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Увод 

При производството на продукти и при предоставянето на услуги се изразходват 

енергия, природни ресурси, труд и капитал. При съвременното състояние на 

технологиите тези дейности обикновено оказват негативно въздействие върху 

околната среда чрез отделяне на парникови газове, изчерпване на 

невъзобновяемите ресурси и замърсяване на водите, почвата и въздуха. 

Водният сектор е част от този процес. В САЩ е оценено, че около 5% (290 млн 

т. CO2) от годишните парникови газове се дължат именно на водния сектор 

(Sattenspiel и др., 2009). Голяма част от използваната вода се зауства 

непречистена във водоприемниците, което води до тяхното замърсяване. В 

развиващите се страни почти 90% от генерираните битови и 70% от 

индустриалните отпадъчни води се връщат без адекватно третиране в 

природата (Duraiappah и др., 2005).  Нещо повече, ценни за селското стопанство 

вещества, съдържащи се в екскрементите на хората, се губят с отпадъчната 

вода.  

Една от основните причини за повишаващото се негативно въздействие върху 

околната среда се дължи на факта, че много съвременни производствени 

системи са с добри икономически показатели, дори когато изразходват 

природните ресурси неефективно. Това е резултат на неправилно 

функциониращи ценови механизми и липса на парично изражение на 

проблемите, породени от прекомерното използване на ресурси и 

замърсяването. 

За да се осигурят чиста околна среда и ресурси за бъдещите поколения, е 

необходимо да се разработят и прилагат механизми за управление, които са в 

съответствие с кръговата икономика и принципите на устойчиво развитие. 

Този дисертационен труд разглежда приложението на еко-ефективността за ВиК 

системи като инструмент за управление, който отчита както тяхното финансово 

представяне, така също и въздействието им върху околната среда. 

1 Глава 1. Литературен обзор 

1.1 Законодателна рамка и политики 

Законодателството на ЕС в областта на околната среда води началото си от 

конференцията през 1972 г. в Париж на шестте държави, основателки на 

Европейската икономическа общност (ЕИО), на която като първостепенна 

важност се разглежда въвеждането на Екологична политика (ЕП) в общността. 

От тогава са приети над 250 законодателни акта, свързани с опазването на 

околната среда и са обособени отговорните институции. Приоритетни цели в 

политиките на ЕС са устойчив растеж при ефективно използване на ресурсите 

и ниски емисии на въглерод; опазване на природата; по-висока екологична 

устойчивост; борба с рискове за здравето, свързани с околната среда. 
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В България хоризонталното законодателство се изразява чрез Закона за 

опазване на околната среда (ЗООС), чиято рамка е изградена на основата на 

комплексен подход, включващ всички компоненти на околната среда и тяхната 

взаимовръзка. Вертикалното законодателство е транспонирано от европейското 

в пет основни сектора: качество на водите; качество на въздуха; управление на 

отпадъците; управление на опасните химически вещества и генетично 

модифицираните организми; защита на природата. 

Концепцията за устойчиво развитие е една от основополагащите политики на 

ЕС, имаща за цел да предостави решение за комплексно разрешаване на 

глобалните социални, икономически и екологични проблеми (Фигура 1-1). В 

основата й лежи равнопоставеността между поколенията. Световната комисия 

по околна среда (WCED) дефинира устойчивото развитие дефинира като 

"развитие, което отговаря на нуждите на настоящето поколение, без да излага 

на риск способността на бъдещите поколения да посрещат своите собствени 

потребности" (WCED, 1987b). С други думи, равномерно разпределяне на 

ресурсите на Земята в пространството и времето. Еко-ефективността е тясно 

свързана с концепцията за устойчиво развитие давайки количествена оценка на 

два от аспектите на устойчивото развитие – екологичния и икономическия, 

отчитайки и тяхното взаимодействие Фигура 1-1. 

 

Фигура 1-1 Еко-ефективността спрямо областите на устойчивото 

развитие 

 

1.2 Оценяване на еко-ефективността 

1.2.1 Възникване и развитие на концепцията за еко-ефективност 

Еко-ефективността е концепция, възникнала да насърчи бизнеса да бъде по-

конкурентно способен, иновативен и отговорен за въздействието му върху 

околната среда. Тя се появява в резултат на търсенето на начин за изразяване 

едновременно на екологичното и икономическо представяне на една система и 

тяхната взаимовръзка. 

Устойчивост

Екологична

Иконо-
мическа

Социална

Еко-ефективност
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Най-често срещаната кратка дефиниция за еко-ефективност е „Да се прави 

повече с по-малко“ или – „да се произвежда повече с по-малко отрицателно 

въздействие върху околната среда, измерено като редуцирани емисии и 

намалена консумация на суровини от природата (Schaltegger и др., 2000). 

Общоприетото определение е дадено от Световния Бизнес Съвет за Устойчиво 

Развитие (WBCSD) и гласи: „…еко-ефективността се постига с доставянето на 

продукти и услуги на конкурентни цени, които задоволяват човешките нужди и 

осигуряват качество на живот, като същевременно прогресивно се намалява 

екологичното въздействие и интензивността на използване на ресурсите през 

целият жизнен цикъл до ниво поне съответстващо с допустимия капацитет на 

Земята“ (WCED, 1987a). Още повече еко-ефективността е една добра 

перспектива за устойчиво развитие на икономиката, тъй като стимулира 

внедряването на иновативни практики и технологии в продуктовите системи. 

Това позволява на компаниите да бъдат по-печеливши и екологично отговорни 

(Lehni, 2000).  

Намаляването на въздействието върху околната среда изисква предприятията 

да се модернизират, за да повишат производителността на ресурсите и да 

намалят емисиите към околната среда. Това е едно ново предизвикателство в 

глобалната конкуренция, което изисква да се изгражда икономика, обвързана с 

околната среда, производителността на ресурсите, иновациите и 

конкурентоспособността (Porter и др., 1995).  

Селищните ВиК системи също са част от това предизвикателство. Като всяка 

една продуктова система в икономиката, те се състоят от редица 

последователни процеси, изискващи използването на природни ресурси и 

енергия. За разлика от едно търговско предприятие, което произвежда продукти, 

те изпълняват жизненоважната функция да осигуряват вода за населението и 

икономиката. Оценяването на еко-ефективността на ВиК системите има за цел 

да стимулира доставянето на тази услуга в необходимото количество и качество 

с по-малко ресурси и отрицателно въздействие върху околната среда.  

1.2.2 Стандарт за оценяване на еко-ефективността - ISO 14045 

Поради придобиването на все по-голяма популярност на еко-ефективността и 

поради използването на разнообразни начини за нейното оценяване, през 2012 

г. е разработен стандарт ISO 14045, който предоставя универсален подход и 

дава основни принципи, изисквания и указания за оценяването на еко-

ефективността на дадена продуктова система.  

Според този стандарт, оценката на еко-ефективността е средство за 

относително сравнение на различни системи или алтернативи и инструмент за 

управление, който позволява изучаване на въздействието върху околната среда 

паралелно с продуктовата стойност на системата за дадена заинтересована 

страна през целия жизнен цикъл.  Въздействието върху околната среда се 

оценява чрез метода „Оценка на жизнения цикъл“ според стандартите ISO 14040 
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и ISO 14044. Поради тази причина еко-ефективността споделя много важни 

принципи, заложени в перспективата на жизнения цикъл: всеобхватност, 

използване на функционална единица, итеративен подход, прозрачност и 

приоритет към научния подход. Оценката на еко-ефективността обхваща 

добива на суровини, получаването на енергия и материали, производството на 

продукта (услугата), използването му до окончателното третиране. Чрез такъв 

систематичен преглед и перспектива, изместването на потенциално 

въздействие между различните етапи от жизнения цикъл или между отделни 

процеси могат да бъдат идентифицирани и оценени (ISO 14045, 2012).  

Основните цели на този международен стандарт са (ISO 14045, 2012): 

- Да установи ясни терминология и обща методологическа рамка за оценка 

на еко-ефективността; 

- Да даде възможност за практическо приложение на оценката на еко-

ефективността в широка гама от продуктови системи (включително в 

сферата на услугите); 

- Да предостави ясни насоки относно тълкуването на резултатите от 

оценката на еко-ефективност; 

- Да насърчи прозрачност и точност при докладване на резултатите от  

Оценяването на еко-ефективността е итеративен процес, който се състои от пет 

фази, показани на Фигура 1-2 (ISO 14045, 2012). 

