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СТАНОВИЩЕ
от катедра „Водоснабдяване, канализация и пречистване на водите“
Университет по архитектура, строителство и геодезия
Катедра „Водоснабдяване, канализация и пречистване на водите“ (ВКПВ)
приветства създаването на Закон за водоснабдяването и канализацията (ВиК).
Повечето национални показатели за ефективност на ВиК системите и за качество
на ВиК услугите са по-ниски от средните за Европейския съюз. Този закон е
възможност за подобряване на състоянието на отрасъла. С желание да
подпомогнем процеса, с настоящето становище споделяме забелязаните
слабости на проектозакона, които биха представлявали пречка за постигане на
желаната ефективност и резултатност.
Поставената цел със закона да се създадат условия за устойчиво развитие
на отрасъл ВиК е в синхрон с европейските политики, но не е ясно дали
предвидените инструменти и механизми способстват за нейното постигане. В
тази връзка:
 Проектозаконът силно централизира както управлението, така и
финансирането на ВиК отрасъла. Не е указано на какъв принцип и с каква
процедура се избира ВиК оператор за дадена обособена територия и ще
бъде ли спазен принципът на свободната конкуренция при този избор. Не
е ясно защо компетентният орган ще създава нов ВиК оператор при
проблеми с действащия оператор, вместо да се обяви конкурс за ВиК
оператор. Към ВиК операторите има високи изисквания, които не са
подсигурени със съответен бюджет. Не е ясно на какъв принцип ще се

набират и разпределят средствата за реконструкции и разширяване на
ВиК системите и в частност на ВиК оператори, които не са част от
„Българския ВиК холдинг“ ЕАД.
 Страната ни изостава значително от постигане на съответствие с
Директива 91/271. Повече от половината агломерации (173 към 2016
година1) не са в съответствие, поради липса на канализационна система
и/или подходящо пречистване. От години се дискутира въвеждането на
подходяща законова рамка за индивидуалните системи там, където
изграждането на централизирани канализационни системи изисква
прекомерни разходи. Тези важни въпроси, както за опазване на околната
среда и подобряване на благополучието на хората, така също и свързани с
финансови санкции, не са намерили място в проектозакона.
 Към основните показатели за качество на ВиК услугата не са включени
показатели за качество на водата, предназначена за питейно - битови
нужди, а това има пряко отношение към опазване на общественото здраве.
 Устойчивото развитие на всеки отрасъл, в частност на ВиК отрасъла
изисква разработване и внедряване на иновации, но в представения
проектозакон не се забелязват механизми, които ги насърчават или
подпомагат.
Общественият интерес е частично застъпен. Докато правомощията на
държавните и общински институции са подробно описани, не така стоят
въпросите с осъществяването на обществен контрол върху качеството на ВиК
услугата или как ще бъдат компенсирани потребителите, ако не получават
услуга, за която заплащат. Предвиденият Обществен съвет по водоснабдяване и
канализация като консултативно звено е с неуточнени квоти, брой,
компетенции, правомощия и задължения.
Специализираната информационна система е много добра идея, но също
недобре развита - не е ясно указано каква точно информация за ВиК услугите ще
предоставя, какви справки и от кого ще могат да бъдат извършвани, как ще бъде
осигурен достъпът на обществото до информация. Един от основните проблеми
в страната ни е невъзможността за базирането на стратегиите, плановете,
програмите и инвестиционните дейности на надеждни и достатъчно данни и
анализи. Подобна специализирана информационна система е прекрасна
възможност да започне разрешаването на този дългогодишен проблем. В
интерес на всички заинтересовани страни ще бъде:
 В закона да се регламентира задължение на оператора да осъществява
мониторинг на качеството на суровата вода (на вход водоснабдителна
система), както и на качеството на подаваната към консуматорите вода.
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 В закона да се регламентира задължение на оператора да осъществява
мониторинг на качествата на отпадъчната вода на вход ПСОВ и всички
зауствания, включително преливниците при смесени канализационни
системи.
 Законът да регламентира събирането, съхранението и ползването на
данните от мониторинга и всички други данни.
Без да сме изчерпателни, бихме искали да обърнем внимание на някои аспекти,
които, според нас се нуждаят от допълнително уточняване:
 Част от изискванията са пренесени от Закона за водите, ЗУТ и др. Би било
добре да се предприеме единен подход - пренасяне на всички
изисквания или само рефериране към съответния Закон. Подобен
подход би спестил на потребителите „лутането“ между законите, както и
избягване на евентуално противоречащи си текстове. В представения
проектозакон, например, липсва разписване кой съставлява асоциациите
по ВиК.
 Регионалните генерални планове се изработват за срок от 25 години.
Не е ясно указано при какви обстоятелства и колко често ще се прави
актуализиране на толкова важен стратегически и планов документ.
Допусната е явна неточност чрез указване, че регионалните генерални
планове ще постигат съответствие с ПУРБ, които се променят на всеки 6
години. Синхронизиране с ПУРН изобщо не е предвидено. Също така,
не е добре изяснено синхронизирането на бизнес плановете на ВиК
операторите с ПУРН и ПУРБ.
 Необходимо е да се укаже максимален срок, в който да се отстранят
нередностите на ВиК системи публична собственост на държавата и
общините, преди да се предадат на ВиК оператора - проблем, който е
понастоящем е валиден на много места.
 Необходимо е да се дефинира въведеното понятие „Стратегически ВиК
системи”, както и механизма, по който се предвижда директно възлагане
от държавата към „Български ВиК холдинг“ ЕАД. Това е наложително,
поради казуса „държавата възлага сама на себе си“, тъй като държавата е
едноличен собственик на холдинга. Това би изчистило съмненията за
заобикаляне на ЗОП при възлагане на инвестиционни дейности във ВиК
отрасъла.
Не на последно място, твърде притеснително е, че в този специализиран закон
за водоснабдяването и канализацията, са дадени непрофесионални и
смислово неиздържани дефиниции точно за ВиК системите, както и
неправилно се разглеждат дъждовните води, смесени и разделни

канализационни системи и др. Например, указано е, че „Вода за питейно битови цели“ е питейна вода, предназначена за консумация от човека, в
нейното природно състояние или след обработка, предназначена за пиене….“
Забелязват се и доста фрази/изречения, които имат нужда от стилово и смислено
прецизиране, например „ВиК операторът изпълнява задълженията си по
договора и след изтичането на неговия срок“; или „Финансирането на
възложената от държавата стратегическа водоснабдителна и канализационна
инфраструктура от национално или регионално значение се финансира…“ и
др.

Надяваме се, че нашето становище ще бъде от полза и изразяваме нашата
готовност да подпомогнем доразвиването и подобряването на този толкова
необходим за нашата държава закон.
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