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1. Анализ на стратегическите документи  

1.1. Европейско законодателство 

Процесът на хармонизация със законодателството на ЕС е завършен и всички европейски 

директиви, отнасящи се до питейните води, са напълно транспонирани в националното 

законодателство. Основната цел, заложена в европейското законодателство, е да се 

гарантира наличието на достатъчно добро качество на водите за всички законни нужди 

чрез по-добро прилагане на текущата политика на ЕС в областта на водите, 

интегриране на целите на политиката за водите в други области на политиката и 

преодоляване на пропуските в действащата рамка. В плана за водните ресурси се 

предвижда установяване от държавите-членки на сметки за водата и цели за водна 

ефективност, както и разработване на стандарти на ЕС за повторно използване на 

водата.  

 

Основни елементи на правната уредба, регламентираща управлението на ВиК отрасъла, 

които не са уредени от законодателството на ЕС, се разглеждат от националното 

законодателство.  

 

1.2. На национално ниво 

1.2.1. Национални цели и политики 

Целите в областта на водоснабдяването, които се поставят на национално ниво, са 

определени в два основни документа: 

 

Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор в Република България 

и План за действие 

Стратегията очертава цялостната визия за водния сектор и в нея са определени 

отговорностите на различните институции при подготовката и изпълнението на 

отрасловите стратегии и планове. Поставени са следните четири основни цели: 

• Гарантирано осигуряване на вода за населението и бизнеса в условията на промени 

на климата, водещи до засушаване;  

• Запазване и подобряване състоянието на повърхностните и подземните води;  

• Подобряване на ефективността на интегрираното управление на водата като 

стопански ресурс;  

• Намаляване на риска от щети при наводнения.  

 

Стратегията за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в 

Република България 2014-2023 г. 

Определя стратегическите цели и приоритети на отрасъл ВиК в Република България, 

както следва: 

 

Съответствие ВиК отрасълът отговаря на националните/ европейските 

изисквания 

Устойчивост ВиК отрасълът е екологосъобразен, финансово и технически 

жизнеспособен 

Социална поносимост Цените на ВиК услугите са социално поносими за 

потребителите 

Качество/цена Качеството на услугите и ефикасността на ВиК операторите 

съответстват на добрите европейски практики  

 

1.2.2. Обща правна рамка 

Закон за водите 

Урежда всички правоотношения, свързани със собствеността и управлението на водите 

като национален природен ресурс и собствеността на водностопанските системи и 

съоръжения. 

Регламентира също така управлението, планирането и изграждането на водопроводни и 

канализационни системи и предоставянето на водоснабдителни и канализационни услуги, 

както и създаването и функционирането на асоциациите по водоснабдяване и 

канализация и ВиК операторите. 

 

Закон за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги 

Урежда регулирането на цените, достъпността и качеството на водоснабдителните и 

канализационните услуги, предоставяни от ВиК операторите. ЗРВКУ се допълва от 

няколко подзаконови нормативни акта, включващи:  

• методика за регулиране цените на ВиК услугите; 

• дългосрочните целеви нива на показателите за качество на ВиК услугите; 

• условията и реда за определяне на годишните целеви нива за качество на тези 

услуги и методи за тяхното отчитане; 

• елементите и параметрите на бизнес плановете и реда за контрол на 

изпълнението им; 

• методика за определяне правилата за упражняване на контрол върху състоянието 

на водоснабдителните системи в урбанизираните територии и анализа на 

тяхното състояние, включително размера на общите загуби на вода и пр. 
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Закон за устройство на територията 

Глава четвърта „Мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура“, както и 

групата наредби, издадени на основание на ЗУТ, намират приложение в дейностите по 

предоставяне на ВиК услуги, като регламентират инвестиционния процес и 

изискванията за изграждане на ВиК системи и съоръжения. 

 

Закон за здравето 

Изискванията по отношение качество на водите за питейно-битови нужди. 

 

1.3. На регионално ниво 

1.3.1. ИОУП-2009 

ИОУП-2009 на СО увеличава урбанизираната територия, включително и територията на 

„зони за далекоперспективно развитие”, като по този начин се  допуска разширяване на 

града.  

 

Направен е анализ на съществуващото състояние по компоненти: водоснабдяване, 

канализация, открити водни течения, описани са принципи на параметриране и 

изграждане на системите, предложени са проектни решения и специализирани програми. 