 

Фигура 1-2 Фази на оценяване на еко-ефективността (ISO 14045, 2012) 

 

Обхват и цел

Оценка на 
екологичното 
въздействие

Оценка на 
икономическата 

стойност

Интерпретация/Тълкуване

Изчисляване на еко-ефективността
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1.2.3 Индикатори за еко-ефективност 

Еко-ефективността най-често се изразява чрез индикатори, базирани на 

отношението между икономическото представяне на системата и въздействието 

й върху околната среда. В литературата се срещат различни изисквания и 

критерии, на които да отговарят индикаторите за еко-ефективност - да са 

измерими, разбираеми и с ясно приложение (Seppäläa и др., 2005).  

1.2.4 Оценяване на въздействието върху околната среда 

По отношение на оценяването на въздействието върху околната среда, в 

литературата съществуват множество различни средства, като „Интензивност 

на използване на материалните потоци“ (MIPS), „Жизнен цикъл на 

материалните потоци, използвана енергия и токсични емисии“ (MET), „Анализ 

на нарастващата нужда от енергия (CERA)“ (Michelsen, 2006). Повечето от тези 

методики оценяват директните материални потоци в системата (енергия, 

химикали, вода, изкопаеми горива, емисии към околната среда и т.н.). 

Основният им недостатък е неспособността да се разграничат, сравнят и 

претеглят различните въздействия на материалните потоци върху околната 

среда. Например, използването на 1 kWh енергия няма как да бъде сравненo с 

използването на 1 кг хлор.  

Най-утвърденият и всеобхватен метод за оценяване на екологичното 

въздействие е методът за оценяване на жизнения цикъл (LCA). Именно той е 

заложен и в изискванията на стандарта за оценяване на еко-ефективността ISO 

14045. LCA сам по себе си също е международно стандартизиран метод чрез 

който се изчисляват всички използвани ресурси и изпуснати емисии към 

природата за дадена система.  

Чрез LCA метода се оценява въздействието върху здравето на хората и 

околната среда от производството или доставянето на всякакъв тип продукт или 

услуга (JRC, 2010). Оценяването обхваща целия жизнен цикъл, като се започва 

от добиването на суровия материал от природата и се преминава през неговата 

преработка, транспорт, производство, употреба, потенциална повторна 

употреба, за да се достигне до рециклирането и третирането на отпадъците, 

получени след използването на продукта (Фигура 1-6). Tози подход спомага за 

предотвратяване на случаите, в които решаването на един проблем в системата 

причинява друг проблем. Например, мерките за намаляването на екологичното 

въздействие на даден елемент от системата може да предизвика увеличаването 

му в предходни или следващи процеси по веригата. В следствие, може се стигне 

дори до обратен ефект -  увеличаване на общото екологично въздействие от 

системата (JRC, 2010). 
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Фигура 1-6 Жизнен цикъл на продукта/услугата (ISO 14041, 1998) 

В международните стандарти LCA е дефиниран като „компилиране и оценяване 

на входните, изходните потоци и потенциалното въздействие върху околната 

среда на продуктова система през целия жизнен цикъл” (ISO 14040, 2006). LCA 

има широко приложение в търсенето на възможности за намаляване на 

цялостното отрицателното екологично въздействие на продукт, процес или 

услуга (ISO 14040, 2006). 

1.2.5 Оценяване на продуктовата стойност 

Оценяването на продуктовата стойност на системата също трябва да е 

съобразен с концепцията на жизнения цикъл. Съществуват много различни 

начини за оценяването й, тъй като продуктовата система може да обхваща 

различни аспекти – финансови, функционални и естетически. В бизнеса 

стойността от предприятията е равна на печалбата, изразена чрез разликата на 

приходите и разходите. За потребителите, тя се изразява в това, каква цена те 

са готови да платят за даден продукт, минус разходите. Тази разлика е известна 

още като принадена стойност.  

За разлика от въздействието върху околната среда, определянето на 

икономическата стойност не е стандартизирано. Стойността на 

продукта/услугата в системата може да се изрази по различни начини, но в 

икономиката тя се отнася към цената, която човек придава на продукт или услуга 

(Fabrycky и др., 1991). Важно е да се прави разлика между стойност и цена на 

продукта, тъй като цената на продукта много често не съответства на стойността 

на продукта. Това ясно се вижда при поредица от процеси с добавена стойност. 

Според Christopher един продукт няма стойност преди да стигне до потребителя 

(Christopher, 1998). 

В стандарта за оценяване на еко-ефективността ISO 14045 са предложени 

различни варианти за изразяване на икономическата стойност: чрез 

функционални, монетарни и относителни стойности. Най-широко приложение 

намира монетарната стойност, имаща най-голям смисъл в икономиката. Тя 

може да бъде изразена чрез финансовите разходи; цената на продукта; цената, 

която човек би платил; добавената стойност; печалбата; бъдещата инвестиция 

и др. (ISO 14045, 2012).  

добиване на 
суровина

производство транспорт употреба
Повторна 
употреба

Рециклиране 
или депониране

Вход: Природни ресурси, енергия, вода

Изход: продукт, емисии към въздуха, водата и почвата, отпадъци
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1.3 Оценяване на еко-ефективността на ВиК системи 

1.3.1 Системен подход за управление на селищните ВиК системи 

Системен подход  е този, при който изследването или управлението на дадена 

система взема предвид вътрешните и външните връзки, влияещи на 

функционирането й. В него всеки елемент зависи от общото предназначение на 

системата и се разглежда в нейната цялост. 

Селищните ВиК системи са сложни за управление, тъй като са съставени от 

много компоненти (водовземни съоръжения, помпени станции, пречиствателни 

станции, мрежи, резервоари и др.). Доказано е, че конвенционалните подходи 

за управление на ВиК системите са скъпи и често неефективни (El-Sayed 

Mohamed Mahgoub и др., 2010). В много случаи се полагат усилия за 

разрешаване на проблемите един по един или „на парче“, което води до 

неблагоприятни последствия. Например, справянето със санитарните проблеми 

в населените места чрез изграждане на централизирана канализационна мрежа 

за отвеждане на отпадъчната вода създава условия за концентрирано 

замърсяване на водоприемниците За намаляване на замърсяването се 

изграждат пречиствателни съоръжения. Те от своя страна причиняват 

въздействие върху околната среда, вследствие на използваната енергия и 

реагенти в процеса на пречистване и т.н.  

За осигуряване на рационално и ефективно използване на водата в населените 

места е необходим цялостен и задълбочен подход, който да предлага нова 

рамка на планиране, проектиране и експлоатация на системата и да дава 

възможност за приоритизиране на ресурсите, предвиждане на ефекта от 

промените в системата и стимул за внедряването на иновативни решения (Bahri, 

2012).  Тази цел може да се постигне чрез прилагане на системен подход за 

управление на системата. Селищната ВиК система трябва да обхваща целия 

жизнен цикъл на водата - от изземането на вода от природата до връщането й 

обратно, включително (ако присъства) нейното повторно използване 

1.3.2 Научни разработки за оценяване на еко-ефективността в 

селищни ВиК системи 

В литературата не беше открито изследване, което да оценява еко-

ефективността на целия жизнен цикъл на селищна ВиК система. Такова е и 

заключението на обзорната статия на Loubet и съавтори от 2014 година. 

Съществуват, обаче, многобройни изследвания, оценяващи екологичния и 

икономическия аспект поотделно.  
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Таблица 1-5 Класификация на съществуващите публикации, свързани с 

оценяването на жизнения цикъл на селищни ВиК системи (Loubet, 2014) 

 

Таблица 1-5 показва наличието на над 100 публикации, оценяващи отделни 

фази по веригата – (мрежи и пречиствателни съоръжения), 24 публикации 

оценяващи цялата ВиК система, прескачайки потребителите и нито едно 

изследване, оценяващо цялата ВиК система включително и процесите във 

фазата на потребление.  

Преглед на начина на определяне на целта и обхвата на 

изследванията  

Обща цел за всички изследвания е да доставят количествена оценка на 

вземащите решения страни, относно екологичното въздействия и да 

идентифицират критичните места в разглежданата ВиК система (Loubet, 2014). 

В повечето изследвания избраната функционална единица е 1м3 вода на 

постъпваща към потребителите (Amores и др., 2013; Barjoveanu и др., 2013; 

Corominas и др., 2013; Lassaux и др., 2006; Lemos и др., 2013). В други 

изследвания функционалната единица е дефинирана като „доставяне и 

пречистване на вода на човек за една година“ или сходна на нея „1 

жител/година“ (Lundie и др., 2004; Tillman и др., 1998; Venkatesh и др., 2011). 

Lundie и съавтори и Slagstad и съавтори, изхождайки от предпоставката, че 

функцията на ВиК системата е да обслужва едно цяло населено място, избират  

„1 селище/година“ като функционална единица (Lundie, 2004; Slagstad и др., 

2014).   
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Преглед на начина на извършване на инвентарен анализ 

Основните материални потоци във ВиК системата включват вода, енергия, 

химикали, данни за които в най-общия случай се набавят от ВиК операторите.  

