
ЕФЕКТИВНО РАЗВИТИЕ НА 
ВОДНИЯ СЕКТОР

Съхранение на водния ресурс



КЛИМАТИЧНИТЕ 
ПРОМЕНИ СА 
ФАКТ

 Данните показват, че 15-те 
най-топли години на 
Земята са били през 
последните 20 години.

 Наблюдават се повече и 
по-дълги периоди на 
засушаване, следвани от 
сериозни бури и тежки 
наводнения с разрушения 
и жертви.



ВОДНИТЕ 
РЕСУРСИ НА 
БЪЛГАРИЯ

Спрямо други европейски страни 
България се отличава с 
относително значими пресни 
водни ресурси, както по 
абсолютен обем, така и на човек 
от населението.

Водните ресурси се формират 
предимно от външен приток и са 
неравномерно разпределени на 
територията на страната.

Недостиг на вода може да 
възникне в регионите със слаби 
валежи, голяма гъстота на 
населението, водоемки 
промишлени производства, 
съчетани със специфични 
природо-географски особености.

Пресни водни ресурси за някои европейски страни
(дългосрочна средногодишна, последни налични данни)

Евростат, 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/environment/data/
database



ИЗЗЕТИ ПРЕСНИ 
ВОДИ ПО ОСНОВНИ 
ИКОНОМИЧЕСКИ 
ДЕЙНОСТИ 

Oсновните потребители на 
вода са селското стопанство, 
индустрията и битовия сектор 
(домакинства и услуги). 

Преобладаваща част от водите 
са добиват за собствени цели 
(средногодишно 69%), а 
останалата част за 
водоснабдяване - питейно-
битово и напояване. 

С най-голямо значение са 
повърхностните води, които 
осигуряват средногодишно 
90% от необходимите ресурси.

Иззети пресни води по основни икономически 
дейности в България



ИЗЗЕТИ ПРЕСНИ 
ВОДНИ РЕСУРСИ НА 
ЧОВЕК ОТ 
НАСЕЛЕНИЕТО

Сравнението с други страни 
показва, че България заема едно 
от водещите места по иззета вода 
средно на човек. 

Енергетиката е най-големия 
водоползвател – за охлаждащи 
процеси се използват 
средногодишно около 75% от 
използваните водни ресурси 
(2000-2011 г.).

От 1990 г. до 1997 г. намалява 
потреблението на питейна вода от 
домакинствата, след което се 
стабилизира между 90 и 100 l/ден. 
средно на човек. Регистрират се и 
значими регионални различия в 
потреблението.

Общо иззети пресни води на човек за някои 
европейски страни



ЗАГУБИ НА ВОДА ПО 
ВОДОСНАБДИТЕЛНИТ
Е СИСТЕМИ

Данните показват, че в 
отрасъл ВиК се фактурира 
средно около 38,8% от 
подадената вода във 
водоснабдителната система. 
Останалата част е неносеща 
приходи вода .

Данните показват, че към 
2017г. Отрасъл ВиК е много 
далеч от постигане на 
дългосрочното ниво по 
ПК4а (15 м3/км/д) и по ПК4б 
(49%).



РЕФОРМА В ОТРАСЪЛ ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ



ОТГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ ВЪВ ВОДНИЯ 
СЕКТОР

Министерство на околната среда и водите

Министерство на регионалното развитие 
и благоустройство

Министерство на земеделието и храните

Министерство на икономиката

Министерство на здравеопазването

Комисия за енергийно и водно 
регулиране



НУЖДАЕМ СЕ ОТ СПЕЦИАЛИЗИРАН

ЗАКОН ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ.

ДА ГО НАПРАВИМ ЗАЕДНО!

Иван Иванов
Председател
Българска асоциация по водите
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