговори (Identifying needs and technological 

responses); 

5.3 Творческо използване на цифровите технологии 

(Creatively using digital technologies); 

5.4 Идентифициране на пропуски в цифровата 

компетентност (Identifying digital competence gaps) 

Ниво на 

дигитални 

компетентности, 

съгл. DigComp 

2.1. 

Общо 8 нива - 4 основни с по 2 поднива, дефинирани 

в DigComp 2.1, като съвкупност от сложност на 

задачите, автономност и когнитивна област: 

1 и 2: Основно ниво 

3 и 4: Средно ниво 

5 и 6: Ниво напреднали 

7 и 8: Високо специализирано ниво 

DigComp 2.1 

Дигитално умение 

 

Съвкупност от знания, умения и поведения при 

прилагане на информационни технологии при 

изпълнение на трудови задачи и/или решаване на 

проблеми във връзка със заеманата длъжност/ 

професия. 

* Общоприетият термин е „дигитална 

компетентност“ 

Съгл. проекта 

на МТСП 

Основно 

дигитално умение 

Дигитално умение/компетентност съгл. DigComp 2.1, 

съобразно изискванията на конкретната 

длъжност/професия 

 

Специфично 

дигитално умение 

Специфично дигитално умение, съобразно 

изискванията на конкретната длъжност/професия, 

извън описаните в DigComp2.1. 

 

Професионален 

профил на 

дигитални умения 

Профилът на дигитални умения по ключови 

длъжности/професии, съгласно НКПД 2011, 

представлява професионален стандарт за дигитални 

умения. Той идентифицира и описва знания, умения и 

поведения, които заетото лице следва да притежава и 

проявява. Включва описание на нивата и поднивата 

на изискуемите дигитални компетентности. 

https://ikanos.eu

s/recursos/docu

mentos-pdp-2/ 

Знания Резултат от усвояване на информация в процеса на MyCompetence, 

about:blank
about:blank
about:blank
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учене - съвкупност от факти, принципи, теории и 

практики, които са свързани с определена сфера на 

работа или обучение.  

Cedefop, ЗППО 

Умения Способност за прилагане на знанията и използване на 

ноу-хау при изпълнение на задачи и решаване на 

проблеми 

MyCompetence, 

Cedefop, ЗППО 

Поведения 

(нагласи, 

поведенчески 

индикатори) 

Конкретни, наблюдаеми, ясни, проследими и 

измерими действия, които водят до успешно 

представяне на определена длъжност в 

организацията. В този смисъл поведенията 

изпълняват ролята на предписани поведенчески 

индикатори за измерване на степента на притежание, 

проявление на съответната компетентност за 

използване на ИКТ в работни условия. 

MyCompetence, 

ЗПОО 

Недостиг на 

умения 

Ситуация, при която предлагането на умения 

(способности и работна сила, налични на пазара на 

труда) не е достатъчно, за да се отговори търсенето на 

пазара на труда. Недостигът на умения се отнася за 

всички нива на квалификация и може да е резултат от 

фактори като недостатъчно образование и обучение, 

географски дисбаланс, промяна в икономическата 

среда,  загуба на привлекателност на конкретни 

професии и др. 

Cedefop, 2010 

Инструменти за 

оценка на 

дигитални 

компетентности 

Методи и техники, които позволяват да се измерят 

знанията, уменията, поведенията, както и 

съответствията на изследваните лица по два 

параметъра: наличието на дадена компетентност и 

нивото на владеене на конкретна компетентност. 

 

Дигитална 

трансформация 

Дигиталната трансформация е културна, 

организационна и оперативна промяна на 

организация, индустрия или екосистема чрез 

интелигентна интеграция на дигитални технологии, 

процеси и компетенции на всички нива и функции по 

поетапен и стратегически начин. 

 

Компетентностно 

базирано 

обучение 

Адаптивен, ориентиран към резултатите набор от 

интегрирани процеси, които улесняват, измерват, 

записват и удостоверяват в контекста на гъвкави 

параметри на времето демонстрацията на известни, 

изрично посочени и договорени резултати от 

обучение. Те измерват наличието и нивото на 

владеене на конкретна компетентност. 

 

 

Дигиталните технологии изискват и дават възможност да се развие капацитета на 

заетите на различни равнища в отделни функционални области. Увеличаването на 

работата от разстояние в дома на служителите, вземането на решения въз основа на 

получени данни в реално време от съоръженията и мрежите или дистанционните 
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взаимоотношения с клиентите променя значително досегашните модели на 

взаимоотношение работодател-служител и предполага постоянно усъвършенстване чрез 

придобиването на нови познания и дигитални компетентност на повечето заети в 

комуналния сектор.  

През 2017 година Европейската комисия публикува Digital competences 2.0 6– 

Рамка за дигитална компетентност. В този документ са идентифицирани ключови 

компоненти на дигиталната компетентност в 5 основни области:  

1) Грамотност, свързана с информация и данни; 

2) Комуникация и колаборации; 

3) Създаване на дигитално съдържание; 

4) Сигурност; 

5) Решаване на проблеми. 

Настоящият Секторен анализ обследва навлизащите дигитални решения в 

българския отрасъл Водоснабдяване и канализация с цел да установи потребностите от 

дигитални компетентности на конкретно избрани длъжности от Икономическа дейност 36 

- Събиране, пречистване и доставяне на води.  

Целите на проекта са обвързани с разработването и внедряването на специфични 

механизми и инструменти, чрез: 

 Разработване, тестване и валидиране на унифицирани профили за дигитални 

умения; 

 Тестване на текущите умения на работната сила в Икономическа дейност 36; 

 Съставяне на учебно съдържание/разработване на програми за неформално 

обучение за развитие на специфични дигитални умения; 

 Пилотно тестване/адаптиране/припознаване на учебно съдържание за развитие на 

специфични дигитални умения на лица от Икономическа дейност 36; 

 Разработване и приемане на секторни квалификационни рамки за развитие на 

дигитални умения; 

 Разработване на методически указания за поддържане и надграждане на 

дигиталните умения на работещите; 

                                                           
6 The Digital Competence Framework 2.0; https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competence-
framework#:~:text=The%20DigComp%20Conceptual%20reference%20model%20%20%20,protect%20device%20...
%20%201%20more%20rows%20 

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competence-framework#:~:text=The%20DigComp%20Conceptual%20reference%20model%20%20%20,protect%20device%20...%20%201%20more%20rows%20
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competence-framework#:~:text=The%20DigComp%20Conceptual%20reference%20model%20%20%20,protect%20device%20...%20%201%20more%20rows%20
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competence-framework#:~:text=The%20DigComp%20Conceptual%20reference%20model%20%20%20,protect%20device%20...%20%201%20more%20rows%20
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 Повишаване осведомеността на работодателите и служителите относно 

необходимостта от развиването на дигитални умения. 

 

Понятия, свързани с целите на секторния анализ и задачи: 

 Изкуствен интелект /ИИ,AI/ - Към момента е наличен „тесен изкуствен интелект“. 

Нарича се така, защото е създаден да адресира ограничени, единични задачи. 

Голяма част от сега функциониращите системи на изкуствен интелект са именно 

тесен изкуствен интелект, който изпълнява ясно дефинирана задача/и. Това е 

технология, която позволява на високо-функционални системи да преповтарят, а 

дори да надминават човешките способности по отношение на възложени задачи. 

Всеки софтуер, който използва достижения като: събиране на данни (data mining), 

машинно обучение (machine learning), разпознаване на модели (pattern recognition) 

и обработване на естествени езици (natural language processing), за да извършва  

автономно прости решения, може да се възприеме за „тесен изкуствен интелект“. 

Изкуственият интелект може да изчислява трасета, оптимизира влакове и пътници, 

предвижда и засича повреди. 

 Машинно обучение – Алгоритмите за машинно обучение (ML) са компютърни 

програми, които се адаптират и развиват въз основа на данните, които обработват, 

за да произведат предварително определени резултати. Те са по същество 

математически модели, които се „учат“ чрез подаване на данни – често наричани 

„данни за обучение“ изкуствения интелект, който да дава модели и решения.  

 Робот - машина с автоматично управление, която може автономно да изпълнява 

определени задачи,  с помощта на електронен хардуер, програмирани инструкции 

или изкуствен интелект. 

 Интернет на нещата /IoT/  - е надеждна екосистема от сензорни устройства, 

различни по вид и предназначение, като сензори за местоположение, температура, 

влажност и пр. Такава хомогенна дигитална мрежа събира и предоставя данни в 

реално време. Те служат за анализи, прогнози и обучение на изкуствен интелект. 

Анализатори прогнозират, че само след няколко години, броят на устройствата, 

които са свързани с интернет, ще надмине 75 милиарда.  

 Блокчейн - Блокчейн е разпределена база данни, която се споделя между възлите на 

компютърна мрежа. Като база данни блокчейн съхранява информация по 
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електронен път в цифров формат, която е криптирана, без да е възможна външна 

намеса, което подсигурява сигурност и прозрачност.   

 3-пeчат – Триизмерният печат или 3D печат е съвременна технология за печат 

/изработка/ на триизмерен твърд предмет с произволна форма с помощта на цифров 

модел. Реализира се като адитивен процес, като се нанасят последователни слоеве 

от материала, така че да оформят искания предмет.   
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II. ТЕНДЕНЦИИ И РАЗВИТИЕ НА СЕКТОРА В ИКОНОМИЧЕСКИ И 

СОЦИАЛЕН ПЛАН 

 

1. Динамика на основните макроикономически индикатори 

1.1. Роля на сектора в икономиката на страната 

Икономическа дейност 36 – Събиране, пречистване и доставяне на води се 

осъществява в условия на естествен монопол и регулирана среда. Естественият монопол е 

вид монопол, който обикновено съществува поради високите начални разходи или мощни 

икономии от мащаба при правене на бизнес в конкретна индустрия, което може да доведе 

до значителни бариери за навлизане на потенциални конкуренти. Компания с естествен 

монопол е единственият доставчик на продукт или услуга в дадена индустрия или 

географско местоположение. Обществото се възползва от наличието на комунални услуги 

като естествен монопол. Множество доставчици на комунални услуги не биха били 

осъществими, тъй като ще трябва да има множество разпределителни мрежи - 

водопроводи и канали за всеки конкурент. Тъй като е икономически разумно комуналните 

услуги да работят като естествени монополи, правителствата им позволяват да 

съществуват. Въпреки това индустрията е строго регулирана, за да се гарантира, че 

потребителите получават справедливи цени и подходящи услуги.  

В България 99% от населението е обхванато от централизирано водоснабдяване, 

което представлява високо ниво на достъп по европейските стандарти. Над 5 000 града и 

села са обхванати от централизирани водоснабдителни системи с обща дължина на 

водопроводите, надхвърляща 75 000 км. Само две са областите в България, в които не е 

постигнато пълно покритие с централно водоснабдяване – Кърджали и Благоевград.  

Според Годишен доклад и сравнителен анализ на състоянието на ВиК сектора в 

Република България за 2020 г. общият брой на водоизточниците в България (основни и 

резервни) е 7 852/7 926 през 2019 г7., общия брой на пречиствателните станции за питейни 

води е (ПСПВ) е 53/57, общият брой резервоари (водоеми) е 6 103/6 085, общият брой на 

водомерни зони в обслужвана от ВиК оператори територия е 4 829/4 801, общият брой на 

сградните водопроводни отклонения е 2 171 668/ 2 173 683. Сравнителният анализ на 

данните за 2019 г. и 2020 г. показват разнопосочно движение. Броят на някои от 

съоръженията нараства, на други намалява, което затруднява да се направи категорично 

                                                           
7 Годишен доклад и сравнителен анализ на състоянието на ВиК сектора в Република България за 2020 г. 
https://www.dker.bg/uploads/documents/vik/prot_257_20.pdf 

https://www.dker.bg/uploads/documents/vik/prot_257_20.pdf
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заключение. Както експертите от КЕВР са констатирали повечето от предоставените 

от ВиК операторите данни са с недостатъчна степен на достоверност, поради липсата 

на внедрени дигитални продукти (регистри и преносители на бази данни). Това 

оставя една значителна ниша за интензивен дигитален преход в отрасъла.  

Голям брой ВиК дружества в България не успяват да покрият своите оперативни 

разходи. Много от операторите имат коефициент на ефективност на приходите 

(съотношението между оперативни разходи и оперативни приходи) над 1.00 и твърде 

малък брой дружества имат коефициент на ефективност под 0.90, който да им позволи да 

използват собствени средства за капиталови инвестиции.  

Принципът за възстановяване на разходите следва да се интегрира изцяло в 

изискванията за изчисляване на крайната цена на водата плащана от потребителя, 

включвайки стойността на водния ресурс, разходите за околна среда и за експлоатация на 

инфраструктурата.  

Слабата финансова жизнеспособност и липсата на ефективност пречат на ВиК 

дружествата да финансират и изпълняват големи програми за капиталови инвестиции, 

които са необходими за постигане на изискванията за съответствие и необходимите 

дългосрочни нива на обслужване. 

Съгласно годишните отчетни данни на ВиК операторите за 2020 г. подадената вода 

на вход на водоснабдителната система е 832 225 хил. м3, а фактурираните количества 

вода, доставена на потребителите са 331 141 хил. м3. Данните показват, че във ВиК 

сектора средно се фактурира около 39,7% от подадената вода във водоснабдителната 

система. Останалата част е неносеща приходи вода. Не по различна е ситуацията през 

2019 г. когато подадената вода на вход на водоснабдителната система е 859 802 хил. м3, а 

фактурираните количества вода, доставена на потребителите са 334 464 хил. м3. 

Привидния малко подобрение в съотношението фактурирана/ подадена вода не дава 

особени основания за оптимизъм при продължаващо неглижиране на проблема. Твърде 

високите загуби на вода могат да бъдат намалени с интегрирането на умни/ 

дигитални решения.  

Отчетени приходи от ВиК операторите от услугата водоснабдяване през 2020 г. са   

516 078 хил. лева. Приходите от услугите доставяне на вода са около 72,3% от общите 

приходи. През 2019 г. отчетените приходи са по-малки 496 747 хил. лв. Това се дължи на 

по-ниските цени на услугата доставяне на питейна вода, но и на настъпилата 

епидемиологична обстановка и забавено развитие на икономиката като цяло. 
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Всяка година ВиКО губят около 250 милиона лева поради лоши търговски 

практики. Съществуват големи възможности за българските ВиК дружества да подобрят 

генерирането на приходи, като по този начин намалят необходимостта от увеличаване на 

цените за населението поради предстоящите големи бъдещи инвестиции. Стойността на 

търговските загуби (количества доставени на потребители, но не фактурирани) за 

българските ВиК дружества се оценява на 120 милиона м3 за услуги във водния сектор и 

79 милиона м3 за канализационни услуги. Освен това, от общия обем фактурирани 

водоснабдителни и канализационни услуги, съответно 79 милиона м3 и 29 милиона м3 не 

се събират. Като цяло, разчетите са, че около 275 милиона лева се губят всяка година от 

българските ВиК дружества поради неефективното управление на търговския им цикъл - 

т.е. последователните експлоатационни дейности по измерване, отчитане, фактуриране и 

събиране на фактурираните суми.  

При това изчисление се прави допускането, че средното ниво на загуби на вода в 

българските ВиК дружества възлиза на 30 на сто от средното равнище на неносещата 

приходи вода (НПВ), която се състои както от търговски (предполагаеми) загуби и от 

физически (действителни) загуби. 

Най-голям дял от разходите общо за ВиК сектора за услугата доставяне на вода 

(без разходи за амортизации) заемат разходите за възнаграждения и осигуровки (48,1%), 

следвани от разходи за материали (28,6%) и външни услуги (17,6%). Променливите 

разходи (т.е. разходите, които имат пряко отношение към добитите и транспортирани 

водни количества – основно разходи за електрическа енергия, материали за 

обеззаразяване, данъци и такси) заемат 27,9% от общите разходи (без разходи за 

амортизации). Разходите за оперативен ремонт (включващи разходи за материали, труд и 

външни услуги) заемат 13,5% от общите разходи (без разходи за амортизации). 

ВиК операторите са отчели общо 105 715 хил. лв. инвестиции през 2020 г., от които 

84% са в публични ВиК системи и съоръжения, а останалите 16 % в собствени активи на 

операторите. 63,5% от общите инвестиции са за доставяне на вода: 66 888 хил. лв. от 

инвестициите са насочени към активи свързани с доставянето на питейна вода, 60 хил. 

лева към активи за доставяне на вода с непитейни качества, 230 хил. лева към активи за 

доставяне на вода за друг ВиК оператор. 

За сравнение отчетените общо инвестиции през 2019 г. са 112 956 хил. лв., от които 

86% са в публични активи публични ВиК системи и съоръжения, а останалите 14% в 

собствени активи на операторите. 60,6% от общите инвестиции са за доставяне на вода, 
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14,4% са за отвеждане и 9,2% са за пречистване на отпадъчни води. Инвестициите за 

подмяна на водомери на сградни отклонения, включително и системи за дистанционно 

отчитане (обслужване на клиенти) са 8,8% от общите инвестиции, а за транспорт, 

администрация и ИТ са 6,9%.  

Сравнение на данните от двете поредни години показват устойчиви нива на 

инвестициите общо и по направления, които категорично са крайно недостатъчно 

отнесени към реалните нужди на отрасъла. 

Годишният доклад и сравнителен анализ на КЕВР разкрива, че през 2020 г. 68,6% 

от отчетените инвестиции в доставяне на вода са вложени в направления в мрежата – 

реконструкция на довеждащи водопроводи (11,9%), разпределителна водопроводна мрежа 

(46,8%) и сградни отклонения (8,5%). 1,4% от отчетените инвестиции са насочени за 

зониране на водопроводната мрежа. Малък е процентът на инвестиции 2,8% от отчетените 

инвестиции в транспорт, администрация и ИТ насочени за изграждане или разширение на 

географски информационни системи (ГИС). 

Като цяло от наличната информация за реализираните от българските ВиК 

оператори инвестиции, лесно може да се направи извод, че инвестициите в нови 

технологии, иновативни решения и дигитализация са твърде малко на фона на 

нарастващите нужди и предпоставки, породени от обкръжаващата среда, очаквания 

на клиентите, законови и регулаторни изисквания. 

Източниците на финансиране на инвестиционните програми на ВиК операторите са 

собствените приходи на операторите, чрез цените на ВиК услугите, заеми (от търговски 

банки, Европейска банка за възстановяване и развитие/ЕБВР/, Фонд Флаг и „Български 

ВиК холдинг“ и трансфери от републиканския бюджет (МРРБ, ПУДООС) и грантови 

средства по европейски програми (ОП „Околна среда“, Програма за развитие на селските 

районни и др.). Като се има предвид колко големи са нуждите за финансиране на 

инвестициите, значителните увеличения на цените в краткосрочен и средносрочен план са 

неизбежни. Това увеличение е ограничено от Въвеждане на механизъм за защита на 

уязвимите потребители и/или ползватели за сметките им за ВиК, който поставя горна 

граница на социална поносимост на цените и по този начин прави нуждата от субсидии за 

постигане на съответствие с европейските директиви и нормалната експлоатационна 

практика неизбежна и все по-голяма.  