Преглед на оценяването на икономическата стойност 

Рамковата директива за водите поставя няколко икономически принципа за 

постигане на „добро екологично състояние“ на водите и рационализиране на 

водата в обществото. Директивата заявява че „Водата не е обикновен търговски 

продукт, а по-скоро наследство, което трябва да бъде опазвано, защитавано и 

третирано като такова“ (Xenarios и др., 2007). Трябва да се има предвид, обаче, 

че водоснабдяването и канализацията са икономически дейности с публични и 

частни разходи. Това се разглежда по-късно в директивата като включва редица 

икономически принципи като: замърсителят плаща; анализ на ефективността на 

разходите; разглеждане на икономически инструменти, като цена на водата за 

покриване на разходите (Moran и др., 2008). 

В селищните ВиК системи, потребителите получават комплекс от услуги: 

доставяне на чиста питейна вода, отвеждане и пречистване на генерираните 

отпадъчни води. Потребителите от друга страна са принудени да плащат за тези 

услуги според цена, определена от местното управление. Затова единствения 

начин за измерване на пределната цена на водата към  потребителите е чрез 

използването на косвени методи (Moran, 2008).  

1.4 Изводи от направения литературен обзор 

За постигане на целите на европейските политики за устойчиво развитие е 

необходимо предприемане на мерки за намаляване на отрицателното 

въздействие на продуктовите системи върху околната среда, в това число и от 

селищните ВиК системи. Еко-ефективността е концепция, даваща количествена 

оценка на два от аспектите на устойчивото развитие. Използването на 

индикаторите на еко-ефективността стимулира рационалното използване на 

ресурсите и намаляването на вредните емисии, без това да компрометира 

качеството на услугите. 

По отношение на оценяването на еко-ефективността, направеният литературен 

обзор показва, че: 

- Еко-ефективността е актуален въпрос, застъпен в множество екологични 

политики и научни разработки; 

- Еко-ефективността е отскоро стандартизиран метод (ISO 14045, 2012). 

Стандартът дава основната рамка, по която се извършва оценяването на 

еко-ефективността и посочва, че за всеки конкретен случай е необходим 

научен подход при оценяване на екологичния и икономическия аспект на 

разглежданата продуктова система 
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- В литературата не бяха намерени изследвания, оценяващи еко-

ефективността на селищна ВиК система според изискванията на 

стандарта (ISO 14045, 2012).  

По отношение на оценяване на въздействието на селищните ВиК системи върху 

околната среда литературния обзор показва: 

- Съществуват стотици изследвания, оценяващи въздействието на 

селищните ВиК системи частично или само на отделни процеси или етапи 

от нея – ПСПВ, ПСОВ, ВМС, КМС, ПС. 

- Съществуват десетки изследвания, които разглеждат цялата селищна 

ВиК, но не включват използването на водата в оценяването  

- Съществуват единични изследвания върху целия жизнен цикъл на водата 

в системата (включително потреблението), оценени само в рамките на 

една или няколко категории на екологично въздействие, например 

отделяне на парникови газове.  

- Не беше намерено нито едно изследване върху целия жизнен цикъл на 

водата (включително потреблението) във ВиК системата, оценяващо 

комплексното въздействие върху околната среда. 

Направеният литературен обзор и изводите от него определиха целта и 

задачите на дисертационния труд. 

2 Глава 2. Цел и задачи на дисертацията 

2.1 Основна цел 

Дисертационният труд е разработен в отговор на изискванията на Европейските 

екологични политики за устойчиво развитие. Генералната му цел е  да 

предостави инструмент, който да подпомогне вземането на решения за 

подобряване на качеството на ВиК услугите, успоредно с намаляване на 

отрицателното въздействие върху околната среда и изразходваните финансови 

средства. Конкретната научна цел е разработване и тестване на такава 

методика за оценяване на еко-ефективността на селищни ВиК системи, която да 

е в синхрон с основните принципи на стандарта ISO14045, включително 

неговото изискване за прилагане на  специфични научни подходи във всеки 

конкретен случай. Тази разработка ще надгради предишни изследвания в 

областта, като ще обхване цялата ВиК система – от изземането на вода от 

природата до връщането и обратно и няма да се ограничава само до 

инженерната инфраструктура, а ще включи и потребителите на вода, като 

ключов елемент на системата. 
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2.2 Задачи 

За постигане на поставената цел, ще бъдат изпълнени следните задачи: 

Задача А: Разработване на методика и модел за оценяване на еко-

ефективността на селищни ВиК системи 

Тази задача ще включи следните подзадачи: 

А.1. Дефиниране на целта и обхвата на изследването 

А.2. Оценяване на въздействието върху околната среда 

a) Избиране на индикатори и съответни категории на въздействие върху 

околната среда 

b) Моделиране на материалните потоци в системата и изчисляване на 

пълното въздействие върху околната среда 

А.3. Избиране и адаптиране на методика за оценяване на икономическата 

стойност на системата 

А.4. Изработване на препоръки за необходимия набор от входни данни, 

тяхната обработка и анализ 

А.5. Разработване на модел за изчисляване на индикаторите на еко-

ефективност 

Задача Б. Тестване на разработената методика в реална селищна ВиК 

система 

Б1. Събиране и обработване на входни данни 

a) Данни за инженерната инфраструктура 

b) Данни за ресурсните потоци 

c) Данни за използването на вода в домакинствата 

d) Данни за финансовите потоци в системата 

Б2. Сравнителен анализ на еко-ефективността на изследваната ВиК 

система при различни сценарии с прилагане на иновативни технологии 

a) Дефиниране на обхвата и целта 

b) Оценяване на въздействието върху околната среда 

c) Оценяване на икономическата стойност 

d) Оценяване на еко-ефективността на системата 

e) Анализ и селектиране на иновативни технологии 

f) Тълкуване на резултатите 

3 Глава 3. Разработване на методика и модел за оценяване на 
еко-ефективността на селищни ВиК системи 

3.1 Общи положения 

Селищните ВиК системи предоставят едни от най-жизнено важните услуги за 

населението и индустрията – осигуряване на питейна вода, отвеждане и 

пречистване на генерираните отпадъчни води. Тяхната експлоатация и 

поддръжка включва редица икономически дейности, което дава повод за 
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разглеждането им и като продуктови системи. В този контекст, разработената 

методика за оценяване на еко-ефективността на селищни ВиК системи е 

базиранa на международния стандарт за оценяване на еко-ефективността на 

продуктови системи – ISO 14045. Според него, адаптирането му за оценяване 

на различните продуктови системи изисква отделен научен подход, в 

зависимост от спецификите на разглежданата система. В този дисертационен 

труд е разгледано приложението на концепцията за еко-ефективност в селищни 

ВиК системи, с цел увеличаване на ценността на продукта при намаляване на 

финансовите разходи и негативното влияние върху околната среда (ур. 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основните стъпки на разработената методика за оценяване на еко-

ефективността ан селищни ВиК системи са представени на Фигура 3-2. 

(5) 
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Фигура 3-2 Основни стъпки на разработената методика за оценяване на 

еко-ефективността на селищни ВиК системи 

3.2 Дефиниране на целта и обхвата на изследването 

3.2.1  Дефиниране на целта 

Съгласно стандарта за оценяване на еко-ефективността ISO 14045, първата 

стъпка е да се дефинира целта и обхвата на изследването. По този начин то се 

насочва към решаването на конкретна задача. Дефинирането на целта според 

изискването на стандарта включва: 
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- Определяне на целта на оценяването на еко-ефективността 

- Определяне на целевата група 

- Предназначение на резултатите 

Тъй като дефинирането на целта е ясно описано в стандарта, тази стъпка не 

изисква допълнително научно разработване. 

3.2.2  Дефиниране на обхвата 

Съгласно стандарта, за да се дефинира обхвата на изследването е необходимо 

да бъдат изяснени следните основни моменти: 

- Описание на продуктовата система; 

- Функция на системата и избор на функционална единица; 

- Граница на продуктовата система; 

Дефинирането на обхвата е специфично за различните продуктови системи, 

затова тази част се нуждае от допълнително разработване за ВиК системите, 

което е изложено по-долу. 

3.2.2.1  Описание на продуктовата система  

Схема на типична селищна ВиК система е представена на Фигура 3-3. В най 

общия случай основните етапи по веригата са водовземане, пречистване на 

природната вода, доставяне  на водата до потребителите, използване за битови 

и небитови нужди, събиране, отвеждане и пречистване на генерираните 

отпадъчни води. Във всеки един от тези етапи се използват ресурси: 

електричество, химикали, топлинна енергия (ТЕЦ), гориво за транспорт на 

химикали и отпадъци. Главните „действащи лица“ са ВиК операторът, битовите 

потребители и небитовите потребители, между които съществуват сложни 

социално-икономически връзки. 