 

1.3.2. ОПР 2014-2020 

ОПР  на Столична община за 2014-2020 г. отчита заложените цели и приоритети в 

документите от по-високо йерархично равнище на национално ниво - Национална 

стратегия за регионално развитие 2012-2022, Национална концепция за пространствено 

развитие 2013-2025,  Регионален план за развитие на ЮЗР за 2014-2020, Стратегията на 

област София–град 2014-2020, както и всички общински стратегически документи, 

свързани с пространственото развитие и развитието на транспорта, на социалните 

услуги и социалното включване, техническата инфраструктура, културата, опазването 

на околната среда и др. 

 

ВиК инфраструктурата е застъпена в реализирането на мерките за постигане на 

Стратегическа цел 3: Интегрирано пространствено развитие и издигане на общинския 

център в полицентричната система от големи градове в ЕС и по-специално при 

Специфична цел 3.1.1. Развитие на комуникационно-транспортната система и градската 

мобилност, където се включва и изграждане на съпътстваща на конкретния 

транспортен обект ВиК инфраструктура и Специфична цел 3.1.2. Изграждане и 

модернизация на мрежите на екологичната инфраструктура – водопроводни и 

канализационни мрежи, третиране на отпадъците.  

 

1.3.3. ИПГВР 2013-2020 

ИПГВР представлява съвкупност от свързани във времето и пространството проекти, 

действия и инвестиционни намерения, които се прилагат в определени градски 

територии в неудовлетворително състояние, с натрупани социално-икономически 

проблеми, с негативни тенденции в развитието и/или с нереализиран потенциал. Целта е 

трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на тези 

територии така, че цялостното въздействие на плана да превишава сбора от 

въздействието на отделните му съставни части, ако те бъдат осъществени 

поотделно.  

 

Основен критерий за определяне на зоните за въздействие е наличие/ липса и състояние 

на ВиК инфраструктура, тъй като с изграждане или реконструкция на ВиК 

инфраструктурата в зоните за въздействие в ИПГВР ще се способства за цялостното 

въздействие на плана. 

 

1.3.4. Стратегия за развитие на инженерната инфраструктура 2017-2025 

Стратегията е разработвана като инструмент за планиране на инженерната 

инфраструктура по части „Водоснабдяване“, „Канализация“ и „Речни корита“ и като 

основа при изготвянето на Регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за 

водоснабдяване и канализация на територията на Столична община.  

 

Определени са главната цел и подцели, които хармонизират с основни принципи на 

концепцията за устройство на територията, залегнала в ОУП  и ИОУП-2009 на Столична 

община. 

 

Актуализирани са данните за съществуващото състояние и собственост на 

елементите на системите по части: „Водоснабдяване“, „Канализация“, „Речни корита“. 

Изготвена е оценка на общите нужди на водоснабдителната и канализационна системи и 

откритите водни течения, като са посочени всички идентифицирани инвестиционни 

проекти с техните прогнозни разходи. Проучени са и са описани възможните източници 

на финансиране. Предложен е подход за приоритизиране на инвестиционните проекти в 

случаите, когато възможните източници на финансиране не покриват общите нужди от 

инвестиции на конкретната система.  

 

1.3.5. Стратегия за управление на утайките, формирани при пречистване на 

отпадъчните води на СО до 2025 

Дългосрочната стратегия за управление и оползотворяване на утайките има за цел да 

определи възможностите за управление на утайките от ГПСОВ „Кубратово” и утайките, 
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генерирани на територията на Столична община за периода 2015–2025 г., като в 

стратегията се взема предвид количеството утайки, което се очаква да бъде 

формирано в резултат на пречистването на отпадъчните води от гр. София и 

населените места на територията на Столична община в периода 2015-2025 г.  

 

1.3.6. Бизнес план на „Софийска вода“ АД 

Въпреки, че не е общински документ, бизнес планът на „Софийска вода" АД за периода 

2017-2021 г. е стратегически документ по смисъла на закона за регулиране на 

водоснабдителните и канализационни услуги. В него се посочват очакваните стойности 

на показателите съгласно нормативните изисквания, заложени в  Наредба за регулиране 

на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги за периода на 

действието му.  