 

1.2. Заетост, квалификационна и демографска структура на работната сила  
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Съгласно наличната информация в Интернет страницата на Националния 

статистически институт заетите в Икономическа дейност Е - Доставяне на води; 

канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване са 38,9 хил., от които 

26,4 хил. мъже и 12,4 хил. жени. Допълнително предоставена информация от НСИ показва 

следната ситуация по години в Икономическа дейност 36 – Събиране, пречистване и 

доставяне на води: 

Година Брой заети лица Брой отчетни единици 

2014 17099 72 

2015 17008 66 

2016 16941 63 

2017 16729 64 

2018 16473 63 

2019 16267 63 

 

Тази информация буди съмнение относно своята достоверност и големия брой 

отчетни единици, произлизащо очевидно от включването на отчетни единици, които не са 

ВиК оператори. Позовавайки се на нея може да направим заключението, че общия брой на 

заетите в отрасъла, респективно тези пряко ангажирани с изпълнението на Икономическа 

дейност 36, намалява постепенно през годините. Това се потвърждава и от други 

източници, вкл. вътрешна информация на КНСБ/ НБС „Водоснабдител“. Причините се 

коренят основно в системния регулаторен натиск върху ВиК операторите за 

„оптимизация“, възприета от КЕВР като намаляване на персонала, нереалистично 

високите нормативни цели за ефективност на персонала и в по-малка степен са следствие 

на навлизащи дигитални решения.  

КЕВР анализира и оценява данни за персонал на еквивалентна пълна заетост (а не 

за брой хора). Съгласно т. 3, буква „г“ от Указания НРКВКУ, Персонал на еквивалентна 

пълна заетост (ЕПЗ) се определя като броят на персонала на непълна заетост се приравни 

към еквивалентния му брой на пълна заетост при 8 часов работен ден и 40 часова работна 

седмица. Персоналът, непряко зает в предоставянето на дадена дейност или услуга 

(персонал, зает в административна и спомагателна дейност), се разпределя по съответните 

дейности на база съотношението между броя на персонала, пряко зает в предоставянето на 

съответната услуга и общия брой на персонала. Стойността на ЕПЗ се коригира с 
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положителни корекции (извънреден труд, временен персонал и други) и отрицателни 

корекции (отпуски, отсъствия по болест и други). Броят персонал на ЕПЗ не е равен на 

броя служители в дружествата, респективно представената информация не отразява броя 

назначени служители във ВиК сектора. 

Съгласно Годишният доклад и сравнителен анализ на КЕВР за 2020 г,, респективно 

2019 г. общият брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услуга доставяне на 

вода на потребителите през 2020 г. е 11 784, докато през 2019 г. е бил 12 168, което 

доказва тенденцията за намаляване на персонала и съжденията по-горе. 

Съгласно Секторен анализ на отрасъл ВиК в Република България, направен във 

връзка с изпълнението на Проект „Подобряване адаптивността на заетите лица и 

укрепване на колективното трудово договаряне, чрез съвместни действия на социалните 

партньори на национално, секторно и браншово ниво“, финансиран по ОП РЧР, в периода 

2010 г. – 2018 г. за осем години броят на заетите в дейностите по събиране, доставяне и 

пречистване на вода е отбелязал стабилно намаление от около 10%. 

 

 

Фигура - Брой заети в събирането, довеждането и пречистването на вода, България, 2010-2018 г. (хил.)8 

 

От предоставена информация чрез Съюза на ВиК операторите в република 

България от 30 ВиК оператори, включваща брой на заетите, квалификационна структура 

на работната сила, демографска структура на персонала и работната заплата към края на 

2020 г. и 30.09.2021 г., е видно, че: 

                                                           
8 Източник: Евростат, [lc_nnum1_r2], [nama_10_a64_e] 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

България 18,90 18,70 18,61 18,55 17,73 17,59 17,54 17,42 17,13
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 За първите девет месеца на 2021 г. общия брой на заетите в тази представителна 

група ВиК оператори намалява с 2%, като към 30.09.2021 г. е 13 166 служители; 

 Общия брой на незаетите позиции в тези ВиК оператори е 687 и представлява 5% 

от броя на заетите; 

 Текучеството т. е, напускащия персонал през годината средно е също около 5% от 

общо заетите в дружествата; 

 21% от заетите са с висше образование, 24% с средно специално образование. 

Преобладаващ е броя на заетите със средно образование – 47%. Служителите с 

основно образование са малко под 8%; 

 Половината от заетите в отрасъла- 50% са на възраст между 50 и 65 годишна 

възраст. 24% са на възраст между 40 и 50 години. Едва 4% са заетите на възраст 

между 18 и 30 години. Не малко са работещите пенсионери – 2%; 

 Близо ¾ от заетите са мъже (74%).  

Данните за числеността на заетите във ВиК сектора в страните от Централна и 

Източна Европа, изразена като процент от населението, може да се проследи на 

следващата графика, отново налична в цитирания по-горе Секторен анализ. 



 

21 
 

 

Фигура - Брой заети във ВиК отрасъла, като процент от населението, по държави 9 

 

В повечето от държавите от Централна и Източна Европа, броят на заетите във ВиК 

сектора, в процентно изражение спрямо общия брой на населението в съответната 

държава варира в много близки стойности - между 0,22 и 0,25 процента, със стойност от 

0,25 % за България, еднакъв с този на Унгария. Изключение са 3 от тези общо десет 

държави – Чехия, Латвия и Словакия, където това процентно съотношение е между 0,17 и 

0,20 %.  

На база изложената по-горе информация, може да се направи извода, че 

числеността на заетите в сектора в България не се различава съществено от тази в 

                                                           
9 Източник: Евростат 
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икономиките, със сравними характеристики. Това не е изненада, тъй като именно тези 

характеристики предопределят потребностите от работна сила. Все пак, независимо от 

фактите, често се поставя въпроса за оптимизация на броя на заетите във ВиК сектора в 

България. Във връзка с това, може да представлява интерес факта, че в цитираните по-горе 

източно - европейски държави, средното изменение на числеността на персонала е +5 % за 

периода 2010 -2017 г., което може да се проследи чрез графиката по-долу. 

 

Фигура - Процентно изменение на числеността на заетите в събирането, довеждането и пречистването на 

вода, по държави, 2010-2017 г. 10 

 

От представената на графиката по-горе информация се вижда, че най-голямо 

намаление на числеността на заетия в сектора персонал е отбелязала Унгария, но в края на 

изследвания период съотношението на заетите в сектора към броя на населението е почти 

еднакъв с това за България 

Данните ясно показват, че каквито и да са стратегическите цели за развитието на 

сектора в тези държави със сравними характеристики на ВиК сектора, сред тях не е 

намаляването на числеността. Тези данни подкрепят и икономическата логика, според 

която числеността на заетите е функция на характеристиките на нарастващата като размер 

и нужди обслужвана инфраструктура. 

Липсата на тенденция за намаляване на числеността на заетите във ВиК сектора, се 

наблюдава и на ниво ЕС, както е показано на следващата графика. 

                                                           
10 Евростат, [nama_10_a64_e] 
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Фигура - Брой заети в събирането, довеждането и пречистването на вода, ЕС- 27 държави (от 2020), 2010-

2018 г. (хил.)11 

 

Навлизането на нови технологии в отрасъл ВиК ще даде отражение върху 

броя на заетите, като в определени дейности би довело да намаляването им, но за 

други ще изисква увеличаването им. Например, все по-широкото навлизане в 

практиката на уреди с дистанционно отчитане на консумацията ще се отрази на броя 

служители пряко заети с отчитането на тези уреди. В същото време навлизането на нови 

технологии, свързани с обработването на големи база данни и информационно 

обслужване, води след себе си необходимост от повече кадри с познания в 

информационните технологии. Върху броя на заетите ще даде отражение и 

необходимостта от изпълнението на мащабни инвестиционни програми и изграждането на 

нови съоръжения за добиване и пречистване на питейни води. 

Новите технологии ще подобрят производителността на труда в отрасъл ВиК 

и ще подобрят качеството на услугите, като в дългосрочен аспект вероятно ще 

доведат до оптимизиране на броя на персонала, но в краткосрочен и средносрочен 

план ще изискват повече и по-квалифицирани човешки ресурси.   

 

1.3. Работна заплата, динамика на производителността на труда и социална 

значимост на икономическата дейност  

                                                           
11 Източник : Евростат, [lc_nnum1_r2], [nama_10_a64_e] 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ЕС - 27 391,92 397,56 396,74 391,60 389,86 383,97 390,03 392,43
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От предоставена информация чрез Съюза на ВиК операторите в Република 

България от 30 ВиК оператори, разбираме, че средната работна заплата към края на 2020 г. 

е 987 лева, а към 30.09.2021 е 1 046 лева. 

Заетите в отрасъл ВиК и по конкретно в ИД 36 – са сред най-ниско платените 

служители в Европа, изпълняващи подобни дейности. Това е видно и от графиката по-

долу.  

 

Фигура - Годишни разходи за възнаграждения на заетите в дейностите по събиране, довеждане и 

пречистване на вода в хил. евро, коригирани със сравнителните ценови нива за страните12*   

 

Данните демонстрират, че нивата на възнагражденията, нормирани с 

относителните нива на цените в България са най-ниските в сравнение с останалите 

държави от Централна и Източна Европа. На практика, тези данни сочат, че 

възнагражденията на заетите от гледна точка на покупателна способност, са с от около 35 

%  до над 100 % по-ниски от тези в другите представени на графиката държави. На фона 

на сходната численост на заетите в сектора, тези значителни разлики сочат спешна 

                                                           
12 Източник: Евростат, Структурна бизнес статистика.  
Данните за заплати за 2019 са калкулирани на база индекса за нарастване на заплатата (LCI) на Евростат за 
сектора. 
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необходимост за изследване на причините за тях и планиране на мерки за постигане на по-

адекватни нива на заплащане. 

Алтернативен подход за сравнение на средните възнаграждения, който 

потвърждава направените изводи е представен на фигурата по-долу. Данните показват, че 

средните разходи за труд за един зает във водния сектор в България, изразени като 

процент от средните разходи за труд в страната са най-ниски (91 % за 2019 г. ). За другите 

държави, представени на графиката, това съотношение варира между 106% и 134 % и 

средно е 119% за 2019, а средният за ЕС процент за 2019 е още по висок и е 139 % (към 

момента на провеждане на анализа липсват данни за Дания, Ирландия, Швеция и Малта) . 

 

Фигура Средно възнаграждение на заетите в дейностите по събиране, довеждане и пречистване на вода, 

спрямо средното възнаграждение в икономиката (%), по години*13 

                                                           
13 Източник: Евростат, Структурна бизнес статистика. 
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Както може да се проследи на следващата фигура, средният разход за един зает във 

ВиК сектора, за последните 12 години е спаднал от 123 % до около 90 % от средния 

разход за един зает в икономиката. 

 

През същият период, средният разход за отработен час е нараснал със 140 % в 

България, от 2,5 евро на 6 евро, по данни на Евростат, или средно с около 12 % на година. 

Тези данни, в комбинация с данните от горните две таблици показват, че за да бъдат 

заплатите във ВиК сектора съпоставими с тези в страните от ЦИЕ, до края на 2020 г. те би 

трябвало да нараснат с над 40 % спрямо 2019 г. и с над 50 % за да бъдат адекватни на 

средните за ЕС.  

Един начин да се направят изводи за ефективността на труда, е като се проследи 

показателят „обща добавена стойност на един зает“, измерена като съотношение на 

добавената стойност върху факторите за производство и броя на заетите. Данните за този 

показател, нормирани със сравнителните ценови нива, за да може да се осигури 

сравнимост на данните за различните държави, са представени на следващата фигура.  

                                                                                                                                                                                           
*Данните за заплати за 2019 са калкулирани на база индекса за нарастване на заплатата (LCI)  на Евростат за 
сектора. 

123% 120% 118%

110%
106% 105% 103%

98%
94% 92%

89% 91%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Среден разход за 1 зает в дейностите по събиране, 
пречистване и доставяне  на вода , спрямо средния разход 

за 1 зает в икономиката (%), - България



 

27 
 

Въпреки сравнимата численост на заетите в сектора, спрямо обслужваната 

инфраструктура и населението, относителната производителност на труда, измерена като 

съотношение на добавената стойност върху факторите за производство и броя на заетите в 

България, е близка до тази в голяма част от страните в ЦИЕ - Чехия, Унгария, Словакия, 

Словения. Това, че този показател е нисък в сравнение с останалите държави представени 

на графиката, може да се обясни единствено с ниското равнище на приходите.  
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Фигура - Производителност на труда (Обща добавена стойност на един зает), коригирана със сравнителните 

ценови нива (хил. евро)14 

 

2. Микроикономически особености на отрасъла  

2.1. Брой предприятия, вид услуги, бариери за достъп до отрасъла, достъп до 

информация, конкуренция, контрол на цените, тип пазарна структура 

Водните услуги се предоставят от ВиК оператори. Съгласно дефинициите в Закона 

за регулиране на ВиК услуги и Законът за водите, ВиК оператори са: 

 Всички предприятия с предмет на дейност извършване на ВиК услуги. 

 Търговец, държавно или общинско предприятие - юридическо лице, което има 

сключен договор с председателя на асоциацията по ВиК или с кмета на 

общината, съгласно решение на общинския съвет за управление, поддържане и 

експлоатация на ВиК системите и предоставяне на ВиК услуги в границите на 

една или повече обособени територии, когато предоставянето на ВиК услуги е 

основната му дейност.  

В границите на една обособена територия (в повечето случаи и съгласно духа на 

закона обособена територия съвпада с територията на административните области) само 

един ВиК оператор може да осъществява дейностите по ал. 1, с изключение на случаите 

по ал. 6 (чл. 198о, ал. 2 от ЗВ). 

Както бе посочено по-горе в настоящия Сравнителен анализ ВиК операторите 

осъществяват дейността си в условията на естествен монопол.  

ВиК операторите подлежат на регулиране от Комисията за енергийно и водно 

регулиране /КЕВР/. Чл. 5, ал. 3 от ЗРВКУ изрично посочва, че Комисията регулира цените 

и качеството на ВиК услугите, извършвани от ВиК операторите, включително и от 

предприятията по чл. 2, ал. 3, независимо от формите на собственост и управление на ВиК 

системите. С решение № ПК-1 от 22.06.2016 г. на КЕВР ВиК операторите са групирани в 

четири групи, както следва: големи, средни, малки и микро, в зависимост от следните 

специфични условия на дейността им: 

1. брой на обслужваното население (брой на населението, ползващо 

водоснабдителни услуги) 

2. приходи от предоставяните ВиК услуги; 

3. количество подадена вода на вход водоснабдителна система. 

                                                           
14 Източник : Евростат, структурна бизнес статистика. 



 

29 
 

28-те регионални ВиК оператори попадат в групите на големите и средните 

дружества. В групата на малките и микро ВиК оператори попадат две дружества с 

държавно участие, и всички общински ВиК оператори.  

Въз основа на направеният анализ и настъпилите в последствие промени в 

обособените територии, се определят следните групи ВиК оператори: 

 Големи ВиК оператори – общо 10 дружества; 

 Средни ВиК оператори – общо 18 дружества; 

 Малки ВиК оператори – общо 10 дружества; 

 Микро ВиК оператори – общо 7 дружества. 

ВиК операторите могат да бъдат групирани и съобразно тяхната собственост, 

респективно: 

 ЕООД/ ЕАД - 100% държавно участие 

 ООД/АД - 51% държавно участие 

 ООД - 100% общинско участие 

 АД- 51% частно и общинско участие 

За по-голяма представителност и целите на настоящия анализ бяха подбрани ВиК 

оператори от всички възможни групи (общо седем ВиК оператора), както следва: 

 

Тип 
ВиКО 

ЕООД/ ЕАД - 100% 
държавно участие 

ООД/АД - 51% 
държавно участие 

ООД - 100% 
общинско участие 

АД- 51% частно и 
общинско участие 

Голям 
"ВиК" ЕАД, град 

Бургас 

"ВиК - Варна" ООД, 
град Варна и  

“ВиК” ООД, град 
Русе 

  
"Софийска вода" АД, 

град София 

Среден 
“ВиК” ЕООД, град 

София ( София 
област) 

"ВиК " ООД, град 
Враца 

    

Малък     
“ВиК - Стенето” 

ЕООД, град Троян 
  

 

Икономическа дейност 36 – Събиране, пречистване и доставяне на води на 

практика се припокрива с една от трите основни услуги, предоставяни от ВиК 

операторите, а именно Доставяне на питейна вода. Повечето ВиК оператори предоставят и 

нерегулирани услуги, като Технически услуги по съгласуване на проекти, проектиране, 

монтаж на водомери, Лабораторни услуги за тестване качеството на води, Почистване на 

септични ями и др., които варират според възможностите и организацията на самите 
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оператори, но при всички положения са незначителна част от общата дейност на 

дружествата. 

Схематично услугата Доставяне на питейна вода може да бъде описана както 

следва: 

15 

Връзката между отделните етапи, свързаните с тях активи и необходимите основни 

дейности е представена в таблицата по долу: 

№ Етап Активи Свързани дейности 

1 Водочерпене/ 

Добиване на сурова вода 

Язовири,  

Речни водохващания, 

Кладенци 

Управление на водните 

наличности; 

Мониторинг на 

качеството на суровата 

вода;  

Поддръжка на 

съоръженията; 

Управление на 

енергийната 

                                                           
15 https://cityofallenwater.weebly.com/uploads/1/2/7/8/12782847/3671474.jpg?884 

https://cityofallenwater.weebly.com/uploads/1/2/7/8/12782847/3671474.jpg?884
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№ Етап Активи Свързани дейности 

консумация 

2 Използване на 

хидроенергийния 

потенциал на водите 

ВЕЦ (в редки случаи при 

наличие на условия), напр. 

ВиК ООД, гр. Перник 

Управление и 

поддръжка на 

съоръженията; 

3 Пречистване на суровата 

вода и превръщането й във 

вода с питейни качества 

Пречиствателна станция 

за питейни води ПСПВ 

и/или Хлораторни 

инсталации 

Мониторинг на 

качеството на 

пречистената вода;  

Поддръжка на 

съоръженията; 

Управление на 

процесите в ПСПВ 

4 Пренос на водата до 

разпределителната мрежа 

Резервоари и Напорни 

съоръжения/ водни кули 

Поддръжка на 

съоръженията; 

Управление на 

налягането; 

Отстраняване на 

аварии; 

Отчитане на 

консумацията; 

5 Пренос на водата в 

разпределителната мрежа 

Помпени станции и 

допълващи Хлораторни 

станции 

Поддръжка на 

съоръженията; 

Управление на 

налягането; 

Отстраняване на 

аварии; 

Мониторинг на 

качеството на 

пречистената вода; 

6 Управление на 

разпределителната мрежа 

Разпределителна мрежа, 

вкл. Пожарни хидранти, 

Спирателни кранове, Зони 

Поддръжка на мрежата; 

Управление на 

налягането и качеството 
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№ Етап Активи Свързани дейности 

за измерване и др. на водата; 

Отстраняване на 

аварии; 

7 Доставяне на водата до 

крайния клиент 

Измервателни уреди, 

Хидрофори, Центрове за 

обслужване на клиентите 

Мониторинг на 

качеството на 

пречистената вода 

Отчитане на 

консумацията; 

Събиране на 

задълженията; 

Обслужване на 

клиентите в Центрове 

за обслужване, по 

телефона или на място; 

 

Във всяка от описаните по-горе дейности, свързани с етапите на осъществяване на 

услугата Доставяне на питейна вода, респективно Икономическа дейност 36 – Събиране, 

пречистване и доставяне на води, дигиталните  технологии намират все по-широко 

приложение.  