 

Фигура 3-3 Описание на продуктовата система 
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3.2.2.2  Дефиниране на границите на системата 

Оценяването на еко-ефективността се основава на принципите на LCA, което 

означава, че всички процеси в системата трябва да се разглеждат в контекста 

на целия жизнен цикъл. Поради тази причина дефинирането на границите на 

системата е една от най-съществените стъпки при оценяването на еко-

ефективността. В селищните ВиК системи има една основна продуктова верига 

(по пътя на водата от природата и обратно), но заедно с нея съществуват и 

много други вериги, по които основната система се снабдява с ресурси. За 

целите на дисертацията, те са групирани в една обща “спомагателна система”, 

т.е. система, която обединява всички процеси извън физическите граници на 

системата. Към спомагателната система принадлежат производството на 

електроенергия, на химикали, на топлинна енергия, на горива и т.н. Селищната 

ВиК система използва произведените от тях ресурси, но няма пряко влияние 

върху производствения им процес и неговото въздействие върху околната 

среда, в следствие на което те не могат да бъдат директно управлявани. 

Включването на спомагателната система ще позволи пълното оценяване на 

въздействието върху околната среда съгласно принципите на LCA. Според този 

подход дефинирането на границите на една примерна селищна ВиК система е 

показано на Фигура 3-4. 

 

Фигура 3-4 Дефиниране на границите на системата 

Основната и спомагателната система могат да бъдат дефинирани най-общо по 

следния начин: 

- Основна система – Всички процеси по пътя на водата, които могат да 

бъдат управлявани директно. 
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- Спомагателна система – Всички останали взаимообвързани процеси и 

дейности, които доставят ресурси на основната система и не могат а 

бъдат директно управлявани. 

3.2.2.3  Определяне на продукта/услугата и избор на подходяща 

функционална единица  

Функционалната единица е тази, спрямо която се отнасят всички материални и 

финансови потоци, което позволява тяхното моделиране.  Съгласно ISO14045 

функционалната единица трябва да бъде ясно дефинирана и да бъде измерима. 

Дефинирането на продукта и изборът на функционална единица в селищните 

ВиК системи не е лесна задача, тъй като те се състоят от две отделни инженерни 

подсистеми, изпълняващи различни функции – доставяне на вода в 

необходимото количество и качество (водоснабдителна система) и събиране, 

отвеждане и пречистване на генерираните отпадъчни води (канализационна 

система). На пръв поглед, най-очевиден избор за функционална единица е 

„количеството доставена вода на потребителите“ или „количество използвана 

вода от потребителите“. Някои автори работят именно с такава функционална 

единица (Amores и др., 2013; Barjoveanu и др., 2013; Corominas и др., 2013; 

Lassaux и др., 2006; Lemos и др., 2013). Доставената и употребената вода, 

обаче, въпреки че отговарят на изискването да са измерими и ясно дефинирани, 

са подвеждащи функционални единици. Водата сама по себе си няма стойност 

за потребителите. Тя придобива стойност при задоволяване на нуждите на 

потребителите – за промиване на тоалетните чинии, къпане, миене на чинии, 

пране и т.н. В зависимост от ефективността на водочерпните прибори тези 

нужди могат да се задоволят с различни количества вода. Поради тази причина 

– не доставената вода на потребителите, а нейната функция да задоволява 

нуждите е продуктът във ВиК системата. Друг аргумент в полза на този извод е, 

че ВиК операторите не продават вода, а услуга на клиентите си. Поради тези 

съображения се предлага продуктът в системата да се дефинира като 

„задоволени нужди от вода на потребителите“ а функционалната единица да се 

изразява чрез броя потребители. Както се вижда и от Таблица 3-1 този избор 

дава правилната тенденция на индикаторите за въздействие върху околна 

среда - индикаторът за изчерпване на възобновяемите водни ресурси логично 

има по-малка стойност след въвеждане на водоспестяващи мерки (сценарий 2). 

Както става ясно от Фигура 3-3, потребителите на вода в селищната ВиК система 

могат да бъдат групирани най-общо като битови и небитови.  

- За битовите потребители: Задоволените нужди от вода могат да се отнесат 

жител или домакинство. Тъй като измерванията на водните количества и 

електроенергията са общи за едно домакинство, в предложената 

методика е избиран „броя на обслужваните домакинства“ като 

функционална единица на системата. 
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-  За небитовите потребители: Обикновено представителите на небитовите 

потребители се различават много по отношение на дейността им и 

тяхното поведение много трудно може да се моделира. От друга страна  

заради разнородността в производство на продукти или услуги 

икономическата стойност от използването на вода е най-често скрита в 

общата стойност на продукта или е невъзможно да бъде изчислена 

поради липсата на данни по пътя на водата в предприятията. Всичко това 

възпрепятства оценяването на еко-ефективността по отношение на 

небитовите потребители в системата. Фокусът на селищните ВиК системи 

е предимно в задоволяването на битовите нужди на населението. Поради 

тази причина оценяването на еко-ефективността би следвало да е 

насочено основно спрямо тях. Въпреки това небитовите потребители не 

могат да бъдат просто изключени от системата. За преодоляване на този 

проблем се предлага да се разграничи еквивалентната тежест на 

небитовите потребители в системата на база на обобщени данни по 

отношение на използваната вода от водоснабдителната система и 

изпуснатият замърсителен товар в канализационната система. Това дава 

възможност за оценяване на еко-ефективността, фокусирайки се върху 

веригата минаваща през битовите потребители в системата. 

3.3 Оценяване на въздействието върху околната среда 

Оценяването на въздействието през целия жизнен цикъл (LCA) е 

стандартизирано със  серия стандарти от ISO 14040 до 14044. При наличието 

им, правилният подход е именно те да се приложат за тази стъпка в методиката. 

Според тези стандарти  оценяването на въздействието върху околната среда се 

състои от четири основни фази: 1) дефиниране на целта, обхвата и сферата на 

приложение; 2) инвентарен анализ на входящите и изходящите потоци; 3) 

оценка на екологичното въздействие; 4) интерпретация на резултатите; (ISO 

14040, 2006). 

3.3.1  Инвентарен анализ 

Инвентарният анализ обхваща всички етапи на събиране, обработка и 

управление на данните. Първата стъпка е свързана със създаването на база 

данни на входящите и изходящите потоци за всеки елемент от системата.  

Според LCA методиката, потоците от инвентарния анализ трябва да бъдат 

отнесени към функционалната единица, определена в целта и обхвата (т. 3.1.2).  

За изготвянето на инвентарния анализ, е необходимо създаването на модел на 

системата за изчисляването  на входните и изходните потоци за всеки процес.  

Оценката на въздействието през целия жизнен цикъл е насочена към 

значимостта на потенциалните въздействия върху околната среда въз основа 

на инвентарния анализ и се състои от следните елементи: 

- Избор на съответни категории на въздействие върху околната среда. 
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- Класификация и характеризиране на елементарните потоци за 

получаване на стойности в единна мерна единица за всяка категория 

на въздействие 

- Изчисляване на въздействието чрез сумирането на класифицираните 

и характеризирани потоци от инвентаризацията за получаване на 

индикатори на цялостно въздействие върху околната среда по 

съответните категории 

3.3.2  Категории на въздействие върху околната среда 

Изборът на индикаторите в тази разработка е съобразен с препоръките, дадени 

в наръчника към международната информационна система за оценяване на 

жизнения цикъл. На тази база са предложени девет категории на въздействие 

върху околната среда изброени в Таблица 3-3, които дават една обективна 

картина за цялостното въздействие върху околната среда. 

Таблица 3-3 Предложени междинни категории на екологично 

въздействие 

№ Категория на въздействие върху околната среда Мерна единица 

1 Промяна на климата tCO2,eq 

2 Изтъняване на озоновия слой kgCFC-11eq 

3 Еутрофикация kgPO4,eq или kgNOx,eq 

4 Киселинност kgSO2,eq 

5 Токсичност за човека kg1,4DCBeq или CTUh 

6 Екотоксичност във водата kg1,4DCBeq или CTUe 

7 Респираторни частици kgPM10,eq 

8 Фотохимично окисляване kgC2H4,eq 

9 

Изчерпване на природните ресурси 

10.a Изчерпване на минералите 

10.b Изчерпване на изкопаемите горива 

10.c Изчерпване на запаса от прясна вода 

 

kgSbeq или kgFeeq 

MJ or TOE 

m3 

3.3.3  Класификация и характеризиране 

На Фигура 3-6 е представена принципна схема на класификацията и 

характеризирането на елементарните потоци от инвентарния анализ.  
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Фигура 3-6 Класификация, характеризиране  и получаване на междинни 

индикатори за въздействието върху околната среда 

На Фигура 3-7 е показана предложената концептуална схема за оценяване на 

въздействието върху околната среда от селищни ВиК системи.  