 

В Бизнес плана 2017-2021 г. подробно е описано съществуващото състояние на ВиК 

системите, експлоатирани от дружеството, дефинирани са и основните проблеми. 

 

Представена е инвестиционната програма на дружеството за референтния период 

2017-2021 г. 

 

1.3.7. Регионално прединвестиционно проучване (РПИП) - проект 

Разработването на РПИП е задължително условие за получаване на финансиране за 

доизграждане и модернизация на ВиК инфраструктурата по ОПОС 2014-2020, тъй като 

основните му цели са постигане на съответствие с националното и европейско 

законодателство в областта на питейните води, отвеждането и пречистването на 

отпадъчни води и постигане на ефективност на съоръженията и процесите на ВиК 

оператора.  

 

В РПИП е извършен анализ на данни, планови документи, наличен капацитет и проектна 

готовност, определени са мерки за постигане на съответствие с европейското и 

българското законодателство в областта на питейните води, отвеждането и 

пречистването на отпадъчни води, изменението на климата и др. Направени са 

прединвестиционни проучвания, попълнен е формуляр за кандидатстване за европейско 

финансиране и са разработени инвестиционни проекти в идейна фаза за агломерациите 

над 10 000 еквивалент жители (е.ж.)  

 

1.4. Бъдещи политики 

В следващия програмен период ОПСВ 2021-2027 ще акцентира върху кръговата икономика 

като политика, която се стимулира от ЕС. По приоритет “Води“ ще се подкрепят 

реконструкции на ВиК мрежата в агломерации над 10 000 еквивалент жители, с цел 

повишаване на равнището на свързаност и пречистване на отпадъчните води и 

намаляване на загубите на вода. Също така  се планира финансиране за разработването 

на стратегически документи, модернизиране на системите за мониторинг и качество на 

водите, опазване на питейните води и подобряване на качеството им. Бенефициенти ще 

бъдат ВиК дружествата, Столична община, структури на МРРБ, МОСВ, МЗ и Български 

ВиК холдинг. 

 

1.5. Изпълнение на индикативните програми към плановите 

документи 
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Източник: Регионално прединвестиционно проучване 

1.5.1. ОПР 2014-2020 

Значителна част проектите с отношение към ВиК инфраструктурата, включени в 

индикативната таблица с проектни предложения на ОПР 2014-2020 не са обезпечени с 

инвестиционни проекти и нямат конкретни финансови параметри. Източниците на 

финансиране трябва да се възприемат като „възможни“. 

 

1.5.2. ИПГВР 2013-2020 

От предвидените в ИПГВР обекти, които включват изграждане на ВиК 

инфраструктурата, към момента са реализирани: 

• бул. "Витоша"; 

• Национален дворец на културата; 

• ул. "Граф Игнатиев", "Цар Иван Шишман", "Солунска“. 

 

За останалите проекти не е имало проектна готовност и осигурено финансиране, 

достатъчни за тяхната реализация до 2020 година.  

 

Секторната структура е сложна, с много заинтересовани страни, което затруднява 

инвестиционния процес. 

 

Стратегическите документи на национално и местно ниво са добре разписани, 

извършени са задълбочени анализи и на тяхна база са определени ясни цели и мерки за 

постигането им.  

 

Наблюдават се дефицити при изпълнение на заложените цели и мерки на регионално ниво. 

Основните причини са липса на проектна готовност и липса необходимия финансов 

ресурс. 

 

Необходимо е да се усъвършенства процесът по извършване на контрол на изпълнението 

на индикаторите за проследяване на заложените цели. 

 

Трябва да се оптимизира изборът на проектни предложения, като се определят критерии 

за постигане на съответствие със заложените финансови рамки на съответните 

стратегически документи. 

 

2. Анализ на текущото състояние 
Водопроводната система на Столична община обслужва 100% от населението. По данни 

на “Софийска вода” АД общата ѝ дължина към декември 2020 год. е 3699,00 км, разделена на 

4 стратегически зони. По мрежата има обособени над 285 водомерни зони, създават се и 

зони за управление на налягането (където е целесъобразно), като процесът на зониране е 

динамичен. Експлоатацията се осъществява автоматизирано посредством SCADA 

система, която водният оператор непрекъснато разширява и модернизира. 