В следващата таблица е представена информация за активите в сектор ВиК, имащи 

отношение към Икономическа дейност 36 - Събиране, пречистване и доставяне на води, 

съгласно годишните отчетни данни на ВиК операторите за 2020 г. 

 

 

Описание на 

параметъра 

 
Ед. 

мярка 

 
Общо за 

ВиК 

сектора 

 
Общо за 

големите ВиК 

оператори 

Общо за 

средните 

ВиК 

оператори 

Общо за 

малките 

ВиК 

оператори 

Общо за 

микро 

ВиК 

оператор

и 

Общ брой водоизточници (основни и резервни) брой 7 852 2 773 4 671 349 59 

Общ брой пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ) брой 53 12 34 7 0 

Общ брой резервоари (водоеми) брой 6 103 2 157 3 580 331 35 

Общ брой водоснабдителни помпени станции (ВПС) брой 3 594 1 654 1 817 119 4 

Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната 

водопроводна мрежа. В изчисляването на дължината на 

водопроводната мрежа не се включва дължината на сградните 

водопроводни 
отклонения. 

 
км 

 
73 653 

 
34 795 

 
34 904 

 
3 456 

 
498 
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Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната 

водопроводна мрежа. В изчисляването на дължината на 

водопроводната мрежа не се включва дължината на сградните 

водопроводни отклонения, както и дължината на 

водопроводите, по които се довежда вода до друг оператор, 

само в случаите когато се използват единствено за 
тази цел. 

 

 
км 

 
 

73 629 

 
 

34 783 

 
 

34 892 

 
 

3 456 

 
 

498 

Общ брой на водомерни зони в обслужваната от ВиК оператора 

територия. 

брой 4 829 2 006 2 686 115 22 

Общ брой на сградните водопроводни отклонения брой 2 171 668 1 000 

182 

1 038 820 115 055 17 611 

Общ брой водомери на СВО (средства за измерване). брой 2 062 591 950 378 984 000 111 180 17 033 

 

От представените по-горе данни за активите – мрежи и съоръжения в отрасъл ВиК 

на България може да се направи общ извод, че мащабът, спецификата, социалният и 

здравен характер на предоставяните ВиК услуги предполагат значителен брой и добре 

подготвени кадри в отрасъла.  

 

2.2. Роля на производствения фактор труд, особености на факторните пазари, 

еластичност на търсенето и предлагането на труд, степен на зависимост на 

пазара на производствени фактори от пазара на стоки и услуги 

Към ВиК операторите в България има конкретни нормативни изисквания за 

персонала на ключови ръководни позиции16, но няма установена единна практика или 

норма за стандартизирана организационна структура. Въпреки това спецификата на 

дейността предполага голям брой от щатните позиции да са еднакви като задължения в 

отделните ВиК оператори. 

Съгласно Наредба за изискванията и критериите за ВиК операторите и за 

квалификация на персонала им всеки ВиК оператор трябва да разполага най-малко със 

следния персонал с ръководни и стопанско-административни функции: 

1. главен инженер; 

2. главен енергетик; 

3. главен счетоводител; 

4. началник пречистване; 

5. началник на ВиК район в зависимост от структурата на дружеството и възприетото от 

ВиК оператора разделение на обособената територия; 

6. експерт по регулаторна и договорна дейност; 

                                                           
16 Наредба за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификация на персонала им в сила от 
26.01.2018 г.; Приета с ПМС № 11 от 23.01.2018 г.; https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2137180415 

https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2137180415
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7. началник на язовирен/язовирни район/райони в зависимост от схемата на 

водоснабдителната система на обслужваната обособена територия. 

Към всяка от посочените по-горе длъжности има конкретни изисквания за 

квалификация и стаж.  

Не малък брой ВиК оператори не успяват да си осигурят услугите на отговарящи 

на изискванията лица за съответните длъжности, основно поради ниското заплащане в 

отрасъла. По данни от КНСБ над 16 000 души работят в цялата система на ВиК сектора в 

страната. 6 500 от тях към септември месец 2019 г. са били на минимална работна заплата.  

При наличие на условна конкуренция за работна ръка със същата или подобна 

квалификация от страна на много по-добре финансово подсигурените строителен и 

енергиен сектор, проектантски и консултантски бюра и дори фирми от информационните 

технологии ВиК операторите трудно намират аргументи за привличане и задържане на 

служители. Малък е и интересът на младите хора към специалностите на висше 

образование, отварящи пътя към заетост във ВиК отрасъла.  

Наред с ниското заплащане работниците в Икономическа дейност 36 са засегнати и 

от други фактори, някои от които могат да бъдат вредни.  

Например: служители на Пречиствателни станции за питейни води - ПСПВ и/ или 

хлораторни станции могат да бъдат изложени на вредно влияние на химични вещества 

(хлор, озон и др.).  

Служители поддържащи мрежата трябва да отстраняват аварии при всякакви 

условия – прекалено високи или ниски температури, влага, налягане и др. Понякога се 

налага удължаване на работния ден до отстраняване на авариите и възстановяване на 

жизнено важната услуга. Всички трябва да са на разположение 24 часа 7 дни в седмицата, 

поради непрекъснатостта на услугите. Работи се с тежки и шумни машини, в повечето 

случай физически и морално остарели. Въпреки нечовешките усилия, работата много 

често остава незабелязана и не получава признание от обществото.  

Мотивационните фактори са много малко и основно може да се сведат до 

чувството за отговорност и удовлетвореност от предоставянето на жизненоважни услуги 

за населението.  

Дигиталните технологии дават решения на голям брой от споменатите по-горе 

проблеми. Така например, чрез дигитални решения може да се ограничи риска от 

обгазяване и други рискови фактори в работа на служителите на ПСПВ.  
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Дигиталните решения, могат да подпомогнат и експлоатационната дейност като 

превантивно се ремонтират участъци от водоснабдителната мрежа с най-висок 

експлоатационен риск и/ или се оптимизират инвестиционните програми на ВиК 

дружествата. 

Добре интегрирани дигитални решения биха управлявали работните процеси по 

начин, че човешките ресурси да бъдат оптимално използвани като се осигури 

необходимото време за почивка и отдих на всеки.  
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III. S.W.O.T. АНАЛИЗ НА СЕКТОРА  

1. Вътрешна среда 

a. Силни страни: 

1. Предоставените услуги от Икономическа дейност 36 - Събиране, пречистване и 

доставяне на води са от първа необходимост за всички потребители и се определят 

като услуги от общ икономически интерес.  

2. Дейностите събиране, пречистване и доставяне на води спадат към „естествените 

монополи”. 

3. Като цяло страната разполага с водни ресурси за задоволяване на питейните нужди. 

4. Страната се отличава с много висок обхват на централизираното водоснабдяване и 

добро качество на питейната вода. Над 99 % от населението ползва вода от 

водоснабдителните системи. 

5. Има изградени структури за управление и материално-техническа база. 

6. Действащите директиви и норми на ЕС в областта на водите са транспонирани в 

съответното българско законодателство и БДС. 

7. Изградено е ядро от значителен брой ВиК оператори с преобладаващо държавно 

участие, предоставящи ВиК услуги на регионален принцип.  

8. Секторът се счита за приоритетен и получава значителни финансови средства от 

програмите на Европейския съюз. 

9. Наличие на квалифицирани ВиК специалисти, работещи в отрасъла.  

b. Слаби страни: 

1. Неравномерно разпределение на водните ресурси на територията на страната, което 

води до наличие на режим на водоснабдяване в отделни населени места. 

2. Наличие на влошено качество на питейната вода в част от малките зони и в някои 

от големите зони на водоснабдяване. 

3. Неизпълнение от страна на малките ВиК оператори на европейското 

законодателство по отношение обема и честотата на провеждания мониторинг на 

качеството на питейната вода. 

4. Силно амортизирани ВиК системи и съоръжения и отчетени високи загуби на вода 

(около 60%). 

5. Ниска производителност и ниско заплащане на труда в отрасъл ВиК. 

6. Застаряваща работна ръка и липса на интерес от младите към отрасъла. 
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7. Недостатъчно висок коефициент на ефективност на приходите (оперативните 

разходи спрямо оперативни приходи) при много ВиК оператори, което ги 

възпрепятства да инвестират. 

8. Сложна административна структура с много отговорни институции, но с 

препокриващи се отговорности и липсващ капацитет и ресурси в някои от тях, 

напр. Асоциациите по ВиК. 

9. Двойно регулиране – централизирано от Комисията за енергийно и водно 

регулиране - КЕВР и договорно между т. нар. Асоциации по ВиК и ВиК 

операторите. 

10. Ниски доходи на част от населението, което ограничава прилагането на принципа 

за пълно възстановяване на разхода и води до необходимост от социално 

подпомагане. 

11. Хроничен недостиг на финансови средства за инвестиции в отрасъла. 

12. Силно политически влияние при назначаването на ръководните кадри във ВиК 

операторите.  

13. Системно неспазване на законови и нормативни изисквания от страна на ВиК 

оператори, поради небрежност, незнание, нежелание или липса на ресурси. 

14. Ниска степен на дигитализация и внедряване на иновативни решения. 

15. Остаряла и непълна материална база, свързана с информационните технологии; 

16. Липса на интерес от достатъчно и добре подготвени кадри в областта на 

информационните технологии. 

17. Липса на утвърдена методика и координация между отделните институции 

(МОСВ: ОП „Околна среда“, ПУДООС; МРРБ: Дирекция „Води“, „Български ВиК 

холдинг“ АД, МЗХ: Програма за развитие на селските районни) при 

предоставянето на бюджетни средства за инвестиции.   

 

2. Външна среда 

a. Възможности: 

1. Възможности за усвояване на значителни финансови ресурси за подобряване на 

ВиК инфраструктурата. 

2. Финансов интерес от страна на международни финансови институции. 
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3. Наличие на значителни бюджетни средства за инвестиции: (МОСВ: ОП „Околна 

среда“, ПУДООС; МРРБ: Дирекция „Води“, „Български ВиК холдинг“ АД, МЗХ: 

Програма за развитие на селските районни). 

4. Значителна подкрепа от страна на централната и местната власти за постигане на 

съответствие с изискванията на европейското законодателство. 

5. Въвеждане на система за сравнителна оценка на ВиК операторите за повишаване 

на ефективността им. 

6. Консолидация на ВиК операторите на регионален принцип за повишаване на 

ефикасността им. 

7. Отделяне на воден регулатор, който да има по-голям фокус върху отрасъл 

Водоснабдяване и Канализация. 

8. Оптимизиране на процеса по изготвяне, съгласуване, одобрение и изпълнение на 

Бизнес плановете на ВиК операторите. 

9. Въвеждане на регионален подход при планиране, финансиране, изпълнение и 

управление на инвестициите в отрасъл ВиК. 

10. Държавно подпомагане на социално слабите домакинства за повишаване на 

достъпа до ВиК услуги и тяхното заплащане. 

11. Създаване на специализиран Закон за отрасъл ВиК. 

12. Въвеждане на двукомпонентна цена с твърда компонента, свързана с изграждането 

и поддържането на водната инфраструктура. 

13. Внедряване на нови технологии и иновативни решения. 

14. Намаляване на търговските и физически загуби на вода, което е предпоставка за 

подобряване на финансовото състояние на ВиК дружествата. 

15. Подобряване на събираемостта. 

16. Оптимизиране производителността на труда. 

17. Привличането на специалисти от сферата на информационните технологии. 

b. Заплахи: 

1. Големи икономически загуби вследствие големи загуби на вода. 

2. Високия дял на разходите за електроенергия в цената на водоснабдителната услуга, 

особено там където водата се доставя помпажно, и непрекъснато повишаващите се 

цени на електроенергията. 

3. Високия дял на разходите за труд в цената на водоснабдителната услуга, при ниско 

заплащане на труда в отрасъл Водоснабдяване и Канализация. 
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4. Демографски проблем, свързан с намаляване на потреблението. 

5. Преструктуриране на икономиката, свързано с намаляване на водопотреблението. 

6. Глобалните промени в климата и попадането на страната в зоната на засушаване 

създават риск в процеса на осигуряване на вода за населението и икономиката на 

страната. 

7. Бавно повишаване на покупателната способност на социално слабите домакинства, 

създаващо трудности при заплащане на ползваните от тях ВиК услуги. 

8. Системите за специализирано и висше образование не „произвеждат” достатъчен 

брой специалисти, необходими за отрасъл ВиК.  

9. Липса на програми за квалификация и преквалификация на специалистите в 

сектора. 

10. Променящо се европейско законодателство, поставящо по-високи изисквания, 

респективно водещо до нужди от допълнителни инвестиции, към пречистването и 

доставянето на питейни води. 

11. Наличие на голям брой малки ВиК дружества неспособни да инвестират 

значителни средства за постигане на екологично съответствие и предоставяне на 

услуги съгласно законовите изисквания. 

12. Сляпо прилагане на регионалните генерални планове за ВиК без да се използват 

най-новите доказани и икономически ефективни решения. 

13. Продължаване с подхода „на парче“ за решаване на проблемите в отрасъла. 

14. Ниска степен на усвояване на средствата от ЕС и от централния бюджет за 

отрасъла. 

15. Политическа намеса при вземане на оперативни решения от ВиК операторите и 

КЕВР. 

16. Сложна процедура за приемане на Бизнес плановете на ВиК операторите, което 

води до продължителни периоди работа без бизнес план и необходимите средства. 

17. Тромава процедура за реакция и промяна на Бизнес плана при съществени и 

непредвидени изменения в икономическата обстановка. 
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IV. ПРЕГЛЕД НА ДОСЕГАШНИТЕ ДЕЙНОСТИ С ДИГИТАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ 

В СЕКТОРА  

Значителна част от водоснабдителните съоръжения – язовири, водохващания, 

резервоари, довеждащи и разпределителни водопроводи, пречиствателни станции за 

питейни води /ПСПВ/, свързани с Икономическа дейност 36 – Събиране, пречистване и 

доставяне на вода са построени преди десетилетия. Поради променящите се климатични 

условия и бързата урбанизация, водоснабдителните и канализационните системи се 

поддържат и експлоатират все по-трудно. Застаряващата инфраструктура носи със себе си 

рискове от чести аварии и лошо съответствие с изискванията за опазване на околната 

среда. В България е в основата на значителни физически загуби на вода с питейни 

качества. Тези въпроси са ключови проблеми за ВиК услугите по целия свят. 

Повече от всякога ВиК операторите по целия свят се обръщат към цифрови 

решения, за да трансформират ежедневните си бизнес резултати. Най-новите цифрови 

технологии не само помагат на индустрията да стане по-ефективна, но и трансформира 

начина, по който водната индустрия създава стойност. Ето защо е наложително 

компаниите да засилят основните си компетенции с поглед към бъдещето и да разберат 

как цифровата трансформация в крайна сметка ще промени отношенията между клиенти и 

доставчици.  

Първите навлезли и най-застъпени дигитални решения в отрасъл ВиК, свързани с 

Икономическа дейност 36 са т. нар. SCADA / Supervisory control and data acquisition/ 

системи /Системи за Надзорен контрол и събиране на данни/. Те представляват 

архитектура на системата за управление, включваща компютри, мрежови комуникации за 

данни и графични потребителски интерфейси за надзор на високо ниво на машини и 

процеси. Те също така обхващат сензори и други устройства, като програмируеми 

логически контролери, които взаимодействат с технологична инсталация или машини. 

Концепцията SCADA е разработена да бъде универсално средство за отдалечен 

достъп до различни локални модули за управление, които могат да бъдат от различни 

производители и позволяват достъп чрез стандартни протоколи за автоматизация. На 

практика големите SCADA системи са станали много подобни на разпределените системи 

за управление във функция, като същевременно използват множество средства за 

взаимодействие с инсталацията. Те могат да контролират мащабни процеси, които могат 

да включват множество обекти, и да работят на големи разстояния, както и на малки 

разстояния. Това е един от най-често използваните видове системи за индустриален 
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контрол, въпреки опасенията, че SCADA системите са уязвими към 

кибервойна/кибертерористични атаки. 

В България масовото използване на SCADA системите за целите на 

водоснабдяването започва в ранните години на 21 век, като някои от големите ВиК 

оператори внедряват поетапно SCADA за наблюдение на ключови точки по мрежата. 

Постепенно това решение навлиза и в пречиствателните станции за питейни води. 

Въпреки това не може да се твърди, че отрасълът е в напреднала степен на пълноценно 

внедряване и използване на SCADA системи.  

Друго добре познато дигитално решение в отрасъл ВиК е GIS /Geographic 

Information Systems/ - Географска информационна система (ГИС). То подпомага ВиК 

операторите в основната им функция, която е навременното, подредено движение на 

водните потоци, отпадъчните и дъждовните води. От инсталацията до резервоара до крана 

и обратно до инсталацията за пречистване и изхвърляне – местоположението е от 

решаващо значение във водната индустрия. ГИС улеснява интегрирането, координацията 

и анализа на различен хардуер и софтуер, работници и процеси, както и отдели и набори 

от данни в пространството и времето. В България първата ГИС бе внедрена в „Софийска 

вода“ АД преди повече от 15 години. Характерното за внедряването на тази система е, че 

за да бъде успешно прилагана тя трябва да бъде ежедневно актуализирана, респективно 

внедряването й изисква преструктуриране и реорганизация на някои основни дейности в 

ВиК операторите. 

 

1. Демаркация с проектите и програмите, осъществени от ЕК, европейските 

социални партньори, българските институции и НПО 

Осъществения преглед на наличната информация относно развитието на дигитални 

умения в сектор Събиране, пречистване и доставяне на води чрез проекти финансирани с 

европейски средства, идентифицира следните проекти, които имат отношение към 

повишаване на квалификацията и развитието на дигиталните умения на служителите в 

Икономическа дейност 36 – събиране, пречистване и доставяне на води през последните 5 

години както следва: 

1. През 2019г. „Софийска вода“ АД внедрява платформа за дистанционни обучения 

ILIAS, която се използва както от обучаващите се служители, които тепърва 

навлизат в работата, така и от мениджмънта на компанията, за да могат 

максимално бързо и лесно да обучат екипите. 
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2. Провеждане на курсове по английски език за осъществяване на проект „Нови 

езикови умения, повишена дигитална компетентност и професионална 

квалификация за по-качествени работни места в "Софийска вода" АД” по договор 

№ BG05M9OP001-1.021-0179-C01, сключен между МТСП и Софийска вода АД. 

Стойността на проекта е 177 300 лв. и се изпълнява през 2019г. 

3. Проект Организиране и провеждане на професионални обучения и обучение по 

ключова компетентност на заети лица във “Водоснабдяване и канализация“ ЕООД 

– Благоевград. По проекта се провеждат специализирани обучения за дигитална 

грамотност през 2018г. за 82 служители от Благоевград, Гоце Делчев и Разлог. 

4. През 2018 год. "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД стартира 

изпълнението на договор № BG05M9OP001-1.021-0317-C01 по процедура 

„Обучения за заети лица” на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г. 

Проектът „Подобряване на професионалната квалификация, компетенциите и 

уменията на заетите лица във "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД има за 

цел повишаване професионалната квалификация и ключовите компетентности на 

служителите във "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД с цел постигане на 

по-висока ефективност и производителност на труда. В рамките на проекта 52 

работника на дружеството са преминали обучение за придобиване на 

професионална квалификация по част от професията: "Монтажник ВИК мрежи", 

"Електромонтьор", "Заварчик", "Строителен техник" и "Офис секретар", 22 човека 

са преминали обучение по ключова компетентност 2 "Общуване на чужди езици" - 

изучаване на английски език, а други 80 служители - обучение по ключова 

компетентност 4 "Дигитална компетентност". 