 

Фигура 3-7 Концептуална схема на оценяване на въздействието върху 

околната среда от селищни ВиК системи 

CO2

CH4

N2O
CFC

N
P

COD
CCl4

CH3Br
….
….

Промяна на 
климата

Еутрофикация

Изтъняване на 
озоновия слой

…….

Инвентарен анализ

Класификация Характеризиране

Промяна на климата

Еутрофикация

Изтъняване на 
озоновия слой

Междинни индикатори на 
екологично въздействие

…….

Претегляне

Обобщен
индикатор



Стр. 24                                                                      Еко-ефективност на селищни ВиК системи                        

3.3.4  Оценяване на въздействието върху околната среда от 

основната система 

За изчисляване на директното въздействие върху околната среда от процесите 

в основната система се предлага уравнение 6:  

 (6) 

където:  

 Индикатор за директното въздействие на основната система върху 

околната среда 

 характеризационен фактор за ресурс „r“ за категория на въздействие 

„c“ (напр. вода за изчерпване на запаса от прясна вода, фосфор за 

изчерпване на минералите)  

 характеризационен фактор за емисия „e“ за категория на въздействие 

„c“ (напр. въглероден двуокис за климатични промени, фосфор за 

еутрофикация) 

 елементарен поток на ресурс „r“,  

 елементарен поток на емисия „e“. 

 

Процесите в спомагателната система са тези, които доставят допълнителни 

ресурси на основната система и не могат да бъдат изследвани в детайли, т.е. 

те не могат да бъдат изчислени с помощта на уравнение 6. 

Въздействието върху околната среда от тези процеси се оценява въз основа на 

помощни или вторични данни от LCA бази данни, като например базата данни 

ELCD (http://lca.jrc.ec.europa.eu/lcainfohub/datasetArea.vm). Такива помощни 

данни се считат за общовалидни и обикновено  са представени за комбинация 

от различни процеси. 

От LCA базите данни се извличат фактори за въздействието върху околната 

среда ( ), представящи въздействието върху околната среда от 

производството и/или транспортирането на една единица ресурс „r“ за всяка 

отделна категория на въздействие „c“. Приносът на процесите от 

„спомагателната система“ към категорията на въздействие върху околната 

среда  „c“  се изчислява чрез използването на тези фактори. Предлага се това 

да стане по уравнение 7 

                                                                   (7) 
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Еко-ефективност на селищни ВиК системи                        Стр. 25 

Въздействията на основната и спомагателната система се сумират за 

изчисляване на цялостното въздействие  от системата върху околната среда 

(уравнение 8) 

                                                        (8) 

3.4 Нормализиране и претегляне на въздействието върху околната 

среда 

С цел представяне на въздействието върху околната среда в единна мерна 

единица, е приложено последователно нормализиране и претегляне на 

стойностите на отделните индикатори. За нормализирането са използвани  

референтните стойности за средностатистически жител на ЕU27, докато 

тежестните индикатори са адаптирани на база на обзорнен документ на JRC за 

претегляне на въздействието от междинните категории на въздействие.  

Поради липсата на утвърдена мерна единица за получените стойности в тази 

разработка е взаимствано понятието „екоточки“, като мерна единица използвана 

в някои известни методики в литературата за оценяване на жизнения цикъл.  

За оценяване на общото въздействие върху околната среда е предложен 

обобщен индикатор, който е сума на нормализираните и претеглени стойности 

от всяка категория на въздействие (ур.9).  

     

,където 

- AEI  –  обобщен индикатор за въздействие върху околната среда; 

- wi     –  тежестен фактор за индикатор „i“; 

- EIi    –  индикатор за въздействие върху околната среда 

- ni     –  нормализационен фактор 

 

3.5 Адаптиране на методика за оценяване на икономическата 

стойност на системата 

В Глава 1 беше пояснено, че стандартът за оценяване на еко-ефективността не 

предлага еднозначна методика, а само насоки за оценяване на икономическата 

стойност на системата. Направеният литературен обзор показа, че съществуват 

редица методики за икономическа оценка. От тях са подбрани две, като най-

подходящи за оценяване на продуктовата стойност в селищните ВиК системи. 

3.5.1 Чрез общата добавена стойност (TVA) 

Най-добрият икономически показател, който да отговаря на условията за 

идентифициране на финансовите взаимоотношения между двама или повече 

    c c cfore back
ES ES ES

𝐴𝐸𝐼 = 𝑤𝑖

𝑛

𝑖=1

∗
𝐸𝐼𝑖
𝑛𝑖

 (9) 



Стр. 26                                                                      Еко-ефективност на селищни ВиК системи                        

участници, какъвто е случаят при селищните ВиК системи, е т.нар обща 

добавена стойност (TVA). Тя се изразява в парични единици за период от време, 

най-често – за година (лв/год.) и се изчислява с помощта на уравнение 10: 

    (10) 

В контекста на еко-ефективността, като инструмент за относителна оценка, 

основната роля на отделните индикатори (икономически и за въздействието 

върху околната среда) е да отразят изменението на двата аспекта в различните 

сценарий спрямо базовия. Следователно, ако се приеме, че икономическата 

стойност от използваната вода (ЕVU) се запазва съща в разглежданите 

сценарии, то промяната на общата добавена стойност в оценяваните сценарий 

се изразява чрез разликата в разходите и приходите от странични продукти в 

системата. По този начин уравнение 11 може да се представи в следния вид 

(ур.12): 

      (12) 

,където 

 

Подобрение в икономическия индикатор, представен чрез общата добавена 

стойност, се наблюдава когато разликата ΔTVA в оценявания сценарий е с 

положителна стойност т.е. спестените разходи са повече от еквивалентната 

годишна инвестиция. Големината на тази разлика показва степента на 

подобрение или влошаване на икономическото представяне на оценяваната 

система. 

3.5.2 Чрез общите разходи в системата 

Monczka и съавтори (2005) предлагат алтернативна опция за оценяване на 

икономическата стойност на продукта, като отношение между функцията на 

системата и общите разходи (ур. 13). 

    (13) 

Когато оценяваната система е селищна ВиК система, може да се приеме, че 

функцията = 1, където единицата означава, че системата изпълнява 

предназначението си, а имено да предоставя ВиК услуга на населението. В този 

случай уравнението придобива следния вид: 

    (14) 

Добавената стойност = стойността на продукта - разходите

     BPTVA VP TFC FC

 

 

 



 разлика в общата добавена стойност спрямо базовия сценарий

 разлика в приходите спрямо базовия сценарий

 разлика в разходите спрямо базовия сценарий

 еквивалентни годишни (инвеститицо

BP

TVA

VP

TFC

FC нни) разходи

Функията
Икономическа стойност =

Разходите

1
Икономическата стойност =

Разходите
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Тъй като фиксираните разходи са сравнително постоянни във времето и не 

зависят пряко от технологичните промени в системата и предвид факта, че за 

оценяването на еко-ефективността интерес представлява относителната 

разлика в разходите, те могат да бъдат изключени от оценяването. Поради тази 

причина този метод става лесно приложим, тъй като не изисква трудно достъпни 

и поверителни данни, свързани с политиката на ценообразуване, печалбата на 

дружество, стойност на активите, финансовото оценяване на ползите за 

потребителите и се избягват сложните финансови взаимоотношения между 

заинтересованите страни. 

3.6 Оценяване на еко-ефективността 

По дефиниция еко-ефективността се изразява чрез отношението между 

икономическите показатели и показателите за въздействие върху околната 

среда. В дисертацията са разработени два подхода за оценяване на еко-

ефективността на база на дефинираните по-горе икономически и екологични 

индикатори: 

1. Чрез отношението на индикаторите на еко-ефективност за оценявания 

бъдещ сценарий спрямо базовия сценарий  

В този подход индикаторите за еко-ефективност са изразени чрез отношението 

между икономическата стойност на продукта (определена по метода описан в 

3.5.2) и индикаторите за въздействие върху околната среда (ур.14). 

В резултат се получават 12 индикатора за еко-ефективност (по един за всяка от 

избраните категории в 3.3.2). За представяне на резултатите е използвана 

диаграмата тип паяк (Фигура 1-3), показваща относителното изменение на 

индикаторите спрямо базовия сценарий. 