 

Основен проблем на разпределителната мрежа е лошото експлоатационно състояние, в 

което се намира. В по-голяма си част тя е изградена преди 1999 г. Използвани са 

некачествени или морално остарели материали с недостатъчни диаметри. 
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Разпределение на оценяваната водопроводна мрежа по период на 
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* От графиката са изключени водопроводите от полипропилен, стъклопласт, ПВЦ, каменин и зидани, тъй като дължината им към общата 
дължина на водопроводната мрежа е пренебрежително малка (~4 км) 

 

 

Източник: “Софийска вода” АД, 2018 год. 

Сериозен проблем представляват водопроводи, строени по стопански способ с неясни 

трасета, диаметър, материал и година на изграждане, непредадени като актив на 

Концесионера, въпреки че захранват клиенти.  

 

Разрастването на територии, в които липсва капацитет на съществуващата мрежа, 

изисква промени в техническите решения, свързани със сериозна инвестиционна 

дейност. Поради липсата на финансиране тези територии остават нерешени и водят до 

натрупване на проблеми. 

 

Друг специфичен за СО проблем е наличието на райони с неприложена или частично 

приложена регулация, което прави невъзможно проектирането и изграждането на нови 

водопроводи и силно затруднява подмяната или рехабилитацията на съществуващите. 

Този проблем е анализиран в доклада. 

 

2.1. Анализ на състоянието по компоненти 

2.1.1. Водоизточници 

Основни водоизточници на СО са язовир “Искър“, язовир “Бели Искър”, витошки 

водохващания и алтернативни водоизточници.  

 

Яз. „Искър“ е многогодишен изравнител със завирен обем 655 300 000 куб. м и осигурява 

водоснабдяването на около 80% от територията на Столична община чрез довеждащи 

водопроводи към ПСПВ „Бистрица“  и „Панчарево“. Няма резервен водоизточник. 

 

Язовир „Бели Искър“ е високопланински сезонен (едногодишен) изравнител с наличен 

(полезен) обем 15 080 000 куб.м, от който се водоснабдява около 20% от територията на 

общината. Няма резервен водоизточник. 

 

На територията на Столична община е изградена отделна система за водоснабдяване на 

промишлени обекти с условно чиста вода с обща дължина над 47 км, изградена от стомана 

през периода 1961-1996 г. Обезпечава се от питейни води, подземни води от терасите на 

р. Искър и притоците ѝ и от язовири. Основен водоизточник за условно чиста вода е 

Панчаревското езеро с полезен обем 6,165 млн. м³. Общото експлоатационно състояние 

на системата за условно чиста вода е лошо.  

 

В последните години се забелязва намаляване на потреблението на условно чиста вода, 

дължащо се до голяма степен на намалената индустриална консумация на територията 

на СО. В резултат към момента основните потребители на условно чиста вода са ТЕЦ 

„София-Изток“ и ТЕЦ „София“, ползващи над 95% от общо подадената вода.  

 

Резервен водоизточник за яз. “Искър” е деривация „Джерман-Скакавица“, която в момента 

не е алтернатива, тъй като съоръженията по нея са в много лошо състояние. Според 

задълбочен анализ на експлоатацията на яз. “Искър” за периода 1961-2011. „Яз. Искър, в 

зависимост от началното напълване, може да осигури до 280 млн. м3 годишно вода за 

София с обезпеченост 100% през следващите 20 години, ако водите му се ползват само 

1.02%
1.82%

5.22%

20.27%

21.33%22.66%

27.68%

Разпределение на оценяваната водопроводна мрежа по материали               

(%)

Няма данни

Бетон

Поцинкована стомана 

Етернит

ПЕВП 

Чугун 

Стомана

5%
6%

22%

32%

18%

6%

4%
6% 1%

Разпределение на оценяваната водопроводна мрежа по диаметри

≥ Ø 15мм ≤ Ø 50мм

≥ Ø 60мм ≤ Ø 75 мм

Ø 80мм (Ø 90 мм)
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≥ Ø 1000мм

Няма данни
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за водоснабдяване“. * . Това заключение дава сигурност за обезпечеността на системата 

в краткосрочен план, но трябва да се търси алтернатива за далекоперспективно 

развитие. Започва изследване за възможността яз. “Огняново” да осигури 

алтернативното водоснабдяване на СО. 