5. Водоснабдяване и канализация“ ЕАД – гр. Бургас изпълнява проект по Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси“. На 06.03.2018 г. между дружеството и 

Министерство на труда и социалната политика, чрез Главна дирекция „Европейски 

фондове, международни програми и проекти“ е сключен административен договор 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. На „Водоснабдяване и канализация“ 

ЕАД – гр. Бургас се предоставя безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие 

на човешките ресурси“ 2014-2020, Приоритетна ос 1: „Подобряване достъпа до 

заетост и качеството на работните места“ по процедура BG05M9OP001-1.021 

„Обучения на заети лица“ – Компонент ІІ. Основните дейности по договор 
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BG05M9OP001-1.021-0233-С01 „Подобряване на професионалната квалификация, 

компетенциите и уменията на заетите лица във ВиК ЕАД - Бургас“. 

6. Българска асоциация по водите (БАВ), в качеството си на бенефициент, изпълнява 

договор по проект BG05M9OP001-4.001-0162 „Насърчаване на заетостта във 

водния сектор“ по процедура BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски 

партньорства за заетост и растеж“, по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“ 2014 – 2020, с финансиране от Европейския съюз (ЕС). 

Проектът представлява комплекс от дейности, идентифицирани на основата на 

обективните нужди на водния сектор в Република България от квалифицирана 

работна сила, популяризиране на дейностите, свързани с развитието и 

ефективността на сектора и адаптирането на процесите, подходите и човешкия 

капитал към общоевропейското ниво на развитие и ефективност. Включени са 

дейности за трансфер на добри практики, иновативни подходи, методи за 

повишаване на квалификацията и потенциала за развитие на заетите и 

заинтересованите лица във водния сектор. В проекта са предвидени серия от 

анализи, консултации, проучвания, обучения, семинари и др. мероприятия за 

постигане целите. 

7. Министерство на регионалното развитие и благоустройство /МРРБ/ разработи и 

внедри две системи (1) Единна информационна система за ВиК услугите и 

регистър на асоциациите по ВиК и на ВиК операторите и (2) Единна 

информационна система на водностопанските системи и съоръжения, в рамките на 

проект: "Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния 

капацитет в отрасъл ВиК ", финансиран от Оперативна програма "Околна среда 

2014–2020 г.", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни 

и инвестиционни фондове, по Договор за безвъзмездна финансова помощ №Д-34-

11/16.03.2016 г. В рамките на проекта са проведени обучения за работа със 

системата на ключови служители от всички ВиК дружества. 

 

2. Примери на конкретно въведени дигитални технологии през последните (две) 

години. 

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе внедрява най-съвременна 

иновативна ГИС система, с помощта на която управлява ефективно своите активи и 

предоставяните услуги. Проектът, реализиран успешно от ЕСРИ България, оптимизира 
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оперативните дейности в дружеството, повишава ефективността на работните процеси и 

качеството на предоставяните услуги по водоснабдяване и канализация. 

 

„ВиК“ ООД - Русе е едно от най-големите ВиК предприятия в България, което 

предоставя услуги по водоснабдяване и канализация в 86 населени места на територията 

на област Русе. Организирана в 10 експлоатационни района, дейността на ВиК оператора 

включва процесите по добиване, обеззаразяване, транспортиране, разпределяне и 

доставяне на вода до потребителите и съответно нейното последващо отвеждане и 

пречистване. Освен предоставянето на услуги по водоснабдяване и канализация, 

дружеството отговаря още за поддръжката, експлоатацията и развитието на 

водоснабдителната и канализационна мрежи. 

Един от основните проблеми, с които се сблъсква предприятието е загубата на 

питейна вода. Необходимо е също така повишаване надеждността на предлаганите ВиК 

услуги, а именно осигуряване на водоснабдяване и канализация на населението с 

минимални аварийни и ремонтни престои. 

За решаването на тези проблеми, а и за осъществяването като цяло на едно 

информирано и ефективно управление на ВиК мрежите, позволяващо предоставянето на 

качествени услуги, е необходим цялостен поглед върху активите на предприятието. 

Необходимо е да се събере и интегрира наличната информация за ВиК системата и 

абонатите на дружеството в единна геобаза данни. Единствено на база интегрирана 

информация за местоположението и техническите характеристики на активите, историята 

на повредите, адресната база, кадастъра, регулацията и т.н., могат да се извършват 

необходимите анализи, да се оптимизират ремонтните дейности и да се взимат 

информирани решения. За тази цел е започнала реализацията на проект за изграждане и 

внедряване на Географска информационна система (ГИС). 
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За успешното реализиране на проекта, екипът на ЕСРИ България, избран за негов 

изпълнител, първоначално осъществява анализ на бизнес процесите и основните дейности 

на дружеството, както и такъв на съществуващата структура и данните на ВиК мрежите. 

На база този анализ и направените изводи е проектирана и разработена Географска 

информационна система на предприятието. Изградена на модулен принцип, тя обхваща 

всички основни дейности във ВиК дружеството, като подпомага и оптимизира следните 

бизнес процеси:  

• Управление на активите, в това число ВиК мрежите и съоръженията; 

• Издаване на изходни данни за проектиране; 

• Съгласуване на работни проекти; 

• Управление на експлоатационни дейности; 

• Сключване на предварителни и присъединителни договори; 

• Управление на аварийни дейности; 

• Управление на инвестиционни проекти и програми; 

• Други. 

ГИС за „ВиК“ ООД - Русе е разработена като информационна система с 

централизирана сървърна архитектура, която създава и поддържа централизиран 

информационен, софтуерен и хардуерен ресурс. Информационната база на системата е 

изградена като геобаза от данни, обединяваща цялата информация за обектите и 

съоръженията на ВиК мрежите, адресите, кадастъра, сигналите и авариите, клиентите, 

проектите и др. Геобазата от данни съхранява пространствената и описателната 

информация и предоставя интегриран достъп на потребителите до нея. Ядро на системата 

се явява сървърната й част. В нея са съсредоточени функциите за управление на 

потребителите, осигуряване на достъпа до информацията, основната обработка на 

данните, в това число геообработка и предоставяне на геопространствени услуги. 

Клиентската част на системата се състои от два вида клиенти – Десктоп и Уеб.  

Десктоп клиентите осигуряват функциите по управление на геобазата данни, 

редактиране на графичните и атрибутните данни за мрежата, осигуряване на 

моделирането и др. Взаимодействието между сървърната част на системата и десктоп 

клиентите се осъществява посредством корпоративната компютърна мрежа, а тази между 

сървърната част и уеб клиентите – посредством корпоративната мрежа и/или чрез Internet. 
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ГИС за ВиК Русе е проектирана и разработена със сервизно-ориентирана 

софтуерна архитектура, включваща слоевете „Потребителски приложения“, „Бизнес 

логика и услуги“ и „Информационна база“. Трите слоя са изградени на база технологии на 

Esri и Microsoft. Използвани базови ГИС продукти. 

„Софийска вода“ АД въведе система за планиране и оптимизация на ресурсите. 

Цялостното ERP решение e на SAP и е внедрено с помощта на СТЕМО ООД. То покрива 

следните функционалности: 

 Снабдяване и материално стопанство - обхванат е целият процес по заявяване на 

доставки - от избора на доставчик, през сключване на договора и неговото 

изпълнение. Включва напълно автоматизираната и изцяло електронна система на 

одобрение на заявките и поръчките за покупки съгласно вътрешна схема за 

правомощия.  

 Движенията във всичките складове са обхванати в системата и се регистрират в 

реално време. Отчетени са спецификите на материалите и консумативите, с които 

дружеството работи. 

 Управление на проекти и програми - обхваната е изцяло инвестиционната програма 

на предприятието, нейното планиране, бюджетиране и изпълнение. Наблюдават се 

и се контролират всички разходи по инвестициите. При приключване на 

инвестицията стойността й автоматично се капитализира по дълготрайни активи. 

Дава възможност за изготвяне на бюджетни прогнози по проекти, като се намалили 

значително времето за изготвянето им. 

 Финансово счетоводство, ДМА и контролинг - автоматизация на счетоводния 

процес и реализиране интеграция с внедрената в предприятието IS U система за 

обслужване на абонатите и фактуриране на потреблението им на вода и двупосочна 

интеграция със софтуерите на обслужващите банки за отразяване на плащанията от 

клиенти и задължения към доставчици. Подобрено време за изготвяне на 

изискуемите от законодателството отчети и вътрешните отчети. 

Новата система спомага за повишен контрол при изразходването на средства от 

отделите в предприятието. Системата не позволява заявяване на доставки при 

изчерпан бюджет.  

 Регулаторно счетоводство – въведени са правила за съответствие между 

счетоводни сметки и тези, посочени от регулатора, както и други правила за 

автоматично определяне на вида услуга на база въведените счетоводни данни. 
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 Интеграция с внедрена в "Софийска вода" външна система за обслужване на 

аварии и ремонти, чрез изграден стандартизиран интерфейс за връзка с внедрената 

в предприятието система "Пегас" за обслужване на аварии и поддръжка. Така в 

реално време се получава информация за възникналите аварии и вложените по тях 

разходи за материали и труд.  

 

Реализирането на проекта води до следните промени в бизнес процесите:  

 Прозрачност на процесите по снабдяване - възможност за анализ на вложените от 

"Софийска вода" АД средства за закупуване на стоки и услуги, изчисление на 

стандартни за снабдяването ключови показатели. 

 Намаляване на разходите - чрез повишение на качеството на данните (изграждане 

на номенклатури, валидация на данните, позоваване на въведени източници), 

оптимизиране на потока от данни (между снабдяване и поддръжка, между 

снабдяване и инвестиционни проекти, между снабдяване и финанси), видимост в 

реално време на складовите наличности, минимализиране на времето за справки. 

 Единна точка за мониторинг и управление на проектите - намалява сложността на 

задачата за контрол на инвестициите и за изчисление на възвращаемостта на 

инвестицията. 

 Пълнота на обхващане на процеса - пълна проследимост на инвестицията и 

придобитите от нея активи с тяхната амортизация, остатъчна стойност, увеличения 

на стойността и ако е необходимо, оперативните разходи за поддръжката им. 

Подобрено качество на анализ за необходимостта от инвестиции в активите. 

 Финансова прозрачност и контрол - всички първични данни и разпределения са в 

системата, достъп на собственика на бизнес процеса до данните за анализ и 

контрол. 

 Ускорен процес по приключване - чрез използване на инструментите на системата 

за разпределение и контрол на разходите. 

 Последователност на счетоводната, управленската и регулаторната информация - 

еднократно въвеждане на данните в единна система и използването им за различни 

отчети - счетоводни, управленски, регулаторни и др. 

Въвеждането на нови технологии във ВиК отрасъла създава предпоставки за 

нови компетенции. Налага се преквалификация на служителите от основни към 

специфични дигитални умения, за да останат релевантни на пазара на труда. Такъв е 
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и случаят във „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе и „Софийска вода“ АД. 

Въведените SCADA и ГИС решения засягат голям брой от служителите на двете 

дружества, някои в по-голяма, други в по-малка степен.  

Тези добри примери дават основание и насоки за идентифициране на ключови 

длъжности във ВиК операторите, за които да се оценят нуждите от придобиване на нови 

или допълнителни дигитални компетенции.  

  

3. Длъжности, които ще бъдат разглеждани в икономическата дейност  

За да бъде направен избор на ключовите длъжности в Икономическа дейност 36, 

които в последствие да бъдат оценени за необходимите дигитални компетентности 

свързани със специфичните им задължения бе направен анализ на организационните 

структури на избрани ВиК оператора и длъжностните характеристики за съответните 

позиции.  

Както бе посочено по-горе, ВиК операторите бяха подбрани така, че да има поне 

един представител на група. Респективно групите са определени съобразно размера на 

ВиК операторите и собствеността. Избраните ВиК оператори са както следва: 

1. "ВиК" ЕАД, град Бургас 

2. "ВиК - Варна" ООД, град Варна и  

3. “ВиК” ООД, град Русе“ 

4. ВиК” ЕООД, град София ( София област) 

5. "ВиК " ООД, град Враца 

6. “ВиК - Стенето” ЕООД, град Троян 

7. "Софийска вода" АД, град София 

На основание направения анализ на организационните структури и длъжностни 

характеристики може да се направят и някои общи заключения, за това, че в отрасъла 

липсва унифициран подход в организационните структури на отделните ВиК оператори, 

въпреки, че те осъществяват на практика едни и също монополни, силно регулирани 

услуги и може да се предполага, че имат, ако не еднакви, то много сходни работни 

процеси. Номенклатурата на длъжностите от организационните структури е различна. За 

еднакви по същество дейности се използват различни кодове по НКПД. Длъжностните 

характеристики варират много в различните ВиК оператори. Рядко се срещат изисквания 

за дигитални компетенции.  
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На тази база, прилагайки разработената от линейни експерти критерии за оценка, а 

там където липсва информация на базата на експертна преценка, бяха избрани изброените 

по-долу ключови длъжности с код по НКПД, с основен мотив при избора - те да са 

свързан с това, че при всяка от тези длъжности/професии са налице трудови задачи, 

изискващи в момента или в бъдещи периоди дигитални умения.  

 

Таблица - Критерии за оценка и избор на ключови длъжности (ИД 36) 

Критерий Описание 

Заетост на лица в 

предприятия от 

сектора 

Длъжността/професията да се срещана в предприятията от отрасъл ВиК, 

работещи по ИД 36 – Събиране, пречистване и доставяне на води и да 

изисква дигитални умения и компетентности при осъществяване на 

трудовата си дейност. 

Влияние върху 

процесите 

Изпълняващият длъжността/професията трябва да играе важна роля и да 

носи средна до висока отговорност за правилното и ефективно 

осъществяване на специфичните работни процеси на съответното 

работно място.  

Заемащият длъжността/професията да прилага дигитални умения и да 

работи с дигитални технологии в ежедневната си трудова дейност, 

свързана с обезпечаване на нормалното функциониране на 

технологичното оборудване, осигуряване на ремонт и поддръжка и др. 

Качество Заемащият длъжността/професията да носи отговорност за правилното и 

точно изпълнение на разработените във фирмата технологични работни 

инструкции за съответното работно място, което е част от процеса по 

постигане на желано качество на предоставяната услуга. Да използва и 

прилага дигитални технологии, в резултат на което да се постига 

осигуряване и поддържане на високо качество на услугите. 

Функционална 

отговорност 

Изпълняващият длъжността/професията да може да използва и прилага 

дигитални технологии, свързани с обмен на данни и друга фирмена 

информация в процеса на вземане на решения, които да доведат до 

осигуряване и поддържане на високо качество; да си взаимодейства с 

други звена в предприятието с оглед правилно настройване и 
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провеждане на технологичния процес на работното място и осигуряване 

на безопасни условия на труд и високо качество на услугите. 

Разрешаване на 

проблеми 

Заемащият длъжността/професията да може да се справя с проблеми от 

различен характер, като използва личния си професионален опит и 

прилагайки дигитални технологии, да прогнозира възникването на 

евентуални проблеми, да може да ги оцени и отстрани или адекватно да 

докладва на прекия си ръководител. 

Избраните длъжности/ професии бяха съгласувани с браншовите партньори по 

проекта БСК/ Съюз на ВиК операторите и синдикалните лидери в участващите 

предприятия.  

Избраните от екипа длъжности/професии се отнасят към професионално 

направление Строителство, специалност Външни ВиК мрежи, Икономическа дейност 36 – 

Събиране, пречистване и доставяне на води.  

Клас / Подклас / Група Код длъжност Наименование 

Клас 2 - Специалисти 

Подклас 21 - СПЕЦИАЛИСТИ ПО 

ПРИРОДНИ И ТЕХНИЧЕСКИ 

НАУКИ 

Група 214 - Специалисти по 

технически науки (без инженери 

по електротехнологии) 

2142-6002 Инженер, водоснабдяване и 

канализация 

Клас 3 - Техници и приложни 

специалисти 

Подклас 31 - ПРИЛОЖНИ 

СПЕЦИАЛИСТИ В 

ПРИРОДНИТЕ И 

ТЕХНИЧЕСКИТЕ НАУКИ 

Група 312 - Приложни 

специалисти с контролни функции 

в добивната и преработващата 

3123-3003 Технически ръководител, 

водоснабдяване и канализация 
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промишленост и строителството 

Клас 3 - Техници и приложни 

специалисти 

Подклас 31 - ПРИЛОЖНИ 

СПЕЦИАЛИСТИ В 

ПРИРОДНИТЕ И 

ТЕХНИЧЕСКИТЕ НАУКИ 

Група 311 - Приложни 

специалисти във физическите и 

техническите науки 

3112-3002 Техник, водоснабдяване и канализация 

Клас 3 - Техници и приложни 

специалисти 

Подклас 33 – СТОПАНСКИ И 

АДМИНИСТРАТИВНИ 

ПРИЛОЖНИ СПЕЦИАЛИСТИ 

Група 334 – Административни 

приложни специалисти 

3343-3007 Организатор инкасо 

Клас 4-ПОМОЩЕН 

АДМИНИСТРАТИВЕН 

ПЕРСОНАЛ 

Подклас 42- 

АДМИНИСТРАТИВЕН 

ПЕРСОНАЛ ПО ОБСЛУЖВАНЕ 

НА КЛИЕНТИ 

Група 421 - Касиери, инкасатори и 

сродни на тях 

 

4214-2004 Инкасатор-плащания 
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4. Очертаване на основните задачи, които определените по НКПД длъжности 

следва да изпълняват  

Въпреки, че няма единен подход в оформлението на длъжностите характеристики в 

отделните ВиК оператори, което до някаква степен е обосновано с различен подход при 

организиране на работните процеси, може да твърдим, че разглежданите в анализа пет 

професии/длъжности съществуват във всички ВиК оператори и имат следните основни 

задачи: 

 

Инженер водоснабдяване и канализация 

Методически ръководи дейността на техническите райони в съответствие със 

съществуващите нормативни документи. Контролира профилактиката на 

водоснабдителната мрежа и съоръженията в районите и следи за работата по обектите. 

Съгласува проектодоговори с нови клиенти. Докладва незабавно на висшестоящите за 

настъпили обстоятелства в районите, които са от съществено значение за дружеството. 

Съдейства за ръководеното, осъществяването и правилното протичане на цялостния 

технологичен процес в районите и при необходимост предлага изменение на същия. 

Контролира производствените и технологични процеси и дисциплина в районите, за които 

отговаря, както й правилата за безопасност на труда. Участва при съставянето на 

технически задания за проектиране, технически и експертни съвети и приемателни 

комисии на нови обекти. Следи за техническото състояние и експлоатационните 

параметри на съоръженията, правилното хлориране и качеството на водата и опазването 

на природната среда. Съдейства за разработването и внедряването на технологии за 

производството/ добиване на вода и нейното отвеждане, както и за 

усъвършенстването им. Следи за организацията и работата по експлоатацията и 

поддържането на водоснабдителните системи и съоръжения в районните и работата по 

ремонтната дейност. Дава изходни данни и съгласува разработки на различните етапи на 

инвестиционния процес и издава разрешителни за включване във ВиК мрежите.  

Длъжността е на подчинение на Ръководител отдел „Производствено технически“.  

Специфичните изисквания са свързани с познаване на нормативната уредба и ВиК 

мрежите и съоръженията в районите.  