2. Чрез x-y диаграма показваща относителното изменение по двата 

компонента на еко-ефективността 

В този подход за представяне на еко-ефективността икономическият аспект е 

изразен по метода, описан в 3.5.1, а  екологичният аспект - чрез количеството 

редуцирани емисии към околната среда в оценявания сценарий за всяка от 12-

те категории. Резултатите се визуализират в х-у диаграма, в която по 

ординатната ос стои икономическия индикатор, изразен чрез добавената 

стойност (ΔTVA) а по абсцисната ос избегнатото въздействие върху околната 

среда (ΔЕII) в оценявания сценарий (Фигура 3-8). Този подход представя 

нагледно изменението на двата аспекта на еко-ефективността, което позволява 

оценяването на взаимовръзката между тях, най-вече при сценарии, в които 

намаляването на въздействието е за сметка на влошаване на икономическите 

индикатори или обратно. За да бъде един сценарий еко-ефективен трябва да се 

намира над линията на еко-ефективност. В тази връзка, могат да се дефинират 

6 основни положения на сценария показани на Фигура 3-8. Реалното изменение 
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на еко-ефективността представлява разстоянието на т.C до линията на еко-

ефективност (отсечката СС‘ на диаграмата). 

 

Фигура 3-8 Оценяване на еко-ефективността в х-у диаграма 

3. Чрез сумарен индикатор за еко-ефективност 

Сумарния индикатор за еко-ефективност се изразява чрез отношениетo между 

икономическата стойност и обобщения индикатор за въздействие върху 

околната среда (AEI). Той позволява директно общо сравнение на еко-

ефективността в оценяваните сценарии. 

3.7 Моделиране на системата 

За изчисляването на въздействието върху околната среда и финансовите 

разходи в селищните ВиК системи беше разработен модел с помощта на 

Microsoft Excel. 

Моделът е изграден съобразно принципите на системния подход: оценяваната 

система (основна система) е разгледана в нейната цялост, включвайки целия 

жизнен цикъл на продукта (в случая водата); отчетени са взаимовръзките межди 

отделните компоненти на системата и взаимодействието им с външни 

продуктови системи (спомагателни системи). За всеки компонент се въвеждат 

входни изчислителни параметри, на база на които се изчисляват материални, 

енергийни и финансови потоци. Прякото въздействие върху околната среда (от 
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вътрешни потоци) от селищните ВиК системи дава отражение в три от избраните 

категории на екологично въздействие: изчерпване на запаса от прясна вода, 

еутрофикация и климатични промени. За преобразуването на  въздействието в 

референтни единици за всяка категория са използвани характеризационните 

фактори, чиито стойности са дадени в Таблица 1 от Приложение №2. 

Въздействието върху околната среда от външните ресурсни потоци (т.нар. 

спомагателна система), използвани в основната система, е изчислено 

посредством фактори за въздействие върху околната среда от производството 

на единица количество от всеки ресурсен поток. Факторите са получени с 

помощта на софтуерния продукт за оценяване на жизнения цикъл „OpenLCA“ и 

базите данни за оценяване на жизнения цикъл на Съвместния изследователски 

център (JRC). Същите са интегрирани в модела с цел изчисляване на пълното 

(пряко и непряко) въздействие върху околната среда. Стойностите на 

съответните фактори по категории и ресурсни потоци са представени в Таблица 

2 от Приложение №2. 

Интегрирайки всички описани по-горе методики в модела, като краен резултат 

той предоставя комплексна таблична и графична оценка на еко-ефективността 

на системата, включваща: 

- Оценяване на въздействието върху околната среда по индикатори и като 

екоточки 

- Процентно разпределение на въздействието върху околната среда по 

компоненти на системата 

- Процентно разпределение на въздействието върху околната среда по 

използвани ресурсни потоци 

- Процентно разпределение на въздействието върху околната среда от 

основната (вътрешни потоци) и спомагателна система (ресурсните 

потоци) 

- Икономическа оценка на системата 

- Индикаторите за еко-ефективност на базовия сценарий 

- Оценяване на еко-ефективността на избрани бъдещи сценарий 

o Самостоятелна оценка по двата аспекта на еко-ефективността 

o Относителна промяна на индикаторите на еко-ефективност 

o Ефективност на инвестицията  

o Х-Y диаграми за графично оценяване на еко-ефективността на 

разглеждания сценарий 

o Обобщен индикатор за еко-ефективност 
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3.8 Препоръки за необходимия набор от входни данни, тяхната 

обработка и анализ 

За прилагане на описаната в тази глава методика, е необходимо да се съберат 

и обработят множество входни данни за  съществуващите технологии и за 

ресурсните потоци за всеки процес и всеки компонент по веригата на селищната 

ВиК система.  

Те трябва да се отнасят за конкретен времеви обхват, подходящ за целите на 

изследването. Предвид дневните, месечните и сезонните неравномерности, а 

също и начина на отчитане на консумацията на вода в сградите, най-подходящ 

времеви интервал е годишният. 

Най-общо, данните могат да се групират в следните категории: 

a) Данни за инженерната инфраструктура 

б) Данни за ресурсните потоци 

в) Данни за използването на вода в домакинствата 

г) Данни за финансовите потоци в системата 

Основните данни за селищните ВиК системи са налични при ВиК операторите. 

Данните, които трябва да се изискат от тях са, както следва: 

 общи данни за селищната ВиК системата – водоизточници, наличие на 

ПСПВ и технология на пречистване, водоснабдителна система – 

диаметри, дължини, материали на тръбите, загуби, канализационна 

система – вид на системата (смесена или разделна), дължина и диаметри 

на тръбите, инфилтрация, ПСОВ – наличие и технологична схема, 

водоприемници; 

 данни за материалните потоци в системата – водни количества, 

химикали, електроенергия, отпадъчни продукти, горива за транспорт;  

 финансовите потоци в системата – разходи за ресурси, заплати, ремонти, 

експлоатация, оценка на активите.;  

 данни за потребителите в системата – брой битови и небитови абонати, 

ползващи услуга „водоснабдяване“ и съответно услуга „канализация (и) 

пречистване на отпадъчните води); За небитовите абонати – брой 

абонати и подадени количества, разпределени според степента на 

замърсеност на отпадъчните води 

Набавянето на данни за факторите на въздействие върху околната среда, 

свързани с всеки материален поток от основната система е друг ключов момент. 

Такава информация е налична в специализирани международни бази данни за 

оценка на жизнения цикъл (LCA Databases). В тях водещи бизнес асоциации 

споделят ключова информация за въздействието върху околната среда от 

редица производства и предприятия в сферата на услугите (добив на енергия, 

енергия, химикали, транспорт и др.), чрез която се изчислява въздействието от 

всеки процес върху околната среда. Тези бази данни изискват използване на 
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специализиран софтуер за извършване на оценка на жизнения цикъл, най-

масово прилаганите от които са SIMAPro и GABI software. Те са скъпи, тъй като 

включват и достъп до голям набор от платени бази данни (Ecoinvent v3, Agri-

Footprint LCI database и др). Освен платените, има и бази данни със свободен 

достъп, от които най-пълна и приложима за Европа е създадената от 

Съвместния изследователски център (JRC) към Европейската комисия – „ELCD“ 

база данни. След преглед на наличната в нея информация за процесите от 

спомагателната система, се установи, че тя е достатъчна за целите на 

разработката. За извличане и обработка на информацията от нея е използван 

софтуерен продукт с отворен код – OpenLCA. Чрез него са получени всички 

фактори за въздействие върху околната среда, свързани с материалните потоци 

от основната система. 

4 Глава 4. Анализ и обработване на входни данни за тестване на 
методиката 

4.3 Източници на данни 

Методиката е тествана за селищната ВиК система на гр. София.  За целите на 

изследването са събрани данни за продуктовата система от ВиК оператора 

„Софийска вода“ АД, Националния статистически институт (НСИ),  

Електроразпределителното дружество (ЧЕЗ), Топлофикация София ЕАД, 

публични и литературни източници. 

Независимо от огромния обем събрана информация, при изготвянето на модела 

на селищната ВиК система се установи липса на данни за някои основни 

материални потоци, като: 

- Полезна консумация на вода в домакинствата; 

- Използвана електроенергия за работата на перални и съдомиялни 

машини; 

- Енергия за подгряване на топлата вода; 

- Инфилтрация в канализационната мрежа; 

- Товар от битови и небитови потребители на вход канализационна мрежа. 

За определяне на параметрите на тези потоци бяха извършени допълнителни 

изследвания с основна цел захранване на модела с възможно най-надеждни 

данни за оценяване на еко-ефективността на системата. Установяването на по-

прецизни стойности за някои от параметрите не е приоритет на настоящия 

дисертационен труд. 

За отправна точка в оценяването на еко-ефективността е избрана 2011 година, 

тъй като съвпада с официалното преброяване на населението от НСИ и е най-

близката изтекла година от започването на дисертацията, за която беше 

възможно да се набавят данни на годишна база. 
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4.5 Кратко описание на продуктовата система 

Фигура 4-3 представя схематично пътя на водата във ВиК системата на гр. 

София, успоредно с географското местоположение на основните й компоненти. 