 

Допълнителни водни количества за яз. “Бели Искър” могат да бъдат осигурени от каскада 

Белмекен-Сестримо през събирателни канали „Грънчар“ и „Манастирски“. 

 

Предстои проектирането и изграждането на реверсивна връзка за прехвърляне на водни 

обеми от яз. “Искър” към яз. “Бели Искър”. Така ще бъде създадена алтернатива на 

захранването от яз. “Бели Искър”. 

 

За подобряване на водния баланс на СО трябва да се разгледат и възможностите за 

водочерпене и използване на подземни води, термоминералните води и оборотното 

използване на вода. Необходимо е да се възобновят проучванията за алтернативни 

водоизточници и актуална единна концепция за комплексно водоснабдяване на София и СО 

в дългосрочен план (хоризонт след 2020 година), като проучванията трябва да се 

обвържат с “Генерални схеми за използване на водите в районите с басейново 

управление” (2000 г.) и “План за управление на водите в Дунавския речен басейн” 

(публикуван проект в края на 2008 г.). Също така, за да се определи нуждата от 

рехабилитация/ реконструкция на мрежата за условно чиста вода, трябва да се изготви 

анализ за необходимостта от използването на условно чиста вода. Село Клисура трябва 

да бъде свързано към водоснабдителната мрежа на гр. Банкя. 

 

2.1.2. Воден баланс 

Проектното решение за обезпечаване на Столична община с необходимите водни 

количества с качества на “питейна вода” съгласно Измененията на ОУП с хоризонт 2030 

г. е изведено на базата на следните параметри:  

• Обитатели съгласно максималния капацитет по структурни единици N=1 747 000 

жители; 

• Водоснабдителна норма 310 л/ж/ден, като в тази норма е включено водното 

количество и за общественото обслужване, местната промишленост, домашните 

животни, противопожарни нужди; 

• Коефициент на денонощна неравномерност 1,25; 

• Коефициент на часова неравномерност 1,40; 

 

С така приетите параметри в ОУП са определени характерните водни количества, 

необходими за обезпечаване на водоснабдителните нужди на СО, както следва: 

• Q ср. ден. = 1 747 000 ж. x 310 л/ж.ден. = 541 570 000 л/ден 

• Q ср. ден. = 6,268 куб.м/с 

• Q макс. ден. = 6,268 x 1,25 = 7, 835 куб. м/с 

• Физически загуби в системата - 20% от Q ср. ден. 

• Q физ. заг. = 6,268 x 0,20 = 1,254 куб. м/с 

• Водно количество, което постъпва в системата след пречиствателните станции: 

• Q ор. = Q макс. ден. + Q физ. заг. = 7, 835 + 1,254 = 9,089 куб. м/с 

• Водно количество, което трябва да постъпва от водоизточниците: 

• Q изт. = Q ор. х 1,10 = 9,089 x 1,10 = 9,998 куб.м/с 

 

Водните количества, които могат да постъпват от водоизточниците към града в 

момента са: 

  

По Рилски водопровод 1,8 куб. м/с 

От ПСПВ „Панчарево“ 2,25 куб. м/с 

От ПСПВ „Бистрица“ 6,75 куб. м/с 

Общо 10,80 куб. м/с 

 

От данните на „Софийска вода“ за иззетите водни количества от основните 

водоизточници за периода 2007-2019 се забелязва трайна положителна тенденция на 

намаляване на иззетата вода. Към 2019 г. общо иззетите водни количества са с 35% по-

малко спрямо тези през 2007 г. Причините за това са комплексни – намаляване загубите 

на вода в мрежата чрез управление на налягането и подмяна и рехабилитация на 

съществуващите водопроводи, оптимизиране на управлението на системата, намалена 

консумация и използване на ефективни водочерпни уреди от крайните потребители.  
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Иззети водни количества от природните водоизточници за питейни и непитейни нужди 

(по данни от „Софийска вода“ АД)  

 

 

2.1.3. Довеждащи водопроводи 

 

Източник: Софияплан 

До пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ) 

Рилски водопровод е с проектен капацитет 3,5 куб.м/с в участъка от включване „Бели 

Искър“ до Плана, а от Плана до ВЕЦ „Симеоново“ 2,25 куб.м/с, който обаче не може да бъде 

достигнат поради факта, че при два от дюкерите не е изградена проектната втора 

тръба. Максималното водно количество, което може да се подаде по този водопровод е 

1.8 куб. м/с.  