 

Технически ръководител водоснабдяване и канализация 
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Ръководи и организира дейността на определен район в съответствие със 

съществуващата нормативна уредба. Познава и поддържа в добро /изправно/ състояние 

водоснабдителната система. Отговаря за правилното функциониране на помпените и 

пречиствателни станции. Организира и ръководи отстраняването на аварии по 

водопроводната мрежа в района. Организира и следи работата по обекти в района. Прави 

предложения, участва в приемането и отговаря за реализирането на инвестиционната 

програма в района. Подготвя проектодоговори, касаещи работата на района и ги предлага 

за одобрение. Отразява промените в техническото състояние на ВиК системите. 

Докладва при констатирано незаконно ползване на услугите и ръководи действията по 

прекъсване на водоподаването на нарушителя. При аварийна ситуация след работно време 

и в почивни и празнични дни се явява незабавно на работа и организира нейното 

отстраняване. Следи и отговаря за приходите и разходите в района. Дава предложения за 

сключване, изменения и прекратяване на трудови правоотношения и налагането на 

дисциплинарни наказания на работещите в района. Отговаря за отчетността на 

транспорта. 

Длъжността е на подчинение на Инженер водоснабдяване и канализация.   

Специфичните изисквания са свързани с познаване на нормативната уредба и ВиК 

мрежите и съоръженията в районите. 

 

Техник водоснабдяване и канализация 

Извършва цялостния надзор, преглед и поддръжка на водопроводни инсталации. 

Проверява текущото експлоатационно състояние на водопроводните инсталации. 

Установявана наличните повреди и определя необходимостта от профилактика и 

поддръжка. Изготвя протокол за използваните материали и резервни части при 

извършване на ремонтни работи. Познава в детайли строителната техника и се грижи за 

нейната правилна експлоатация, както и осигурява нейната поддръжка. Отговаря за 

точното изпълнение на изкопните работи. Спазва нормите, правилата и изискванията за 

безопасност на труда.  

Длъжността е на подчинение на Технически ръководител водоснабдяване и 

канализация.  

Специфичните изисквания са свързани с опит в изграждането и експлоатацията на 

ВиК системи и съоръжения. 
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Организатор инкасо 

Организира работата на инкасатор – плащания като изготвя графици за посещение 

на домовете и отчитане на измервателните уреди. Контролира работата на инкасатори – 

плащания като ежедневно приема отчетите за потребените количества и събрани средства. 

Работи със специализиран софтуер за касова отчетност и данни на водомерите. 

Контролира състоянието на водомерното стопанство и предлага инвестиционна програма 

за поддържането му в изпълнение на нормативните изисквания. Отговаря на жалби на 

потребители във връзка с определените им задължения. Изготвя справки, отчети и анализи 

за приходите от предоставяните услуги.  

 

Инкасатор-плащания 

Отчитане и инкасиране на абонати на ВиК дружеството ежемесечно. Отчита 

показанията на измервателните уреди/ водомерите ежемесечно с електронен карнет/ 

таблет и проверява нормалната работа на водомерите. Отразява данните и състоянието на 

водомерите в мобилното устройство. Работи по предварително изготвен график за 

отчитането на показанията на водомерите на абонатите на дружеството. Изпълнението на 

служебните задължения по отношение на отчитането на измервателните уреди е свързано 

с посещение по домовете на абонатите. Следи за изправността на вътрешната 

водопроводна мрежа на абонатите и подава информация за повредени и подменени 

водомери. Връчва на клиентите уведомителни писма. Работи с касов апарат и издава касов 

бон. Приема отита и съхранява парични средства и документи, като спазва инструкциите, 

обезпечаващи опазването им. Ежедневно отчита събраните парични средства в касата на 

дружеството пред ръководител район или организатор инкасо. Изготвя справи и отчети за 

организатор инкасо. 

 

5. Основните дигитални умения за заемащите обследваните длъжности в 

момента и средносрочен план 

С оглед на изложените по-горе основни задачи и задължения на определените за 

обследване длъжности може да се направят следните заключения и предположения: 

Задачите и задълженията на първите три длъжности Инженер водоснабдяване и 

канализация, Технически ръководител водоснабдяване и канализация и Техник 

водоснабдяване и канализация са пряко свързани с поддръжката и експлоатацията на 



 

55 
 

водоснабдителна и предоставянето на качествени услуги (вода с питейни качества, 

налягане и постоянен дебит). Широко навлизащите дигитални технологии в тези насоки са 

Географските информационни системи и SCADA - Системи за Надзорен контрол и 

събиране на данни. Очаква се в близко бъдеще в българските ВиК оператори да бъдат 

внедрявани и ERP системи (системи за ресурсно планиране в предприятието), чрез които 

да се следят и управляват оптимално работните процеси и свързаните с тях разходи. 

Възможно е и внедряването на специфични иновативни технологии които да подпомагат 

конкретни строителни задачи. 

Задачите и задълженията на длъжностите Организатор инкасо и Инкасатор-

плащания са  свързани с организацията и отчитането на измервателни уреди и събирането 

на задължения от потребителите. В дългосрочен аспект тези длъжности са застрашени от 

все по-широко навлизащите дигитални решения, напр. дистанционно отчитане на 

водомерите, умни системи за съставяне на графици и др. До настъпването на този момент 

заемащите тези дейности трябва да събират, съхраняват и обработват данните чрез вече 

навлезли и широкоизползвани устройства – таблети, мобилни телефони и др. Все по 

активно е внедряването на системи за дистанционно обслужване на клиенти и онлайн 

приложения, които се захранват от информацията предоставена от Организатор инкасо и 

Инкасатор-плащания 

И при едните и при другите длъжности в краткосрочен план (1 година) е желателно 

да бъдат развити дигитални умения за Грамотност, свързана с информация и данни: да 

може да формулира нуждите от информация, да намира и извлича цифрови данни, 

информация и съдържание. Да преценява значимостта на източника и неговото 

съдържание. Да съхранява, управлява и организира цифрови данни, информация и 

съдържание; 

В средносрочен план (3 години) са необходими дигитални умения за Комуникация 

и колаборации: да може да взаимодейства, комуникира и да сътрудничи чрез цифрови 

технологии, като същевременно има предвид културното и поколенческото разнообразие. 

Може да участва в обществения живот като използва публични и частни цифрови услуги. 

Може да управлява собствената си цифрова идентичност и репутация. 

В дългосрочен план (5 години) се очертава нужда от дигитални умения за 

Решаване на проблеми: може да идентифицира потребности и проблеми, и да решава 

концептуални проблеми в цифрова среда. Може да използва дигитални средства за 
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създаване на иновативни процеси и продукти. Поддържа актуални знания за дигиталната 

еволюция. 

Заемащите съответните длъжности могат да придобият по-конкретни познания по:  

1) Дигитализация и използване на големи данни за анализи и прогнози за водните 

системи. 

• създаване и разчитане на графики 

• боравене с географски информационни системи (GIS) 

• разпознаване на цикличност в тенденциите (trends) 

• използване на софтуери за анализ и прогноза базирани на статистически модели и 

Machine learning 

2) Използване на ИИ 

• работа със софтуерите за следене/анализ и управление на контролиращите 

елементи от водоразпределителната система. 

• софтуер за анализ и симулиране на поведението на водоснабдителната и 

пречистваща инфраструктура 

• създаване и разчитане на графики 

• използване на софтуер за предвиждане на тенденции, базирани на статистически 

модели или machine learning 

• команда на машини; 

• създаване и разчитане на графики 

• използване на специализираните интегрирани системи за контрол на процесите. 

• работа със софтуерите за следене/анализ и управление на контролиращите 

елементи в градските зони – при течове и аварии 

• софтуер за анализ и симулиране на поведението на производството при различни 

сценарии на случване – проиграване на инциденти и аварии 

3) Блокчейнът  

• Работа с блокчейн софтуер 

4) IoT (интернет на нещата) 
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• познаване на работата със сензори 

• създаване и разчитане на графики 

• използване на софтуер за анализ и предвиждане на тенденции 

• използване и анализ на интегрираните системи за агрегиране на данните от 

сензорните устройства 

5) 3Д принтери за прототипи на машини, резервни части и мембрани 

• CAD системи (Fusion360, Solidworks, ANSIS...) 

• познаване на механичните характеристики на адаптивния процес (има 4 различни 

технологии за 3D принтиране с метал и други суровини, всяка със своите предимства и 

недостатъци) 

6) Опериране и команда на роботи 
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V. КОНСУЛТАЦИИ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ 

 

1. Изготвяне на въпросници за провеждане на интервюта/ фокус групови дискусии 

В съответствие с дейностите по проекта, проектният екип разработи три вида 

въпросници, предназначени за отделните фокус групи и целящи да съберат възможно най-

пълна и актуална информация за етапа на дигитализация в отрасъл ВиК и по конкретно, 

отнасящи се към Икономически дейности 36 – Събиране, пречистване и доставяне на 

води.  

1.1. Въпросник за партньори на секторно равнище 

Този въпросник е предназначен за набиране на информация от представители на 

отраслови/ браншови синдикални федерации, в случая НБС „Водоснабдител“ към КНСБ и 

за представители на браншови работодателски организации, в случая Съюз на ВиК 

операторите в Република България към Българска стопанска камара.  

Въпросите са предимно отворен тип и изискват повече време за обмисляне и 

формулиране на отговорите. 

Попълнени въпросници бяха предоставени от представители на НБС 

„Водоснабдител“ към КНСБ и Съюз на ВиК операторите в Република България към 

Българска стопанска камара. 

1.2. Въпросник за партньори на равнище предприятие 

Този въпросник е идентичен за представители на синдикални организации и 

представители на работодателите (мениджъри по управление на човешките ресурси) в 

предприятията, които попадат в извадката на изследването. 

Въпросите са предимно отворен тип и изискват повече време за обмисляне и 

формулиране на отговорите. 

Въпросниците бяха съпроводени от Инструкция за попълване на въпросник за 

партньори на равнище предприятие.  

Попълнени въпросници бяха предоставени от представители на всичките 7 

участващи в проучването ВиК оператори, както следва: „Водоснабдяване и канализация“ 

ЕАД, гр. Бургас: „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Варна; „Водоснабдяване и 

канализация“ ООД, гр. Враца; „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе; „Софийска 

вода“ АД; „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, София-област и ВиК „Стенето“ ЕООД, 

гр. Троян. 
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1.3. Въпросник за интервю  

Темата на този въпросник е: „Дигитални умения и компетенции: състояние и 

перспективи за развитие“. Той е насочен към ръководни кадри и цели да идентифицира 

напредъка по внедряването на нови технологии във ВиК операторите, очакванията за 

интегрирането на нови такива; нуждите и практиките от повишаване на квалификацията 

на работниците и служителите; влиянието на COVID пандемията върху сектора. 

Въпросите в този въпросник са предимно затворен тип, но техните отговори 

изискват познаване на цялостната структура и дейности на предприятието. По тази 

причина интервютата бяха проведени с посочени от управителите/изпълнителните 

директори на предприятията лица с по-широк поглед върху дейностите на предприятието. 

В някои случаи отговорите бяха предоставени от самите управители/изпълнителни 

директори.  

Поради епидемиологичната обстановка, но и в духа на темата на проекта, 

интервютата бяха проведени от разстояние посредством онлайн платформи за 

комуникация – основно Viber и Google Meet. 

 

2. Анализ на получената информация от въпросници на браншово ниво 

Представителите ръководител и/ или експерт към браншовите партньори НБС 

„Водоснабдител“ към КНСБ и Съюз на ВиК операторите в Република България към 

Българска стопанска камара дават следните отговори на ключови въпроси от 

предоставените им за попълване въпросници: 

Новите технологии навлизат с бавни темпове в отрасъл ВиК. Като основна причина 

се изтъква недостига на финансови средства за инвестиции, но и притеснения от 

поемането на риска от неуспех при внедряването в част от управителите/ изпълнителните 

директори на държавни предприятия. Рискът идва от недобре избрано, планирано и 

интегрирано дигитално решение; недобре подготвен и мотивиран персонал; непознаване 

на аспектите на киберсигурността.  

Различните ВиК оператори са в различен етап на внедряване на нови технологии/ 

на дигитализация, като самото внедряване се прави индивидуално, на парче по 

усмотрение на ръководството на всяко дружество, без да има национален план и/ или 

програма. 
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Инвестициите са недостатъчни, като основно се разчита на средства по грантови 

програми от Европейския съюз, които обаче са насочени предимно към реконструкция и 

изграждане на нова публичната инфраструктура.  

Оттам, като основна бариера пред ВиК операторите за внедряване на нови 

технологии се явява регулирането, в лицето на КЕВР, предвид, че от него зависи какви 

като размер и насоки инвестиции ще бъдат правени през регулаторните периоди. В този 

смисъл националният регулатор може да бъде и бариера и мотиватор за внедряването на 

нови технологии.  

Естеството на предоставяните услуги не се променя с внедряването на нови 

технологии. Те са предпоставка за подобряване на качеството на услугите и постигане на 

по-добра ефективност, респективно икономии, отразяващи се положително на цените на 

услугите. Не всички показатели за качество на ВиК услугите са видими и познати на 

потребителите. Един от основните показатели – Загубите на вода по водоснабдителната 

система е голям проблем за България и може да бъде подобрен с прилагане на съвкупност 

от нови технологии.  

Като цяло ВиК операторите трудно привличат и задържат квалифициран персонал 

поради ниското заплащане в сектора. Има ВиК оператори, които не успяват да си осигурят 

услугите на служители на нормативно определени ключови позиции. Младите хора нямат 

интерес към отрасъла, поради ниското заплащане и като цяло непривлекателните условия 

на труд. Регулаторът от своя страна задължава ВиК операторите да намаляват броя на 

своите служители, с цел постигане на нереалистични показатели за ефективност.  

Има редки случаи, при които внедряването на дигитални решения води до 

съкращения на персонал. В редките случаи на внедрени нови технологии се постига 

ефективност чрез скъсяване на работни процеси и по-голяма сигурност на резултатите. 

Най-често внедряваните дигитални решения са Географската информационна 

система и SCADA - Системи за Надзорен контрол и събиране на данни. Подобни системи 

са реализирани в „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас; „Водоснабдяване и 

канализация“ ООД, гр. Варна; „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе и 

„Софийска вода“ АД. 

Обучения се правят, но спорадично основно при наличие на външно финансиране. 

В много малко ВиК оператори има обучителни планове и програми, още по-рядко те са 

насочени към развитие на дигитални компетенции на персонала.  
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Представителите на работодателите и синдикатите, отговорили на въпросите 

посочват необходимост от обучения насочени към работа с информация и данни, 

комуникация посредством дигитални решения и работа с конкретни дигитални 

приложения/ нови технологии.  

Според тях, първоначално трябва да бъдат обучени ръководните кадри, като част 

от обучението трябва да бъде насочени към принципите на дигиталния преход и 

свързаните с него предизвикателства, вкл. подход при избора и внедряването на 

дигитални решения. 

На въпроси свързани с ефекта от настъпването на дигитализацията в предприятията 

представителите на синдикатите и работодателите имат сходно мнение в половината от 

случаите. В 25% от въпросите мненията се разминават значително. 

 Синдикати Работодатели 

Числеността и състава на персонала в предприятията от 

икономическата дейност  

Слабо Слабо 

Видовете прилагани договори Не се е 

отразила 

Слабо 

Мястото на работа- преминаването към работа от 

разстояние 

Средно Слабо 

Работното време Средно Средно 

Почивката в рамките на работния ден Средно Силно 

Комуникацията с работещите (включително  и 

работещите от разстояние (онлайн, от вкъщи)) 

Средно Силно 

Контролът върху трудовите резултати на работещите от 

разстояние (онлайн, от вкъщи) 

Слабо Силно 

Фирмената политика за обучение на наетите за 

придобиване на дигитални умения, в т.ч. и в контекста на 

запазване на заетостта и/или нова заетост 

Слабо Слабо 

Изменението на механизмите за оценка и заплащане на 

труда в преобладаващата част от предприятията 

Слабо Не се е 

отразила 

Подобряването на баланса между трудовия и личния 

живот 

Слабо Слабо 

Безопасността на работните места Средно Не се е 

отразила 

Създаването на работна среда, изискваща по-

слабофизическо и психическо натоварване 

Средно Не се е 

отразила 

Въздействието на предприятията/организациите върху 

климата и околната среда 

Средно Средно 

Разпределението и 

координацията на работните задачи в предприятията 

Слабо Силно 
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/организациите 

Създаването на условия за работа в екип Слабо Слабо 

Създаването на условия за индивидуална/самостоятелна 

работа 

Средно Средно 

Отговорностите в работата,  

натоварване, яснота на изпълняваните задачи 

Средно Средно 

Изменението на съществуващите правила (включително  

регламентирането на изкуствения интелект и/или 

алгоритмичното управление на работните процеси (в т.ч.  

ако се прилагат алгоритми за управление на човешките 

ресурси)) 

Слабо Силно 

Взаимодействието между работниците и служителите в 

предприятията 

Повлиява 

положително 

Повлиява 

отрицателно 

Взаимодействието между работниците/ служителите и 

управляващите (преки ръководители, отдели по 

управление на човешките ресурси, управляващите екипи 

на предприятията) 

 

Повлиява 

положително 

Повлиява 

положително 

Връзките с клиентите/ ползвателите на услугите Повлиява 

положително 

Повлиява 

положително 

Качеството на отношенията в предприятията/ 

организациите: сътрудничество, интеграция, 

възможности за комуникация, работна атмосфера 

Повлиява 

отрицателно 

Повлиява 

положително 

 

И представителя на работодателите и този на синдикатите изразяват мнение, че 

човешкото достойнство в условията на дигитализация ще бъде гарантирано чрез 

информираност на служителите, но този въпрос не е засегнат в Колективния трудов 

договор, защото се разчита на законодателството. 

В този смисъл се предлага в споразуменията между социалните партньори на 

национално, браншово ниво и на ниво предприятие трябва да бъдат заложени мерки за 

повишаване на дигиталните умения на служителите, принципа на човешкия контрол и 

зачитане на човешките права и принципа на прекъсване на връзката.  