 
Фигура 4-3 Схема на ВиК системата на гр. София 

4.7.1 Определяне на водопотреблението на вода в жилищни сгради  

Тъй като целта, времето и средствата по дисертацията, не позволяват 

провеждането на изследване с данни за цяла София, за установяване на 

реалната консумация вода в домакинствата беше направено проучване за 

представителна извадка от сгради с централно загряване на водата и с местни 

водонагреватели. Стойностите на водопотреблението в рамките на 

домакинствата бяха определени на база на статистическа обработка на 

отчетите от индивидуалните водомери на Софийска вода и броя хора 

обитаващи сградата според данни на НСИ. Загубите на вода в сградите са 

изчислени на база на разликата в отчетите на приходния и индивидуалните 

водомери. Резултатите от изследването, заедно с останалите потоци 

допълважщи баланса на водните количества в системата са представени в 

Таблица 4-12. 
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Таблица 4-12 Стойности за водопотреблението, използвани в модела 

Параметър Стойност 

Водопотребление в домакинства с централно 

подгряване на топлата вода 

108 l/ж.ден 

Водопотребление в домакинства с местни 

водонагреватели 

86 l/ж.ден 

Загуби на вода в сгради (средна стойност) 15* l/ж.ден 

Водопотребление от постоянните жители на гр. София 

реализирано извън домакинствата 

40 l/ж.ден 

Водопотребление от временно пребиваващи 40 l/ж.ден 

*изчислени на база на разликата в отчетите на приходния и индивидуалните водомери 

Според така определените стойности в Таблица 4-12, средната 

водоснабдителна норма за гр. София се получава около 155 l/ж.ден.  

4.9 Определяне на съпътстващата консумация на енергия 

4.9.1 Енергия за загряване на водата 

Задоволяването на голяма част от битовите нужди в домакинствата изисква 

използването на топла вода. Според изложеното по-горе, загряването на водата 

е неразделна част от процеса на използване на водата. В тази връзка беше 

определен енергийния разход за загряване на водата в домакинствата 

съответно: за сгради с местни водонагреватели - 60 kWh/m3,  а за сгради с 

централно загряване на водата - 80 kWh/m3. 

4.9.2 Енергия за съдомиялни и перални машини 

Освен за загряването на водата в домакинствата, енергия се използва и от някои 

водоползващи уреди, най-значимите от които са съдомиялни и перални машини. 

Съгласно справочници на Европейската комисия за изчисляване на 

използваната енергия от водоползващите електроуреди е определена 

годишната консумация на енергия от перални и съдомиялни машини в 

домакинствата според техния енергиен клас.  

4.10.1 Оценяване на инфилтрацията 

Преки измервания или проучвания за инфилтрацията в канализационната 

мрежа на град София не бяха намерени.  За определянето на този поток бяха 

адаптирани две методики, даващи възможност за приблизителното му 

определяне на база на наличните данни. 

Методика 1: Чрез баланс на водните количества 

В тази методика инфилтрацията се определя на база на разликата между 

постъпващата в канализационната мрежа отпадъчна вода и измерената на вход 
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ПСОВ през сухите дни от годината. Определянето на сухите дни в този период 

е от ключово значение. Поради тази причина за целта  са използвани два 

независими метода – 1) по метода на „движещ се минимум“ съгласно немските 

технически указания ATV/DWA  (ATV-DVWK, 2003) и 2) чрез пряк анализ на 

метеорологичните данни за този период. 

Методика 2: Чрез минимално часовото водно количество 

В тази методика инфилтрацията е определена на база на разликата между 

измереното минимално часово водно количество на вход ПСОВ и очаквания 

минимален отток от населението в този момент. 

Прилагането на тези две независими методики дава много близки резултати за 

инфилтрацията в канализационната мрежа съответно по методика 1 – 2067 l/s 

м3/с и  по методика 2 - 2093 l/s, поради което инфилтрацията модела за е приета 

около 2m3/s.  

4.10.2 Замърсителен товар, генериран от потребителите към 

канализационната система 

Товарът от битовите и небитовите потребители е изразен чрез броя 

еквивалентни жители. Съгласно Директива 91/271, „еквивалент жители (ЕЖ) са 

биоразградими органични вещества, за които биохимичната потребност от 

кислород за пет дни (БПК5) е 60 грама дневно“.  

Поради липсата на данни за замърсителния товар от небитов характер в 

канализационната мрежа, за определянето му е използвана съществуващата 

класификация на промишлените отпадъчни води спрямо концентрацията им по 

БПК5 в отпадъчната вода използвана от водния оператор.  

4.10.3 Определяне на редуцирания замърсителен товар в 

канализационната мрежа 

Данните, предоставени от водния оператор за измерения замърсителен товар 

на вход ПСОВ показват стойности значително по-малки от теоретично 

постъпващия в канализационната мрежа. Вероятни причини за това явление са 

1) биологично разграждане на субстрат в канализационната мрежа; 2) изпускане 

на замърсителен товар от дъждопреливниците; 3) ексфилтрация. 

Редуцираният замърсителен товар в канализационната мрежа  вследствие на 

горе-изброените явления, е определен на база на разликата от теоретично 

постъпващия товар към канализационната мрежа и реално измерения 

замърсителен товар на вход ПСОВ. 
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5 Глава 5: Оценяване на еко-ефективността на тестовата система 

Разработената методика бе интегрирана в модел в програмния продукт Ексел и 

тествана върху ВиК системата на гр. София.  

Приложение 3: 

 

5.1 Оценяване на базовия сценарий 

В диаграмите по долу са представени основните резултати от оценяването на 

базовия сценарий на системата: 

А. Оценяване на въздействието върху околната среда 
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Изводи от оценяването на базовия сценарий: 

Основната система има въздействие върху околната среда само в три 

категории: „промяна на климата“, „изчерпване на запаса от прясна вода“ и 

„еутрофикация“ (видно от фигурата в подточка А); 

След нормализация и претегляне на въздействието върху околната среда с 

най-голям принос за общото въздействие са категориите „изчерпването на 

запаса на прясна вода“ и „киселинност“, следвани от „промяна на климата“, 

„фотохимично окисляване“ и „респираторни частици“. С относително малък 

принос са „токсичност за човека“ и „еутрофикация“, докато в останалите 

категории той е незначителен – около и под 1 % (видно от втората фигура в 

подточка А); 

Стъпалото „Използване на водата“ е компонентът с най-високи финансови 

разходи и генериращ най-голямо въздействие върху околната среда почти по 

всички индикатори (видно от фигурите в подточки Б и Г);  

От канализационната мрежа се реализира над 60% от екологичното 

въздействие в категория „еутрофикация“ (видно от фигурата в подточка Г); 

От ресурсните потоци с най-значително въздействие върху околната среда са 

използването на електрическа и топлинна енергия (видно от фигурата в 

подточка В); 

Производството на химикали има най-съществено въздействие върху 

околната среда в категориите: „екотоксичност“ и „изчерпване на минералите“ 

(видно от фигурата в подточка В). 
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5.2 Избор на сценарии с иновативни технологии за подобряване на еко-

ефективността на продуктовата система 

На база на анализа на резултатите от оценяването на базовия сценарий на системата са 

предложени следните възможни мерки за подобряване на еко-ефективността на 

системата: 

1. Намаляване на консумацията на вода и енергия в домакинствата чрез: 

- Сценарий 1а: Подмяна на санитарните прибори и електроуреди с енерго- и водо- 

спестяващи (оптимистичен - всички домакинства); 

- Сценарий 1б: Подмяна на санитарните прибори и електроуреди с енерго- и водо- 

спестяващи (реалистичен – част от домакинствата); 

- Сценарий 2: Използване на топлинния капацитет на отпадъчната вода за 

подгряване на водата за къпане. 

2. Използване на енергийния потенциал на водата при регулирането на 

налягането във водоснабдителната мрежа чрез: 

- Сценарий 3: Подмяна на регулаторите на налягане с регулатори на налягане тип 

„турбина“, трансформиращи енергийния потенциал на водата в електрическа 

енергия; 

- Сценарий 4: Използване на енергийния потенциал на водата пред ПСПВ Бистрица 

чрез изграждане на мини ВЕЦ на довеждащия водопровод. 

3. Оползотворяване на утайките от ПСОВ чрез 

- Сценарий 5: Соларно изсушаване и обеззаразяване на утайките от 

пречиствателната станция и използването им за наторяване 

Еко-ефективността на така формулираните сценарии е оценена и анализирана по-

долу. 