 



   
 

I.5.1_Водоснабдителната система на Столична община, ПРИЛОЖЕНИЕ   |   9 
 

Общата дължина на съоръжението на територията на община „Самоков“ е около 53 000 

м. На територията на община „Самоков” от Рилски водопровод се подава сурова вода за 

„ВиК“ ЕООД – София за следните населени места: Боровец, Говедарци, Маджаре, Мала 

Църква, Самоков, Рельово, Райово, Белчин, Алино, Горни и Долни окол. 

 

От с. Плана до Водна камера „Симеоново“ Рилският водопровод е с обща дължина около 20 

000 м. От ВК „Симеоново“ е изграден високонапорен стоманен водопровод, който 

водоснабдява р-р „Лозенец“ (водопроводът работи под напор от около 42 bar). От този 

високонапорен водопровод е изграден стоманен водопровод за р-р „Мало Бучино“ (т.нар. 

Малобучински водопровод). Успоредно с напорния водопровод, преди ВК „Симеоново“ е 

изграден захранващ водопровод, който водоснабдява части от кв. Симеоново. От него е 

изграден стоманен водопровод, вървящ успоредно на Малобучински водопровод, който 

водоснабдява кв. Драгалевци, Киноцентър и Бояна. 

 

От Рилски водопровод се водоснабдява около 20% от територията на Столична община: 

Прилежащите села - Плана, Железница, Бистрица, Кокаляне и Мало Бучино; 

 

Кварталите от подвитошката яка – Симеоново, Драгалевци, Киноцентър, Бояна, Княжево 

и прилежащите вилни зони, Централна градска част, водоснабдена от р-р „Лозенец“, 

който се захранва от яз. „Бели Искър“ и от яз. „Искър“, гр. Банкя, прилежащите квартали 

Вердикал, Градоман, Михайлово и с. Иваняне, кв. Горна баня и кв.Суходол. 

 

Водопровод „Искър“ е напорна деривация за довеждане на 13,50 куб.м/с вода от язовир 

„Искър“ до ПСПВ „Бистрица“  и ПСПВ „Панчарево“. Поради това, че вторият водопровод 

от АК „Зли камък“ до ПСПВ „Бистрица“ не е изграден, действителните водни количества, 

които могат да бъдат подадени по този участък възлизат на 6,75 куб.м/с, при работен 

режим на станцията и 8,5 куб.м/с при форсиран режим на работа на станцията. 

 

Водопровод „Пасарел“ представлява система от безнапорни закрити бетонови канали, 

тунели, дюкери и aкведyкти с обща дължина 10,9 км и има проводимост от 4,5 куб.м/с. 

 

Водопровод „Върхова аварийна връзка“ е с капацитет 5,0 куб.м/с до пречиствателната 

станция за питейни води при авария по водопровода от ВЕЦ „Пасарел“. След влизане в 

експлоатация на ПСПВ „Бистрица“ е преустановено взимането на вода от този 

водопровод. 

 

Витошки водопроводи. При „Каменно здание“ високо на р. Боянска е изградено 

водохващането на „Витошкия водопровод“. Вoдите на витoшкитe реки не са регулирани 

и дебитът на водопровода силно варира, достигайки до 300 л/с заедно с водата от 

каптажите.  

 

Водопровод „Черни Искър“ и съоръженията към него са в незадоволително 

експлоатационно състояние. В по-голямата си част е изпълнен от Ø 500 мм етернит. 

Условно се дели на 3 части според проводимостта си, като участъкът от убивателна 

шахта Мала Църква до кантон Мала Църква лимитира целия водопровод на около 400 л/с (2 

тръби по 200 л/с). За да се използва оптимално системата трябва да се подменят голяма 

част от тръбопроводите, което към момента не е възможно поради нуждата от големи 

инвестиции и проблемите при строителство в община Самоков и на територията на 

парк Рила. 

 

Водопровод „Джерман-Скакавица“ и съоръженията към него са в лошо експлоатационно 

състояние и на практика същите не могат да изпълняват предназначението си. Според 

водостопански баланс от 1996 година по тази система могат да се прехвърлят 

максимално 17 400 000 куб.м годишно. 