 

3. Анализ на получената информация от въпросници на ниво предприятие 

Въпросниците на ниво предприятие започват с въпроси свързани с ефекта от настъпването 

на дигитализацията в предприятията, на които са дадени следните отговори: 

  Бургас Варна Враца Русе София София-град Троян 

Числеността и състава на 
персонала в предприятията 

от икономическата дейност  

не се 
отразила 

слабо средно слабо 
не се 
отразила 

не се 
отразила 

Средно 

Видовете прилагани 

договори 

не се 

отразила 
слабо средно 

не се 

отразила 

не се 

отразила 

не се 

отразила 
слабо 
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Мястото на работа- 

преминаването към работа от 

разстояние 

слабо слабо 
не се 

отразила 

не се 

отразила 
много силно слабо средно 

Работното време 
не се 

отразила 

не се 

отразила 

не се 

отразила 

не се 

отразила 

не се 

отразила 
слабо средно 

Почивката в рамките на 

работния ден 

не се 

отразила 

не се 

отразила 

не се 

отразила 

не се 

отразила 

не се 

отразила 

не се 

отразила 

не се 

отразила 

Комуникацията с работещите 

(включително  и работещите 

от разстояние (онлайн, от 
вкъщи)) 

не се 

отразила 
слабо 

не се 

отразила 

не се 

отразила 
силно силно слабо 

Контролът върху трудовите 

резултати на работещите от 
разстояние (онлайн, от 

вкъщи) 

слабо слабо слабо 
не се 
отразила 

силно силно слабо 

Фирмената политика за 

обучение на наетите за 
придобиване на дигитални 

умения, в т.ч. и в контекста 

на запазване на заетостта 
и/или нова заетост 

не се 

отразила 
слабо слабо средно средно слабо средно 

Изменението на механизмите 

за оценка и заплащане на 
труда в преобладаващата 

част от предприятията 

не се 
отразила 

слабо 
не се 
отразила 

не се 
отразила 

не се 
отразила 

слабо слабо 

Подобряването на баланса 

между трудовия и личния 
живот 

не се 

отразила 
слабо 

не се 

отразила 

не се 

отразила 

не се 

отразила 
средно средно 

Безопасността на работните 

места 

не се 

отразила 
средно средно средно средно силно 

не се 

отразила 

Създаването на работна 

среда, изискваща по-

слабофизическо и 
психическо натоварване 

не се 

отразила 
средно слабо слабо 

не се 

отразила 
силно 

не се 

отразила 

Въздействието на 

предприятията/организациит

е върху климата и околната 

среда 

не се 

отразила 
средно средно слабо силно много силно средно 

Разпределението и 
координацията на работните 

задачи в предприятията 

/организациите 

не се 

отразила 
средно средно средно 

не се 

отразила 
силно средно 

Създаването на условия за 

работа в екип 

не се 

отразила 
средно средно силно силно силно средно 

Създаването на условия за 
индивидуална/самостоятелна 

работа 

не се 

отразила 
средно слабо силно силно много силно слабо 

Отговорностите в работата, 

натоварване, яснота на 
изпълняваните задачи 

не се 

отразила 
средно средно средно 

не се 

отразила 
силно слабо 

Изменението на 

съществуващите правила 
(включително  

регламентирането на 

изкуствения интелект и/или 
алгоритмичното управление 

на работните процеси (в т.ч.  

ако се прилагат алгоритми за 
управление на човешките 

ресурси)) 

не се 
отразила 

слабо 
не се 
отразила 

слабо 
не се 
отразила 

слабо средно 

Взаимодействието между 

работниците и служителите в 
предприятията 

повлиява 

положителн
о 

не повлиява 

повлиява 

положителн
о 

повлиява 

положителн
о 

не повлиява 

повлиява 

положителн
о 

повлиява 

положителн
о 
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Взаимодействието между 

работниците/ служителите и 

управляващите (преки 

ръководители, отдели по 
управление на човешките 

ресурси, управляващите 

екипи на предприятията) 

повлиява 

положителн
о 

повлиява 

положителн
о 

повлиява 

положителн
о 

повлиява 

положителн
о 

не повлиява 

повлиява 

положителн
о 

повлиява 

положителн
о 

Връзките с клиентите/ 

ползвателите на услугите 

повлиява 
положителн

о 

повлиява 
положителн

о 

повлиява 
положителн

о 

повлиява 
положителн

о 

повлиява 
положителн

о 

повлиява 
положителн

о 

повлиява 
положителн

о 

Качеството на отношенията в 
предприятията/ 

организациите: 

сътрудничество, интеграция, 
възможности за 

комуникация, работна 

атмосфера 

повлиява 

положителн
о 

повлиява 

положителн
о 

повлиява 

положителн
о 

повлиява 

положителн
о 

не повлиява 

повлиява 

положителн
о 

не повлиява 

От общо 126 отговора едва три -2 от София област и 1 от „Софийска вода“ АД 

твърдят, че дигитализацията има много силен ефект върху определен аспект от 

взаимоотношенията в дружеството. Преобладаващите отговори 49 са, че дигитализацията 

не се е отразила на предприятието. По 30 от отговорите са, че тя има слаб или среден 

ефект. И едва 14 са, че има силен ефект.  

Почти единодушно е мнението, че дигитализацията и новите технологии ще 

повлияят положително на взаимоотношенията вътре и извън предприятията.  

От тези резултати, може да се направи общо заключение, че попълващите 

въпросника не очакват драстични промени и силен ефект в организацията от настъпването 

на дигиталната трансформация. Очакванията са по-скоро положителни по отношение 

подобряване на качеството на взаимоотношенията в и извън предприятията. 

Повечето анкетирани смятат, че запазването на човешкото достойнство в условията 

на дигитална среда е гарантирано от политиките и процедурите за опазване на личните 

данни.  

Преобладаващото мнение е, че COVID кризата е ускорила дигитализацията чрез 

създаване на предпоставки за работа от дистанция и онлайн комуникация с клиентите.  

Очакванията за дигитални решения, обвързани с приоритетите на сектора са в 

посока намаляване загубите по водопроводната мрежа, дистанционно отчитане на 

водомерите, контрол на разходите и др. 

Очакванията са, че социалните партньори ще регламентират навлизането на 

дигиталните технологии и техния ефект върху работна среда чрез комбинация от мерки на 

национално, браншово ниво и на ниво предприятие. 

 

4. Анализ на получената информация от проведени интервюта 
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Повечето респонденти определят нивото на дигитализация на дейността на 

компанията като средно. Само един от участниците смята, че нивото на дигитализация на 

дейността на неговата компания е ниско. 

Във всички компании, участващи в интервюто, към настоящия момент се използват 

дигитални технологии свързани с Документооборот (DMS), Финанси и счетоводство и 

Калкулация на сметки, платежни документи.  

Има участници, които декларират наличие на дигитални технологии свързани 

Инвентар/активи и складови наличности (ЕАМ), Логистика и географски обекти. Според 

трима от интервюираните техните компании разполагат с ERP решение, като само една от 

компаниите ползва BI решения. 

Различните ВиК оператори разполагат с различни продукти пряко свързани с 

Икономическа дейност 36 – Събиране, пречистване и доставяне на води, като 

Инструменти за продуктивност и отдалечена работа (Microsoft 365, Google Apps, 

OfficeSuite); Robot process automation (RPA); Планиране на материалните ресурси (MRP); 

Софтуер за управление на технически екипи – улеснява ръководителите на екипи да 

планират и управляват ежедневните си задачи и да оптимизират локациите/маршрутите 

си; Софтуер за управление качеството и потреблението на питейна вода; Софтуер за 

интелигентни водни басейни; Софтуерни решения за 2D и 3D картографиране, 

моделиране и анализи; Софтуер за анализ системата на водопреносната мрежа и 

канализация; Софтуерни решения за проучване на нови водоизточници; Софтуер за 

управление на доставките, необходими за извършването на спешни и/или планови 

ремонти на водопреносната мрежа и канализация. Очакванията са, че те ще бъдат 

доразвивани.  

Може да се отбележи, че като цяло в българския отрасъл ВиК не се ползват 

Роботи, 3D принтери и Блокчейн технологии. 

Участниците декларират, че са широко застъпени сензори за регистриране на 

информация, онлайн платформи за сътрудничество и комуникация, софтуери за 

киберзащита и мобилните приложения. 

Повечето участници предполагат, че в средносрочен план предприятията им ще се 

включат в план за постигане на умен град чрез умни водоносни и водопречистващи 

системи. 

Повечето участници са позитивно настроени към дигитализацията и отговарят, че 

тя повишава производителността на труда, води и до подобрение на условията на труд, 



 

66 
 

предоставя на компанията по-голяма гъвкавост, бързина и свобода при вземане на важни 

бизнес решения и гарантира устойчивост на компанията, но същевременно повишава 

дигиталния стрес, налага необходимост от по-високо квалифицирани работници и 

служители и води до загуба на работни места. 

Само в едно от участващите дружества има специален екип/комисия, която носи 

централизирана отговорност по отношение на дигитализацията. В друго дружество тази 

роля е отредена на Управителя и Финансовия директор.  

Участниците посочват разнообразни причини, които възпрепятстват по-

нататъшната дигитализация на компанията: недостатъчната квалификацията на 

служителите, недостатъчната стандартизация на работните процеси, липсата на ясни 

приоритети в сферата на дигитализацията и др. Един от отговорите, обаче, обединява 

почти всички, а именно - дигитализацията на компаниите е възпрепятствана от размера на 

инвестициите. 

Всички респонденти са категорични, че с активното навлизане на новите 

технологии в сектора през последните години, не са се появили нови 

длъжности/професии. 

Дружествата не разполагат със собствени обучителни центрове. Предпочитаното 

място за придобиване на основни и специфични умения за повечето участници са външни 

ЦПО, но има участници, които предпочитат комбиниран вариант – вътрешно и външно 

обучение.  

При наемане на нови служители нивото на общите и специфични дигитални 

умения/компетентности се оценяват основно въз основа на информацията, посочена в 

автобиографията и по рядко въз основа на документ за завършена степен на 

съответстващо образование.  

При установяване, че нов служител не разполага с необходимите общи и/или 

специфични дигитални умения/компетентности пет от седемте компании участници го 

обучават в процеса на работа, като му определят ментор/наставник. Други две го 

изпращат на квалификационен курс в център за професионално обучение. Само една 

прибягва към крайни действия, а именно уволнение. 

Участниците имат различен подход за да се справят с интензивното развитие на 

новите технологии и навлизането им в сектора, но най-масовата практика е да се 

организират на място курсове/обучения по конкретни дигитални компетентности с 

вътрешни или външни обучители.  
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Участващите дружества като цяло нямат приети стандарти и/или процедури за 

проверка и/или валидиране на дигиталните умения/компетентности на своите служители. 

Най-честите причини, които се изтъкват са защото наличните дигитални умения на 

служителите си проличават в процеса на работа и защото не считат наличието на подобни 

стандарти и процедури за важни. 

Очакванията на всичките участници са, че финансирането на обучението ще става 

от целево финансиране по проекти и/ или работодателя. 

Участниците в интервютата се затрудняват да посочат от какъв тип кадри в сферата 

на дигитализацията на процесите и технологиите ще се нуждаят компанията през 

следващите години. Посочените отговори са разнообразни, но се основават на лична 

преценка, а не на системен подход или предварително планиране. 

Като ефект от COVID пандемията масово се посочва по-засилено използване на 

дигитални технологии, необходимост от повече инвестиции в дигитални технологии, 

необходимост от нови усвояването/надграждането на дигитални умения и увеличаване на  

дистанционната работа, където е възможно. 

Някои от участниците не могат да преценят дали пандемията от COVID-19 е 

превърнала дигитализацията в по-важен приоритет за компанията, но по-голямата част от 

респондентите са категорични, че това е така. 

 

  



 

68 
 

VI. ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА ВОДНИЯ СЕКТОР И 

СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ДИГИТАЛНИ РЕШЕНИЯ  

Основните тенденции за въвеждане на дигитални технологии в сектора са: 

Използване на нанотехнологии и други за пречистване на водата, обезсоляване и 

дигитализация, автоматизация, навлизане на изкуствен интелект, анализ и прогнози чрез 

големи данни, интернет на нещата, блокчейн, 3Д принтиране и други дигитални 

технологии, които изискват нови дигитални компетенции. 

Интелигентните технологии и дейности за управление на водите имат за цел: 

 намаляване на разхищаването на вода в промишлеността, производството, селското 

стопанство и производството на електроенергия; 

 подобряване на качеството на водата и предотвратяване на замърсяване на водата с 

химически отпадъци и естествено замърсяване; 

 повишаване на ефективността на съществуващите водни системи; 

 контрол на течове; 

 мониторинг на потреблението на вода, за да се оптимизират използването на 

водните ресурси на различни нива - в домакинствата, индустриите, страните или 

цялата планета. 

Примери за дигитални решения са както следва: 

Използване на бърз Интернет и големи данни за управление на инфраструктури за 

водни услуги  

Управлението, базирано на данни, бързото събиране на данни и интелигентната им 

трансформация ще помогнат за създаването на по-независими, устойчиви процеси във 

водната индустрия. В световен мащаб дистанционният контрол на всички процеси ще 

продължи да бъде приоритет, от експлоатацията на инфраструктурата до управлението на 

работните поръчки  

IBM наскоро създава програмата „Waternamics“ за облачна система, която може да 

помогне във водния сектор за: намаляване на рисковете при функционирането на водни 

системи, отпадъчни води и захранване на топлофикационни системи; подобряване на 

качеството на услугите и удовлетвореността на клиентите; подобряване на оперативната 

ефективност и намаляване на капиталовите разходи; увеличаване на  приходите и 

намаляване до минимум на търговските загуби на вода, както и регулаторните санкции и 

др. 
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Интелигентните технологии за наблюдение помагат на доставчиците на услуги да 

осигурят непрекъснато и чисто водоснабдяване. Електронните устройства като акустични 

сензори и сензори за налягане и свързани безжично в режим в реално време към базирана 

в облак и централизирана система за наблюдение ще позволят на водните индустрии да 

открият и маркират течовете по най-бързия начин. 

Smarter Homes е компания, която произвежда устройството WaterOn , което е 

интелигентно измерване и автоматизирана система за предотвратяване на течове. Досега 

устройството е използвано в жилищни сгради в Индия и е помогнало за спестяване на 40 

000 домакинства средно с 35 процента от консумацията на вода. Междувременно в 

Бенгалуру използването му спестява приблизително 71 милиона литра вода всеки месец. 

Приложения за водни услуги 

Примери за конкретни технологии и компании, които са водещи в дигиталните 

въведения в сектора. Такава платформа създава немската компания EagleBurgmann, както 

и Paniwala. 

Технологии като системата WaterOn ще бъдат особено важни за подпомагане на 

правителствата да постигнат “цел за устойчиво развитие (SDG) 6 – осигуряване на 

„достъпност и устойчиво управление на водата и канализацията за всички“. Друга част от 

това уравнение обаче е увеличаването на достъпа и доставката на ВиК услуги до 

потребителите. Това е мястото, където компании като Wonderkid могат да бъдат от голяма 

помощ. Wonderkid предлага платформа за мобилно управление, така че комуналните 

услуги да могат да подобрят своето обслужване на клиенти и фактуриране. Тя включва 

прогнози за данни за информиране на планирането на инвестициите в инфраструктура, 

както и регулаторен надзор за наблюдение на съответствието на стандартите за 

предоставяне на услуги на гражданите. Платформата е използвана в над двадесет 

предприятия в Субсахарска Африка и е помогнала на над 500 000 души, които са 

получили достъп до по-безопасни и по-надеждни  услуги, свързани с водоснабдяването. 

Дистанционно, дигитално управление на водата 

Коронавирусът  стимулира навлизането на дистанционното управление в 

комуналните услуги към дистанционно управление, демонстрирайки, че широкото 

използване на тази система повишава ефективността в сравнение с традиционния модел 

на управление, свързан с физически работни станции. Освен това е по-ефективно 

сформират се специализирани екипи, които могат да реагират по-бързо при инциденти. 
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Централизирани, автономно работещи пречиствателни станции 

Целта е пречиствателните станции да  преминат към централизиран, напълно 

автономен контрол върху операциите. В тази посока работи компанията Idrica . Усилията 

са насочени към премахване на фрагментацията на процесите, която досега се е 

управлявала с различни технологии и режими на работа, които най-често са били и 

несъвместими. Интегрираната информация ще бъде градивният елемент, върху който да 

се изгради по-ефективен модел на управление. 

Автоматични, изпреварващи решения в управление и пречистване на водите 

Централизираното управление чрез платформи, които могат да наблюдават и 

свързват всички променливи в реално време, е друга тенденция за водната индустрия през 

следващите години и един от основните лостове за промяна в пречиствателните станции 

за отпадъчни води. Решенията ще бъдат все по-автоматизирани и мениджърите ще могат 

все по-често да предотвратят инциденти.  

Изкуствен интелект 

Базова човешка потребност в световен мащаб е достъпът до храна и вода, това е 

фундаментално право на всеки човек. Това изисква посевите да са в изобилие, което лесно 

може да бъде застрашено от засушавания и други отрицателни въздействия на 

изменението на климата. Ако земеделските производители успеят да оптимизират и 

увеличат добивите, чрез по-разумната и технологизирана употреба на водата, тези 

въздействия могат да бъдат смекчени. Ignitia  е компания, която използва машинно 

обучение и дистанционно наблюдение чрез Изкуствен интелект, за да изпраща текстови 

съобщения до фермери с хиперлокална информация за климата и прогнозите за времето. 

Компанията има над един милион абонати в Гана и други западноафрикански страни и 

нейната технология е от голяма полза за фермерите. Досега услугата е довела до 65-

процентно средно увеличение на добива при различни основни продукти и увеличение от 

476 долара на средния доход на фермера, като ключовата функция е заплахата от бури и 

очаквания за валежи, както о каптаж на дефицитна вода. 

Изкуствен интелект (ИИ/ AI) стимулира технологични инвестиции в секторите 

„вода“ 

Операторите и доставчици на вода и отпадни води инвестират все повече в 

изкуствен интелект (AI). Последните пазарни проучвания прогнозират 6,3 милиарда 

долара инвестиции в решения за изкуствен интелект до 2030 г. Те са част от нарастващата 

тенденция за водната индустрия да „стане изцяло дигитална“ с интелигентни 
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инфраструктурни решения. Очаква се ИИ (AI) да осигури значителни спестявания на 

оперативни разходи във водните сектори. 

Американските комунални услуги харчат около $300 допълнително годишно на 

клиент за вода и отпадни води, затова потенциалът за спестяване е значителен. ИИ (AI) 

може да спести 20-30% от оперативните разходи (OPEX) чрез намаляване на разходите за 

енергия, оптимизиране на използването на химикали за третиране и позволяване на 

проактивна поддръжка на инфраструктурата. 

ИИ (AI) може да прогнозира извънредни събития и ще се учи от тях с ускорена 

скорост. 

Авариите на водопровода са скъпи за комуналните услуги. ИИ чрез машинното 

обучение може да „отпечатва“ моделите на данни, които показват, че събитие на 

прекъсване или авария може да бъде неизбежно и да се учат от тези модели, така че 

сигналите да станат по-точни с течение на времето. 

ИИ предоставя усъвършенствана информация за вземане на решения в подкрепа на 

операторите и доставчиците на вода. 

Операторите вече не трябва сами да анализират сложни казуси за вземане на важни 

решения. Независимо дали включва или изключва помпите, определя дозите на 

химикалите или решава кога да се поддържа инфраструктурната мрежа, ИИ може да 

„даде“ „интелигентни“ препоръки, управлявани от машинно обучение. 

Консумацията на енергия съставлява 25-30% от общите разходи за експлоатация и 

поддръжка на водните системи. ИИ може да оптимизира времето за работа на помпата, 

така че да използва енергия само когато е необходимо. Това е начин за намаляване на 

разходите чрез системи от ИИ. 

Намаляване на оперативните разходи 

Изследванията показват, че използването на невронни мрежи за оптимизиране на 

традиционните контролери може да намали разходите за енергия до 40%. Софтуерът за 

непрекъснато наблюдение и откриване на неизправности повишава ефективността до 20%, 

като същевременно оптимизира използването на тяхното оборудване и предпазва от 

възникване на потенциални нови проблеми. 

ИИ поддържа водата чиста 

Спазването на стандартите за съответствие на отпадъчните води е изискване за 

много институции – както публични, така и частни. ИИ се „учи“ какви са 
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характеристиките, за да гарантира, че са спазени стандартите за отпадни води и че се 

избягват таксите за несъответствие. 

ИИ опростява големите данни 

Огромни налични данни за ръководителите на водни операции води до 

предизвикателство за управление им. ИИ може да вземе тези хетерогенни данни и да ги 

обработи, така че да бъдат чисти, полезни, сигурни и да дава препоръки с висока точност. 