Сценарии 1а: Внедряване на водо- и енерго- спестяващи прибори и електроуреди 

в домакинствата (оптимистичен сценарий) 

Таблица 5-2 Промяна на входните изчислителни параметри в Сценарий 1 

Материални и енергийни потоци 

 Базов сценарий Сценарий 1 Мерна единица 

Електроенергия за перални 
машини (ЕEI) 

214 (А) 
267 (С) 

170 (А+++) kWh/година 

Електроенергия за съдомиялни 
машини (ЕEI) 

214 (А) 170 (А+++) kWh/година 

Водопотребление в домакинства с 
местни водонагреватели 

89 71 m3/дом.год 

Водопотребление в домакинства с 
централно загряване на водата 

70 56 m3/дом.год 

Финансови потоци 

Инвестиция 330,000,000 лв 

Живот на технологията 10 години 
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- оптимистичен сценарий: Всички домакинства подменят санитарното оборудване 
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- реалистичен сценарий: част от домакинствата (3%) подменят санитарното оборудване 
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5.4 Сценарий 2: Възстановяване на топлина от отпадъчната вода в 

домакинствата 

Таблица 5-3 Промяна на входните изчислителни параметри в Сценарий 2 

Материални и енергийни потоци 

 Базов 
сценарий 

Сценарий 2 Мерна единица 

Количество енергия за загряване на водата 
в домакинства с местни водонагреватели  

60 39  kWh/m3 

Финансови потоци 

Инвестиция 200,000,000 лв. 

Живот на технологията 20 години 
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5.5 Сценарий 3: Регулатор на налягане тип „Турбина“ (PRT) 

Таблица 5-5 Промяна на входните изчислителни параметри в Сценарий 3 

Материални и енергийни потоци 

 Базов сценарий Сценарий 3 Мерна единица 

Произведено електричество във 
водоснабдителната мрежа 

0 7,320,000  kWh/година 

Финансови потоци 

Инвестиция 8,930,000 лв 

Живот на технологията 20 години 
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5.6 Сценарий 4: Изграждане на мини ВЕЦ на входа на ПСПВ Бистрица  

Таблица 5-6 Промяна на входните изчислителни параметри в Сценарий 4 

Материални и енергийни потоци 

 Базов сценарий Сценарий 4 Мерна единица 

Произведено електричество  0 6,300,000  kWh/година 

Финансови потоци 

Инвестиция 7,000,000 лв 

Живот на технологията 100 години 
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5.7 Сценарий 5: Соларно изсушаване на генерираната утайка от ПСОВ  

Таблица 5-3 Промяна на входните изчислителни параметри в Сценарий 5 

Материални и енергийни потоци 

 Базов сценарий Сценарий 5 Мерна единица 

Електричество използвано от 
соларната инсталация 

0 567,600  kWh/година 

Генерирана утайка 101,537 34,400 t/година 

Транспортиране на утайка 2,538,000 0 t-km/година 

Финансови потоци 

Инвестиция (съоръжения) 9,000,000 лв 

Живот на технологията 30 години 

Инвестиция (оборудване) 3,880,000 лв 

Живот на технологията 15 години 

 

 

 



Еко-ефективност на селищни ВиК системи                        Стр. 45 

5.8 Сравняване на сценариите 

На Фигура 5-5 е представено сравнението на нормализираното и претеглено общо 

въздействие върху околната среда в предложените сценарии. От графиката се 

вижда, че най-голямо намеление на въздействието се постига чрез сценариите, с 

предложени технологични иновации в домакинствата  (Сценарий 1а и 2). В Сценарии 

1б, 3,4 и 5 промяната е много малка и близка между отделните сценарии. 

 

Фигура 5-5 Сравнение на въздействието върху околната среда на 

предложените сценарии 

Сравнението по отношение на икономическата стойност на системата е показано на 

Фигура 5-6. При всички сценарии годишните еквивалентни разходи са почти равни на 

спестените експлоатационни разходи от внедряването на технологията. Поради тази 

причина изменението на икономическата стойност на предложените сценарии 

варира в много тесни граници. 
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Фигура 5-6 Сравнение на икономическата стойност на системата в 

предложените сценарии 

На фигурите по-долу са представени различните начини за сравнение на 

сценариите, описани в Глава 3, а именно – сравняване в диаграма тип „Паяк“, в ХY 

диаграма и по обобщените индикатори за еко-ефективност. 

 
Фигура 5-7 Сравнение на еко-ефективността на сценариите в диаграма тип 

„паяк“ 
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Фигура 5-8 Сравняване на еко-ефективността на сценариите в „x-y 

диаграма“ 

 
Фигура 5-9 Сравнение на обобщените индикатори за еко-ефективност в 

предложените сценарии 
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И при трите фигури се вижда, че всички сценарии подобряват еко-ефективността на 

системата. Първата фигура (тип „Паяк“) позволява да се види как се променя еко-

ефективността за всеки един от избраните индикатори. Съответно, в зависимост от 

целите, тази диаграма позволява избор на сценарий според търсения ефект по 

даден индикатор. Например, ако целта е намаляване на парниковите газове, 

причиняващи промяна на климата, сценарий 1а изглежда най-обещаващ.  

Втората диаграма (XY) позволява допълнително визуално оценяване не само на еко-

ефективността, а и на нейните два компонента (околна среда и икономика). От 

графиката се вижда, че всички предложени сценарии попадат над линията на еко-

ефективност, което отново потвърждава, че еко-ефективността на системата се 

подобрява. В тази диаграма се открояват 3 характерни сценария: Сценарий 1а, в 

който се наблюдава подобряване и по двата аспекта; Сценарии 1б  и 2, в които 

подобряването на еко-ефективността се дължи главно на намаляване на 

въздействието върху околната среда; и сценарий 5, в който се дължи главно на 

повишаването на икономическата стойност на системата. Тук трябва да се има 

предвид, че паричните единици и претегленото въздействие върху околната среда 

(изразено чрез екоточки) са в различни мащабни единици на показаната графика.  

Третата диаграма представя сравнение на изменението в обобщените индикатори 

за еко-ефективност в предложените сценарии. В нея се вижда, че сценарии 1а и 2 

водят до най-голямо подобрение на еко-ефективността. Те, обаче, изискват и най-

големи инвестиции (което не се вижда на графиките). 

Интересно е сравнението на сценарии 1б и 3. Двата сценария са подбрани така, че 

да са с еднакъв размер на инвестицията, т.е. те симулират случай в практиката, при 

който трябва да се вземе управленско решение – къде да се вложат средства, така 

че с тях да се постигне най-голям ефект за повишаване на еко-ефективността. 

Резултатите показват, че при този размер на инвестицията, двата сценария имат 

много близка еко-ефективност, изразена чрез обобщения индикатор (Фигура 5-9) По-

задълбочения анализ (Фигура 5-8) показва, че двата сценария имат почти еднакво 

общо въздействие върху околната среда, но сценарий 3 е с по-висока добавена 

стойност.  

5.9 Изводи от тестването на методиката  

Тестването на разработената методика за оценяване на еко-ефективността на 

селищни ВиК системи върху ВиК системата на гр. София показа, че: 

1) Методиката е сравнително лесно приложима при наличие на достатъчно 

данни; 

2) При липса на данни от измервания, е възможно те да бъдат индиректно 

оценени (както в дисертацията е демонстрирано за инфилтрацията); 

3) Оценяването на еко-ефективността е мощно средство, което дава 

информация за два от компонентите на устойчивото развитие – околна 

среда и финанси. По този начин тя подпомага вземащите управленски 

решения страни по пътя към по-устойчиво управление на системата.  
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4) В тази глава на дисертационния труд е демонстрирано, че методиката 

позволява сравняване не само на текущото състояние на системата и 

даден сценарий, но също така и сравнение между тях при различни 

предпоставки, в зависимост от целта и обхвата на инвестицията. 

6 Глава 6. Заключение: Приноси 

Дисертационният труд представлява разработка, която до момента не е докладвана 

в нито една публикация в световната научна литература. Могат да се формулират 

следните научни приноси:  

1  Разработване на методика за оценяване на еко-ефективността на 

селищни ВиК системи, съобразно изискванията на стандарт ISO14045 с 

включване на всички системи по пътя на водата: водоснабдителна, 

канализационна и потребители. 

2 Разработване на модел за оценяване на еко-ефективността на селищни 

ВиК системи. 

3 Тестване на методиката и модела за оценяване на еко-ефективността на 

селищна ВиК система.  

Съпътстващо на научната разработка са постигнати и следните научно-приложни 

приноси: 

1 Оценена е еко-ефективността на 5 сценария с внедряване на иновативни 

технологии, приложими за ВиК системата на София. Демонстрирано е как 

сценариите могат да бъдат анализирани и сравнени от различни гледни 

точки. 

2 Разработена е методика за приблизително оценяване на инфилтрацията 

в канализационните мрежи, състояща се от адаптиране на известни 

литературни подходи. 

4 Установени са стойности на водопотреблението на вода в домакинствата 

за няколко квартала на град София на база на официални данни на 

Софийска вода и НСИ. 
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