 

Към момента общият капацитет на довеждащите водопроводи е 13,9 куб.м/с. При 

нормални условия се подават до 5,5 куб.м/с. Ако се изпълнят проектните решения може да 

се достигне проводимост до 20,1 куб.м/с. Възстановяването на проектната 

проводимост на деривация “Пасарел-Панчарево” и на Рилски водопровод в по-далечно 

бъдеще ще осигури водоподаване в мрежата при аварии в ПСПВ “Бистрица”. По Рилски 

водопровод са констатирани редица проблемни участъци. Това налага да се направи 

подробно проучване на състоянието му, като се препоръчат конкретни мерки за пълна 

или частична рехабилитация на конкретни участъци. За да се елиминира сегашното 

водоснабдяване със сурова вода от деривация “Пасарел”, трябва да се реализира 

проектът за водоснабдяване на тези населени места от Рилски водопровод. 

 

Необходимо е да се извършва ежегодно обследване на състоянието на довеждащите 

водопроводи. 

 

От ПСПВ до главните резервоари 

Водопровод „Мало Бучино“ и съоръженията към него са в добро експлоатационно 

състояние.  

 

Два броя водопроводи ДУ900 от ВЕЦ „Симеоново“ до р-р „Лозенец“ са в лошо 

експлоатационно състояние. Поради преминаване на много места по трасетата на тези 

водопроводи на надземни и подземни линии високо напрежение, в тези участъци се 
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развива явлението електрокорозия. Това води до възникване на аварии, които поради 

местоположението и сравнително голямата дълбочина, на която са разположени (над 3,50 

m), се отстраняват много трудно.  

 

Водопроводи от ПСПВ  “Панчарево” до резервоар “Бъкстон” и ПС “Бъкстон” /I 

водопроводна нитка + гравитачен канал/ и двата водопровода и съоръженията към тях 

са в сравнително добро експлоатационно състояние. Трасетата им отчасти 

преминават през частни имоти и в някои участъци Нитка I е засипана с насипи с 

височина около 10 m. 

 

Водопровод ДУ 1500 от ПС „Бъкстон“ до разпределителна шахта за р-ри „Модерно 

предградие“ и „Лозище“ и съоръженията към него са в сравнително добро 

експлоатационно състояние.  

 

Водопровод ДУ900 от разпределителна шахта до р-р „Лозище“ до разпределителната 

шахта при жп линия София–Перник: водопроводът и съоръженията към него са в 

сравнително добро експлоатационно състояние, а след разпределителната шахта 

подлежат на рехабилитация и подмяна. 

 

Водопровод ДУ900 от разпределителна шахта до р-р „Модерно предградие“- 

водопроводът и съоръженията към него са в незадоволително експлоатационно 

състояние.  

 

Водопровод от ПСПВ “Бистрица” / II водопроводна нитка/ до връзката с I водопроводна 

нитка и гравитачен канал и съоръженията към него са в добро експлоатационно 

състояние. Нитка 2 е много голямо съоръжение, което трябва да захранва р-р „Под Бояна“ 

от ПСПВ „Бистрица“. Към момента поради недостиг на средства е изграден само в 

частта, с която да захрани вече съществуващите стратегически водопроводи.  

 

Кремиковски водопровод е с обща дължина приблизително 34 000 м. Той е в много лошо 

експлоатационно състояние.  Започва от ПСПВ „Панчарево“, преминава през районите 

„Панчарево“, „Искър“ и „Кремиковци“, като трасето в по-голямата си част не е теренно 

обезпечено. В миналото водопроводът е изграждан за задоволяване на нуждите от 

промишлено водоснабдяване на МК „Кремиковци“. Към настоящия момент поради липса на 

алтернатива се използва за водоснабдяване на населените места на територията на 

районите, през които преминава. На част от водопровода с приблизителна дължина 16 км 

и диаметър Ø 1000 мм трябва да бъде определена собствеността (СО или частна на МК 

„Кремиковци“). 

 

Довеждащите водопроводи са в добро експлоатационно състояние с малки изключения. 

Въпреки това е необходимо да се извършва ежегодно обследване на състоянието им. 

 

Трябва да се намери трайно решение за водоснабдяване на селищата, които в момента се 

захранват от Кремиковския водопровод.  