ИИ  запазва институционалните знания документирани и стандартизирани. 

ИИ ще ускори преминаването към поддръжка на активи, базирана на нов тип 

стойност. 

Първите потребители на ИИ бързо изоставят реактивния тип поддръжка на 

инфраструктурата. ИИ може да посочи кои и какви мрежи от водоснабдяването и 

пречистването трябва да бъдат обслужвани и кога. 

ИИ  ще захранва интелигентни водни системи. 

ИИ системите могат да оценят състава на замърсителите във водата и да 

повишат ефективността на пречиствателната станция. 

 

Още казуси за ИИ в пречистването на водата 

Всички вещества в отпадъчните води, могат да имат различни нива на токсичност и 

ще изискват подходящо третиране, за да се сведе до минимум тяхното въздействие върху 

околната среда. Съоръженията за отпадъчни води трябва да използват технологии, които 

предлагат видимост в реално време на нивата на отпадъчни води в отдалечени места, за да 

ги управляват ефективно. 

Системите с изкуствен интелект могат да оценят състава на замърсителите във 

водата и да увеличат ефективността на пречиствателната станция чрез оптимизиране на 

използваните химикали и намаляване на разходите за енергия. 

 

Защита от неизвестни замърсители 

ИИ може допълнително да подобри настоящите системи чрез идентифициране на 

бактерии. Този метод е много по-добър от сегашния метод за използване на химически 

ленти за идентифициране на потенциално вредни микроорганизми. 
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Системата на изкуствен интелект разчита на оптика и следователно идентифицира 

непознати досега или нови замърсители във водата – нещо, което би отнело на стария 

метод огромно време и разходи за постигане. 

 

ИИ в предпазването на водата от разхищения 

По-близо до дома, интелигентните измервателни уреди могат да идентифицират 

течове и спуквания на тръби в жилищни апартаменти, което води до по-ефективни 

системи. Интелигентните измервателни уреди, внедрени в Южна Корея, намаляват  

изтичането и разходите с 20%. 

South East Water, правителствена водна корпорация в Австралия, внедрява 

софтуерни анализи за управление и анализиране на данни от сензори, инсталирани на 

водни системи, като дебит, ниво, суматор за обем, налягане и качество на водата. 

Откриване в реално време на спуквания на тръби във водоразпределителните 

мрежи 

Изтичането е основен проблем във водоразпределителните системи по целия свят. 

Този пример представя базирана на изкуствен интелект система, която открива спукване 

на тръби/течове, но също оборудване и други повреди в тези системи. Системата за 

откриване работи чрез автоматично обработване на сигналите от сензорите за налягане и 

дебит в почти реално време, за да прогнозира стойностите на сигнала в близко бъдеще. 

След това те се сравняват с входящи наблюдения, за да се съберат различни форми на 

доказателства за случващото се събитие. 

Автоматизирана оценка на състоянието на мрежата с помощта на ИИ и 

компютърно зрение 

Проверката на тръбите на градските дренажни (т.е. канализационни) системи е 

важна, тъй като неоткрити структурни и други неизправности (например разместени фуги, 

пукнатини и др.) могат да доведат до сериозно замърсяване и/или наводнения. Тази 

проверка обикновено се извършва чрез записване на видеоклипове за видеонаблюдение и 

след това анализиране чрез преглеждане на записите. Този процес отнема много време 

(т.е. скъп) и е доста субективен/непоследователен по своята същност, поради което не 

винаги е надежден. 

Решението, базирано на изкуствен интелект, автоматизира процеса на анализиране 

на видеозаписи за видеонаблюдение и откриване на неизправности в тръбите. Той прави 

това чрез използване на компютърно зрение и методи за машинно обучение. 
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Автоматизираното откриване на повреди работи подобно на системата за разпознаване на 

човешкото лице, въпреки че задачата за откриване на неизправности е по-сложна, защото 

проблемите в канализацията се дължат на твърде много различни видове неизправности, 

които съществуват и които могат да се проявят по много различни начини в 

изображенията за видеонаблюдение. Това решение  е успешно тествано и валидирано на 

реални данни за видеонаблюдение от няколко водни компании в Обединеното кралство, 

Финландия и Австралия. 

Aquasuite  използва ИИ и за да открие кога високо ниво на потоци в канализацията 

надвишава критичните нива или не е в съответствие с очакваното ниво на водата. 

Системата ги идентифицира като аномалии чрез персонализирана интелигентна система 

за уведомяване и включване на аларма. Използването на изкуствен интелект в този 

контекст драстично намалява фалшивите аларми и дава приоритет на останалите, за да 

управлява точно и ефективно чрез ранно откриване и реакция в реално време, 

предотвратявайки по-нататъшни проблеми. 

Използване на модела на инфраструктурата като цифров близнак на системата  

Следващата стъпка е трансформацията на модела на водната мрежа във виртуална 

реплика на нейната физическа инфраструктура. Този точен виртуален модел се нарича 

цифров близнак. Той е една крачка пред обикновените модели, защото визуализира KPI 

(ключови индикатори) в почти реално време и използва ИИ за прогнозен анализ. 

Например, може да се използва цифровия близнак на канализационната мрежа, за да се 

предвиди например кога преливането може да е неизбежно. 

Допълнителната човешка намеса помага да се открие всяка съществуваща или 

временна аномалия, сезонни промени и външни влияния.  

Прогнозата за високо ниво на водата в канализацията дава възможност на 

водоснабдителните предприятия да информират проактивно своите клиенти за 

потенциални наводнения в критични екологични региони, като активно могат да 

предотвратяват разливи. Откриването на неизправности позволява на комуналните услуги 

да премахват запушванията, преди да причинят преливане на канализацията. 

Тези компании предоставят платформи и базирани на изкуствен интелект услуги, 

които променят водния сектор: 

• Arable (Съединени щати): Платформа за сензори и анализи, която предоставя в 

реално време, приложими прогнози за селското стопанство и хранителните системи. 
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• Cloud to Street (САЩ): Откриване на риска от наводнения чрез глобални сателити, 

машинно обучение и общностно разузнаване. Насочва се към 90% от зьздомакинствата в 

развиващите се пазари, които в момента не са осигурени. 

• Drinkwell (Бангладеш/Индия): водни банкомати за общности, засегнати от арсен и 

флуорид-замърсявания, чрез патентована технология за филтриране, операции с 

възможност за IоT и карти с разплащане. 

• Ecosoftt (Сингапур): Подходящи  евтини решения за отпадъчни води и повторна 

употреба за общности, които не са свързани с водопроводни и канализационни мрежи. 

• Electrolytic Technologies (САЩ): Генериране на хлор на място, елиминиране на 

разходите и рисковете от транспортирането на химикали до пречиствателни станции за 

вода и отпадъчни води. 

• Fluid Robotics (Индия) Роботизирани инструменти за картографиране и оценка в 

тръбите за откриване на течове в разпределителните системи и предотвратяване на 

оттичане на замърсяване в градските водни пътища. 

• Ignitia (Швеция/Гана): Платформа за прогнозиране на тропическото време, която 

изпраща изключително точни, хипер-локални прогнози до дребните фермери чрез SMS. 

• Oneka (Канада): Обезсоляване с вълни за автономно производство на питейна вода, 

насочено към малките островни общности. 

• SatSure (Индия): Сателитна, базирана на дистанционно наблюдение платформа за 

мониторинг на напояването и вземане на решения за правителствата. 

• SmarterHomes (Индия): Интелигентно измерване и автоматизирана система за 

предотвратяване на течове за многоетажни жилищни сгради в градска Индия. 

• SmartTerra (Индия): Оперативно разузнаване за водоснабдяването и канализацията 

за намаляване на загубите, оценка на здравето на мрежата и подобряване на приходите. 

• Vassar Labs (Индия): Платформа за управление и прогнозиране на водите за 

държавни правителствени агенции, използващи сателитни изображения, сензори на място 

и прогнозни анализи. 

• Veracet (САЩ): технология за ДНК пръстови отпечатъци и платформа за анализ за 

идентифициране на източника на замърсяване във водата. 

• Wonderkid (Кения): Мобилна платформа за управление на водите за 

водоснабдителни предприятия за подобряване на качеството на обслужването  на 

клиентите и услугите за фактуриране. 
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Интернет на нещата (IoT) 

Предимства на IoT технологията за управление на водите:  

 До - 10% намаление на потреблението на вода на глава от населението 

 Намалено изтичане: до -20% намаляване на загубата 

 Намалено таксуване 

 Намалени разходи за поддръжка и спешни ремонти 

 Намалени разходи за енергия и възстановяване на приходи 

 Координация и взаимодействие между всички заинтересованите страни 

 Прогнозиране на потенциални неуспехи 

 Управляване на налягането и консумацията 

 

Интелигентни мрежови технологии 

Интелигентните решения за водна мрежа подобряват надеждността на физическата 

водна инфраструктура, като събират и анализират данни по-ефективно. Използването на 

устройства за Интернет на нещата (IoT) и анализът на данни не само помагат за по-добро 

управление на инфраструктурата и намаляване на загубите на вода, но също така 

подпомагат важни промени в начина, по който работят водоснабдителните предприятия и 

компаниите. Интелигентните водопроводни мрежи могат от начало до край предлагат на 

бизнеса възможност да подобрят производителността и ефективността, като 

същевременно подобряват обслужването на клиентите. 

Анализ на данни, сензори и комуникации при откриване на течове 

За да се постигне възможно най-доброто управление на водата като ресурс, новите 

методи за откриване на течове, които надхвърлят секторизацията, трябва да бъдат 

консолидирани като първа стъпка към намаляване на размера на инспекционните зони и 

подобряване на процесите за намаляване на загубите на вода.  

Автоматизирани разпределителни системи и прецизни алгоритми 

Все повече компании преминават към напълно автоматични практики за 

управление на водата. Използвайки сензори за околната среда и предварително 

дефинирани алгоритми или алгоритми за машинно обучение, разпределителните системи 

могат динамично да регулират и контролират подаването на вода. В случай на 

интелигентно напояване, например, пръскачките осигуряват достатъчно вода в зависимост 

от показанията на почвената влага, влажността на въздуха и сензорите за състоянието на 

културите. 



 

77 
 

 

IoT платформи с опит във водния сектор. 

На ниво град, тези системи ще намалят кражбите и разхищаването и ще доведат до 

намаляване на неотчетената вода. Така, оборудваните системи с изкуствен интелект ще 

могат да прогнозират търсенето на вода и да управляват разпределението на водата по-

ефективно. Изследванията изчисляват, че инсталациите на интелигентните водомери в 

световен мащаб ще имат ръст от 28%, за да достигнат близо 400 милиона единици през 

2026 г. 

В Съединените щати всеки ден се губят близо 24 милиарда литра пречистена вода 

поради изтичане на тръби. Освен това, замърсители от стари тръби или друг тип 

замърсяване могат внезапно да влязат във водната система, излагайки потребителите на 

риск. Водните системи стават все по-трудни за управление, тъй като са разпределени по 

дълги физически трасета. 

Тъй като инфраструктурата се актуализира, комуналните услуги могат да внедрят 

технологията за Интернет на нещата (IoT) навсякъде, за да помогнат за управлението на 

водата по-ефективно и по-безопасно за потребителите и работниците в сектора. Тези 

интелигентни устройства и сензори могат да помогнат при събиране на данни и сигнали в 

реално време, за да предотвратят възникването на проблеми и да намалят натоварването 

на работниците, отговорни за физическата проверка на всеки сантиметър от 

инфраструктурата. 

Когато оценяват как да започнат да актуализират инфраструктурата с тази 

технология, комуналните услуги трябва да имат предвид широк спектър от възможности 

за IoT в управлението на водите. На преден план трябва да бъде сигурността. Обработката 

на данни по ефективен начин също ще бъде от решаващо значение и започва с 

инсталиране на системи за мониторинг на използването на вода (разширена измервателна 

инфраструктура), откриване на течове и качество на водата, за да се получат данни в 

реално време и да се осигури по-добра осведоменост за ситуацията. Също така трябва да 

се има предвид мащабируемостта и управляемостта на системата. 

Сигурно интегриране на нови устройства (киберсигурност) 

Подобрена киберсигурност става чрез съвременният хардуер, софтуер и мрежи за 

автоматизация предпазват от разрушителни кибератаки. 
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Важно е водната мрежа и устройства да са защитени, така че никой да не може да 

причини хаос в системата. Трябва да се идентифицират и картографират всички  части от 

инфраструктурата, за да се определи правилната стратегия за сигурност.  

Комуналните услуги трябва да вземат предвид оперативната ефективност при 

добавяне на нови устройства, тъй като количеството събрани данни ще се увеличи 

експоненциално. Всички помощни програми не са изградени еднакво, така че IoT 

устройства, които имат най-голямо въздействие за мрежата и клиентите, независимо дали 

става дума за оперативна ефективност, обществена безопасност, обществена 

осведоменост, са важни.  

Ползи за управлението на водната инфраструктура и осигуряване на безопасни и 

здравословни условия на труд 

Актуализирането на инфраструктурата с тези нови устройства и сензори може да 

помогне за предоставянето на редица предимства за комуналните услуги и техните екипи, 

когато става въпрос за поддържане на физическа инфраструктура и гарантиране на 

безопасността на работниците в комуналните услуги. С притока на данни в реално време, 

екипите са в състояние да управляват хиляди километри инфраструктура, намалявайки 

необходимостта от персонал по поддръжката, който да проверява физически и да прави 

корекции. Комуналните услуги могат да бъдат предупредени, когато част от 

инфраструктурата е изложена на риск/ или да разполагат с автоматизирани процеси в 

мрежата, за да направят необходимите ремонтни дейности, или проактивно да изпратят 

екипа си, за да се справят с проблема. 

Зададените действия включват наличието на сензори, които могат да 

предупреждават, че една зона е наводнена с вода, автоматично пренасочвайки излишното 

захранване към друга част от мрежата; или маркират, че нивото на водата не се поддържа 

на стандартното си ниво, като по този начин предупреждава за теч в тръбата, така че да 

може да бъде изпратен екип, който да разреши проблема, преди да се влоши. IoT може 

дори да наблюдава и предоставя данни в реално време за местоположението на всеки член 

на екипа, за да гарантира тяхната безопасност на терен. И накрая, тъй като 

инфраструктурата остарява и химикалите или замърсителите навлизат във водата, IoT 

може да помогне на комуналните услуги да предупредят за тези опасности. 

Измерване на качеството на водата 
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ВиК също така трябва да се уверят, че предоставят на крайните потребители 

питейна вода без всякакви примеси или замърсявания. IoT системите могат да се 

използват и за осигуряване на оптимално качество на водата по всяко време. 

Многопараметричните измервателни сензори и сонди  могат да се използват за 

администриране на параметри за качество на водата като мътност, pH, общо разтворени 

твърди вещества и соленост. Това не само позволява на комуналните услуги да осигурят 

на своите потребители прясна вода, но също така им помага да предотвратят корозия на 

тяхното оборудване и тръбопроводи, обикновено причинени от замърсители във водата. 

Блокчейн 

Дигиталната трансформация на водния сектор изисква да се управляват постоянно 

нарастващи количества данни. Блокчейн е един от инструментите, който има потенциал за 

множество приложения в управление на водните ресурси, но продължава да има 

скептицизъм към него и понякога неразбиране, както при всяко ново дигитално решение. 

Кралския технологичен институт в Мелбърн (RMIT) Blockchain Innovation Hub, 

Griffith University и FNQ Growers разработват blockchain управление на водата. 

Предвижда създаване на публичен регистър , който да съхранява всички данни за 

търговия с вода, проектиран като решение за пазар, който е наречен „относително 

непрозрачен“ и получава критики за липсата на отчети за това кой какво търгува. 

Платформата Water Ledger напълно ще промени начина, по който се ценообразуват 

услугите във водния сектор. 

Блокчейн се използва и за:  

-да подобри мониторинга, управлението, опазването на повърхностните и 

подземните води и намаляване на неефективността и отпадъците в процеса на 

рециклиране, регенериране или изхвърляне на отпадъчни води. 

Интелигентните договори могат автоматично да изпълняват транзакции по 

водоснабдяването. Блокчейн се използва и за управление на водите, особено за търговия с 

водни права в региони с оскъдни водни ресурси като Калифорния и Австралия. 

3Д Принтери  

Компаниите във водната индустрия прилагат 3Д принтери, за да направят 

обработката на най-ценния ресурс в света по-евтина и по-бърза. Освен, че се ползват за 

създаване на части от водопреносната система, имат важен принос и за почистването на 

водите. 
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Продуктите, които те предлагат, помагат на компаниите да се справят с 

предизвикателството да осигурят вода на нарастващото население на планета, където по-

малко от 1% от водата е безопасна за пиене. Те включват мембрани или подобрения на 

мембраните, които се използват в процеса на филтриране в пречиствателни станции за 

вода. 

Някои от тях се използват за обезсоляване, чиято най-известна технология е 

обратната осмоза, която използва частично пропускливи мембрани, за да превърне 

морската вода в питейна вода. 

Следват различни примери на различни компании, които е добре да бъдат 

съкратени и да се представят по-синтезирано. 

На последната среща на конференцията на Global Water Summit , проведена в 

Лондон миналия април, изследователи от университета в Кънектикът съобщават за 

работата си върху мембрана, създадена чрез 3Д печат, която позволява по-голям поток на 

вода през процеса на филтриране чрез използване на по-малко енергия и намаляване на 

количеството на инкрустация. Техният продукт, както и тези на други, посочват 

възможностите, предлагани от 3Д печата и как приложението на тази технология стана по-

разпространено. Нарастващата известност на тази технология във водната индустрия е 

отбелязана и от Кристофър Гасон в индустриалното издание Global Water Intelligence на 

Форбс. Той каза, че технологията вероятно ще обслужва най-добре процесите на 

филтриране в малък мащаб, защото тази част от индустрията има по-голяма нужда от 

мембрани, които са направени по поръчка. 3Д принтирането ще стане норма за мембранни 

системи с малък капацитет, защото има смисъл те да се настройват към специфични 

условия на захранващата вода.  

3Д принтирането, чиито възможности за водната индустрия се предоставят от 

изследователски центрове, стартъпи, както и големи компании, има две предимства пред 

обичайния начин за производство на мембрани за пречиствателни станции. Първата е 

способността му да прави мембраните по-ефективни, като улеснява прилагането на нови 

дизайни и материали. Втората е гъвкавостта, която носи при производството на мембрани, 

когато става въпрос за форма и обем.  

Aqua Membranes  е американска компания, която използва технология, за да 

направи мембраните по-ефикасни. Тя отпечатва полимер върху мембрани, направени от 

други производители, за да създаде това, което се нарича разделител. Обратната осмоза 

използва мембрани, навити в тръби в приложение, наречено спирално навита мембрана. 
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Материалът, създаден от Aqua Membranes, позволява на водата да тече през листовете на 

мембраните, които са навити вътре в тръбите, подобрявайки ефективността на процеса на 

филтриране и намалявайки оперативните разходи.  

В Сингапур Nano Sun , компания, отделена от Технологичния университет в 

Нанянг, използва 3Д печат за производство на многофункционални нанокомпозитни 

мембрани за обезсоляване и други процеси за пречистване на вода. Nano Sun отпечатва 

милиони нановлакна, наслоява се един върху друг и след това се компресира в тънка 

мембрана. Това води до нова мембрана, която има по-бърз воден поток от 

конвенционалните мембрани и позволява изграждането на по-малки пречиствателни 

станции за отпадъчни води, намалявайки разходите за земя, инфраструктура и труд. Nano 

Sun цитира сред своите клиенти две полупроводникови компании в Сингапур и 

пречиствателна станция за отпадъчни води в Китай. 

Една компания е предпочела да направи продукт за хора в развиващите се страни. 

Naked Filter, резултат от дългогодишни изследвания на двама професори от университета 

Стоуни Брук, е бутилка с нано филтър, който пречиства водата, докато се пие. BioVir 

Laboratories  го тества и установява, че филтърът премахва 99% от замърсителите във 

водата. 

Към тези технологии може да се добави и Blue Tap , социално предприятие, което 

прави инжектор, който се монтира в тръба и позволява вкарването на хлор за пречистване 

на водата, която преминава през тръбата.  

Сред един от големите потенциали на графена като материал е бъдещето му 

използване за мембрани за най-прецизното пречистване на вода. 

Роботи 

Роботиката също навлиза във водния сектор. Известни са няколко пилотни 

проекти: 

За роботи, които управляват ферми и така ефективно спестяват до 95% от водата, 

ползвайки вертикалните ферми, анализ на почвите и анализ на състоянието на фермите; 

роботи, които почистват водата от микрочастици-пластмаса и замърсяване и роботи, 

които с дистанционна команда могат да отстраняват аварии в участъци под вода или по 

водоснабдителната инфраструктура.  
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VII. НАСТОЯЩО И БЪДЕЩО ТЪРСЕНЕ НА ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ  

С цел уточняване на текущите основни и специфични дигитални умения и 

идентифициране на необходимите бъдещи такива за всяка от разглежданите ключови 

длъжности бяха разработени и разпространени сред участващите ВиК оператори т. нар. 

Карти за оценка. Чрез Картата за оценка се определя нивото на владеене на конкретни 

знания, умения, поведение и се дават примери за всяка длъжност.  

Като цяло участващите ВиК оператори се затрудниха с попълването на картите за 

оценка, особено в частта на специфичните умения, което е още едно доказателство, че в 

отрасъла няма системен подход и разбиране за дигиталните компетенции на заетите и че 

текущите дигитални компетенции на конкретни длъжности в определени дружества са 

повече плод/ страничен ефект на случайно реализирани проекти и/ или по лична 

инициатива на заетите. Разбира се, проведените обучения, свързани с изпълнени проекти с 

европейско финансиране са създали една основа от компетенции, но тя далеч не е 

достатъчна и значително изостава от потребностите.  

Обобщената информация е представена таблично по-долу: 

Област  

на 

компетентност 

Описание на 

компетентността 

2142-
6002 

3123-
3003 

3112-
3002 

3343-
3007 

4214-
2004 

Те
ку
що 
ни
во 

Бъд
ещи 
изис
кван
ия  

Те
ку
що 
ни
во 

Бъд
ещи 
изис
кван
ия  

Те
ку
що 
ни
во 

Бъд
ещи 
изис
кван
ия  

Те
ку
що 
ни
во 

Бъд
ещи 
изис
кван
ия  

Те
ку
що 
ни
во 

Бъд
ещи 
изис
кван
ия  

Информация 

Сърфиране, търсене и 

филтриране на данни, 

информация и дигитално 

съдържание 

3 5 2 4 1 3 1 3 1 1 

Оценяване на данни, 

информация и дигитално 

съдържание 
3 5 2 4 1 3 1 3 0 1 

Управление на данни, 

информация и дигитално 

съдържание 
3 5 2 4 1 3 1 3 0 1 

Комуникация и 
сътрудничество 

Взаимодействие чрез 

дигитални технологии 
3 5 2 3 1 3 1 3 0 1 

Споделяне чрез 

дигитални технологии 
3 5 2 3 1 3 1 3 0 1 

Участие в гражданските 

процеси чрез дигитални 

технологии 
                    

Сътрудничество чрез 

дигитални технологии  
2 4 1 3 1 3         

Онлайн етикет 

(правилата за общуване 

чрез дигитални 

технологии) 

2 4 1 3 1 3 1 3     

Управление на 2 4 1 3 1 3 1 3     
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дигиталната 

идентичност 

Създаване на 
дигитално 

съдържание 

Разработване на 

дигитално съдържание  
                    

Интегриране и 

преработване на 

дигитално съдържание 
                    

Авторско право и 

лицензи 
                    

Програмиране                     

Сигурност 

Защита на устройства                 0 1 

Защита на личните 

данни и поверителност 
2 4 1 3 1 3 1 3 0 1 

Защита на здравето и 

благосъстоянието 
3 5 2 4 1 4 1 4     

Защита на околната 

среда 
3 5 2 4 1 3 1 4     

Решаване на 
проблеми 

Решаване на технически 

проблеми  
3 5 2 4 1 3 1 3     

Идентифициране на 

нуждите и технологични 

решения  
2 4 2 4 1 3 1 3     

Креативно използване на 

дигиталните технологии  
2 4 2 4 1 3 1 3     

Идентифициране на 

пропуски в дигиталната 

компетентност 
2 4 1 3 1 3 1 3     

 

Специфичните потребности от дигитални умения са свързани с очакваните 

специфични дигитални решения и продукти, които ще засегнат под една или друга форма 

всяка от обследваните дейности. На основание на вече изложените по-горе тенденции и 

получените отговори от участващите ВиК оператори е изготвена следващата таблица с 

дигитални решения, с които заемащите съответните дейности е желателно да се запознаят, 

респективно нивото на познания, което трябва да придобият. 

 

Инженер, 
водоснабдяване и 

канализация 
2142-6002 

Технически 
ръководител, 

водоснабдяване и 
канализация 

3123-3003 

Техник, 
водоснабдяване 
и канализация 

3112-3002 

Организатор 
инкасо 

3343-3007 

Инкасатор – 

плащания 

4214-2004 

Платформи за 
комуникация и 

мобилни 
приложения; 

Платформи за 
комуникация и 

мобилни 
приложения 

   

Специализирани 
софтуери; 

Специализирани 
софтуери 

Специализирани 
софтуери; 

Специализирани 
софтуери; 

 

 
Специализирани 

мобилни 
устройства, и 

Специализирани 
мобилни 

устройства, и 

Специализирани 
мобилни 

устройства, и 
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мобилни 
приложения 

мобилни 
приложения 

мобилни 
приложения 

Изкуствен интелект 
и облачни 

изчисления 
    

Блокчейн. 
Интернет на 

нещата и големите 
данни 

Блокчейн. 
Интернет на 

нещата и големите 
данни 

   

3Д принтери 3-D принтери    

Софтуер за 
киберсигурност 

    

Роботи     

Високо 
специализирано 

ниво /7 и 8/ 

Средно ниво 
/3 и 4/ 

Средно ниво 
/3 и 4/ 

Средно ниво 
/3 и 4/  
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VIII. ПРЕПОРЪКИ И ПОЛИТИКИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧНА 

СИНЕРГИЯ В ДИГИТАЛНИТЕ УМЕНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И 

СЛУЖИТЕЛИТЕ В СЪОТВЕТНИЯ ОТРАСЪЛ/ПРОФЕСИЯ 

Дигитализацията в световен мащаб в сектора и констатираното изоставане в 

българския контекст поражда необходимост от редица действия. 

Основните стратегически стъпки трябва да бъдат насочени към: 

 Целенасочени инвестиции за разработване на дигитална инфраструктура; 

 Унифициране на дигиталните продукти и услуги на всички ВиК дружества; 

 Организиране на специфични програми за обучение; 

 Създаване на вътрешни екипи или наемане на външни консултанти за въвеждане 

на иновационни решения; 

 Изграждане на партньорства с други компании за обмяна на опит и технологии и 

споделяне на финансови тежести; 

 Партньорства с трети страни като разработчици, стартиращи фирми и др. за 

имплементиране на нови дигитални услуги; 

 Създаване на секторен управленски съвет, който да се заеме с ускорената 

дигитализация, автоматизация, роботизация, навлизане на изкуствен интелект, 

Интернет на нещата, Блокчейн технологии, 3Д печат услуги във водния сектор др.; 

 Закупуване и интегриране на софтуер и хардуер за големи данни, изкуствен 

интелект, Блокчейн, интернет на нещата и др. 

 

8.1. Прогнози, препоръки, политики и мерки за следващите 12 месеца 

(краткосрочен период). 

1. На база на информацията в анализа, проведените анкети и допълнителните 

интервюта,  да се разработят конкретни параметри за дигиталните умения и 

компетентности на избраните професии /длъжности/ с хоризонт до 5 и повече години.  

2. Съвместно с НАПОО да се променят/актуализират Държавните образователни 

изисквания за придобиване на квалификация на избраните професии като се информират 

лицензираните Центрове на НАПОО за съответните промени с цел подготовка за 

предлагане на съответни учебни програми за дигиталните знания на служителите от 

различни нива и длъжности във водния сектор. В тези изисквания задължително да се 
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включат необходимите дигитални умения и компетентности заедно със специфичните 

професионални такива.  

3. Създаване на екипи от експерти по ИКТ с цел определяне съдържанието на 

обучителните програми в съответствие с определените изисквания към дигиталните 

умения на определените длъжности.  

4. Разработване на конкретни дигитални обучителни програми. 

5. Ускорена интеграция на (мобилни) приложения и платформи за предоставяне на 

услуги във ВиК сектора и връзка с клиентите. Създаване и свързване на такива между 

водоснабдителните дружества и останалата държавна администрация. 

6. Проучване на инфраструктурата в големите градове и по-малки населени места за 

интегриране на сензори за реализация на Блокчейн концепцията и концепцията за 

интернет на нещата. 

7. Кампания за започване на структурирано събиране на големи данни от всички ВиК 

дружества, така че да се създават модели за анализ и прогнози и обучаване на изкуствен 

интелект. 

8. Закупуване на дронове и роботи за откриване и поправяне на аварии. 

 

8.2. Прогнози, препоръки, политики и мерки за следващите 36 месеца 

(средносрочен период). 

1. Провеждане на пилотно обучение. Стандартизиране на обучителните програми на 

национално ниво; 

2. В зависимост от технологията на работа, съответните производствени операции, 

както и изискванията на НАПОО, обученията могат да се провеждат в различни форми –

присъствено, он-лайн, хибридно и пр.;  

От съществено значение е да се определи процедура за сертифициране на придобитите 

знания като катализатор за кариерното развитие на обучените работници; 

3. Създаване на Блокчейн платформи за проследяване на веригата на доставки и 

управление на водоснабдяващите услуги; 

На базата на събраните големи данни в краткосрочен план- до 12 месеца, създаване 

и обучение чрез машинно и дълбоко обучение на изкуствен интелект в сферата, който ще 

подпомогне всички дейности (виж по нагоре приложенията на изкуствен интелект); 
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4. Закупуване и употреба на 3Д принтери за производство на резервни части и 

продукти за водопреносната мрежа. 

 

8.3. Прогнози, препоръки, политики и мерки за следващите 36 месеца 

(средносрочен период 60 месеца (дългосрочен период)) 

1. Старт на масовото дигитално обучение на заетите в сектора по преценка на техните 

ръководители за формата и начина на провеждането му; 

2. Поетапно интегриране на концепцията на Интернет на нещата за свързаност на 

инфраструктурата във водоснабдителния сектор и устройства за проследяване на 

качествата на водата, отстраняване на аварии и др.; 

3. Осъществяване на синергия между всички налични дигитални технологии за 

затваряне на цикъла на услуги в водоснабдителните услуги- анализ и прогнози на база на 

големите данни, създаване на дигитални близнаци, модели и решения, генерирани от 

изкуствен интелект, въвеждане на Блокчейн системи, роботи, дронове и др. 
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IX. ОСНОВНИ ИЗВОДИ ОТ АНАЛИЗА  

Икономическа дейност 36 – Събиране, пречистване и доставяне на води се 

осъществява в условия на естествен монопол и регулирана среда. 

В България 99% от населението е обхванато от централизирано водоснабдяване, 

което представлява високо ниво на достъп по европейските стандарти. Над 5 000 града и 

села са обхванати от централизирани водоснабдителни системи с обща дължина на 

водопроводите, надхвърляща 75 000 км. 

Водните услуги се предоставят от ВиК оператори. ВиК операторите подлежат на 

регулиране от Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/. Броят на ВиК 

операторите в страната е 45 . Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за 

услуга доставяне на вода на потребителите през 2020 г. – 11 784. 

Както експертите от КЕВР са констатирали повечето от предоставените от ВиК 

операторите данни са с недостатъчна степен на достоверност, поради липсата на внедрени 

дигитални продукти (регистри и преносители на бази данни). Това оставя една значителна 

ниша за интензивен дигитален преход в отрасъла. 

Данните показват, че във ВиК сектора средно се фактурира около 39,7% от 

подадената вода във водоснабдителната система. Останалата част е неносеща приходи 

вода. Твърде високите загуби на вода могат да бъдат намалени с интегрирането на умни/ 

дигитални решения. 

Като цяло от наличната информация за реализираните от българските ВиК 

оператори инвестиции, лесно може да се направи извод, че инвестициите в нови 

технологии, иновативни решения и дигитализация са твърде малко на фона на 

нарастващите нужди и предпоставки, породени от обкръжаващата среда, очаквания на 

клиентите, законови и регулаторни изисквания. 

От предоставена информация чрез Съюза на ВиК операторите в Република 

България от 30 ВиК оператори, включваща брой на заетите, квалификационна структура 

на работната сила, демографска структура на персонала и работната заплата към края на 

2020 г. и 30.09.2021 г., е видно, че: 

 21% от заетите са с висше образование, 24% с средно специално образование. 

Преобладаващ е броя на заетите със средно образование – 47%. Служителите с 

основно образование са малко под 8%. 
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 Половината от заетите в отрасъла- 50% са на възраст между 50 и 65 годишна 

възраст. 24% са на възраст между 40 и 50 години. Едва 4% са заетите на възраст 

между 18 и 30 години. Не малко са работещите пенсионери – 2%. 

 Близо ¾ от заетите са мъже (74%). 

Средната работна заплата към края на 2020 г. е 987 лева, а към 30.09.2021 е 1 046 

лева. Заетите в отрасъл ВиК и по конкретно в ИД 36 – са сред най-ниско платените 

служители в Европа, изпълняващи подобни дейности. 

Икономическа дейност 36 – Събиране, пречистване и доставяне на води на 

практика се припокрива с една от трите основни услуги, предоставяни от ВиК 

операторите, а именно Доставяне на питейна вода. 

Във всяка от дейностите, свързани с етапите на осъществяване на услугата 

Доставяне на питейна вода, респективно Икономическа дейност 36 – Събиране, 

пречистване и доставяне на води, дигиталните технологии намират все по-широко 

приложение. 

Към ВиК операторите в България има конкретни нормативни изисквания за 

персонала на ключови ръководни позиции , но няма установена единна практика или 

норма за стандартизирана организационна структура. Стандартните изисквания/ 

Длъжностни характеристики за най-често срещаните длъжности във ВиК операторите 

обикновено не включват изисквания за дигитални познания и умения. Същите се 

придобиват в хода на работа и с внедряването на конкретни решения.  

Една от най-силните страни на сектора е, че счита за приоритетен и получава 

значителни финансови средства от програмите на Европейския съюз. Те обаче не са 

достатъчни, за да покрият нуждите. Недостигът от финансови средства за инвестиции 

може да бъде преодолян чрез финансови стимули и инструменти, вкл. схеми на публично-

частно партньорство, например договори с гарантиран резултат и изнасяне на някои 

дейности към специализирани фирми.  

За голяма слабост може да приемем застаряваща работна ръка и липса на интерес 

от младите към отрасъла. Внедряването на нови технологии и дигитални решения, може 

да бъде притегателната сила за младите към отрасъла. 

Повече от всякога ВиК операторите по целия свят се обръщат към цифрови 

решения, за да трансформират ежедневните си бизнес резултати. Най-новите цифрови 

технологии не само помагат на индустрията да стане по-ефективна и ефективна, но и 

трансформира начина, по който водната индустрия създава стойност. Ето защо е 
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наложително компаниите да засилят основните си компетенции с поглед към бъдещето и 

да разберат как цифровата трансформация в крайна сметка ще промени отношенията 

между клиенти и доставчици.  

Първите навлезли и най-застъпени дигитални решения в отрасъл ВиК, свързани с 

Икономическа дейност 36 са т. нар. SCADA / Supervisory control and data acquisition/ 

системи /Системи за Надзорен контрол и събиране на данни/. 

Друго добре познато дигитално решение в отрасъл ВиК е GIS /Geographic 

Information Systems/ - Географска информационна система. ГИС улеснява интегрирането, 

координацията и анализа на различен хардуер и софтуер, работници и процеси, както и 

отдели и набори от данни в пространството и времето. В България първата ГИС бе 

внедрена в „Софийска вода“ АД преди повече от 15 години. 

Въвеждането на нови технологии във ВиК отрасъла създава предпоставки за нови 

компетенции. Налага се преквалификация на служителите от основни към специфични 

дигитални умения, за да останат релевантни на пазара на труда. Такъв е и случаят във 

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе и „Софийска вода“ АД. Въведените 

SCADA и ГИС решения засягат голям брой от служителите на двете дружества, някои в 

по-голяма, други в по-малка степен. 

На основание направения анализ на организационните структури и длъжностни 

характеристики може да се направят и някои общи заключения, за това, че в отрасъла 

липсва унифициран подход в организационните структури на отделните ВиК оператори, 

въпреки, че те осъществяват на практика едни и също монополни, силно регулирани 

услуги и може да се предполага, че имат, ако не еднакви, то много сходни работни 

процеси. 

Като основна бариера пред ВиК операторите за внедряване на нови технологии се 

явява регулирането, в лицето на КЕВР, предвид, че от него зависи какви като размер и 

насоки инвестиции ще бъдат правени през регулаторните периоди. В този смисъл 

националният регулатор може да бъде и бариера и мотиватор за внедряването на нови 

технологии. 

Регулаторът от своя страна задължава ВиК операторите да намаляват броя на 

своите служители, с цел постигане на нереалистични показатели за ефективност.  

Има редки случаи, при които внедряването на дигитални решения води до 

съкращения на персонал. В редките случаи на внедрени нови технологии се постига 

ефективност чрез скъсяване на работни процеси и по-голяма сигурност на резултатите. 
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Обученията се правят основно при наличие на външно финансиране. В много 

малко ВиК оператори има обучителни планове и програми, още по-рядко те са насочени 

към развитие на дигитални компетенции на персонала.  

Представителите на работодателите и синдикатите, участващи в изследването, 

посочват необходимост от обучения насочени към работа с информация и данни, 

комуникация посредством дигитални решения и работа с конкретни дигитални 

приложения/ нови технологии. 

Според тях, първоначално трябва да бъдат обучени ръководните кадри, като част 

от обучението трябва да бъде насочени към принципите на дигиталния преход и 

свързаните с него предизвикателства, вкл. подход при избора и внедряването на 

дигитални решения. 

Дружествата не разполагат със собствени обучителни центрове. Предпочитаното 

място за придобиване на основни и специфични умения за повечето участници са външни 

ЦПО, но има участници, които предпочитат комбиниран вариант – вътрешно и външно 

обучение. 

Необходимо е да бъдат разработени конкретни дигитални обучителни програми, 

последвани от провеждане на пилотни обучения и масово обучение в дългосрочен план. 
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