 

Предвид липсата на резервен обем за голям брой населени места е от изключителна 

важност да не се допуска изграждането на насипи в сервитутите на стратегическите 

водопроводи, които допълнително възпрепятстват отстраняването на аварии на 

съоръженията и могат да доведат до дълго безводие за домакинствата. 

 

2.1.4. ПСПВ 

Територията на Столична Община се обслужва от 4 ПСПВ. 

ПСПВ „Панчарево“ е с двустъпална схема на пречистване, включваща процесите 

избистряне и филтрация. Проектирана е да пречиства 4,5 м3/с вода. Захранва се със 

сурова вода от яз. “Искър”, с води от деривация „Пасарел“. По данни от „Софийска вода“ АД 

в последните години ПСПВ работи със значително по-малък дебит от проектния.  

 

ПСПВ „Бистрица” е с едностъпална схема на пречистване. Проектният капацитет за 

първи етап е 6,75 м3/с, а максималният капацитетът би могъл да достигне 13,5 м3/с. 

ПСПВ се захранва с вода от язовир „Искър”. Производителността на ПСПВ „Бистрица“ е 

значително по-малка от проектната.  

 

ПСПВ за с. Долни Пасарел е с едностъпална схема на пречистване на водата. Водоснабдява 

от аварийната деривация от яз. „Искър“. Проектната производителност е 10 л/с, но 

ПСПВ работи със значително по-малък дебит.  

 

ПСПВ „Мала църква” е с едностъпална схема на пречистване на водата с проектна 

производителност 2000 л/с.  Водоизточник е Рилския водопровод, след изтичалото на 

ВЕЦ “Мала Църква”. Станцията работи с дебит, близък до проектния си. 

 

ПСПВ, обслужващи територията на СО, работят с капацитет по-малък от проектния 

си.  

 

Не се налага изграждане на нови ПСПВ, но е необходимо да се извърши рехабилитация на 

съществуващите, за да се гарантира безпроблемната им работа при проектния им 

режим в бъдеще. 
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2.1.5. Резервоари 

За водоснабдяването на София са изградени 15 стратегически (главни) резервоара с общ 

обем 336 560 куб. м, 4 от които с общ обем 78 060 куб.м. не са в експлоатация („Под 

Симеоново“, „Красно село“, „Княжево“ и „Под Бояна“). Това затруднява водоснабдяването 

на прилежащите им територии и поради тази причина е важно те да бъдат въведени в 

експлоатация. Необходимо е да се презонира водоснабдителната система на града и да се 

изградят водопроводни връзки между главните резервоари там, където липсват, за да се 

повиши сигурността на водоподаването и да се осигури равностоен еквивалент „обем 

резервоари на жител“, тъй като в момента има диспропорция между изграден обем 

резервоари и обслужвано население. Резервоарите, които са в експлоатация, са в добро 

техническо състояние, след направен основен ремонт. Трябва да се анализира 

необходимостта от изграждане на нови стратегически резервоари на територията на 

СО.  

 

№ 
Водоснабдителна 

 зона 

Резервоар 

(име) 

Обем 

(куб. м) 
Година 

Кота 

терен (м) 
Статус 

1. 

Първа 

водоснабдителна 

зона 

Колежа 60 000 1978 617 В експлоатация 

Лозенец 18 555 1926 605 В експлоатация 

Коньовица 26 500 1964 611 В експлоатация 

2. 

Втора 

водоснабдителна 

зона 

Изток 28 500 1963 660 В експлоатация 

Драгалевци 15 750 1964 657 В експлоатация 

Модерно 

предградие 
57 000 1976 643 В експлоатация 

Бъкстон 21 000 1964 652 В експлоатация 

3. 

Трета 

водоснабдителна 

зона 

Лозище 16 000 1977 682 В експлоатация 

Под 

Симеоново 
38 000 1976 691 Не работи 

Красно село 21 000 1976 680 Не работи 

4. 

Четвърта 

водоснабдителна 

зона 

Под Бояна 16 000 1976 710 Не работи 

5. 

Пета 

водоснабдителна 

зона 

Бояна 2 500 1929 771 В експлоатация 

Княжево 3 060 1983 761 Не работи 

6. гр. Банкя Мало Бучино 13 000 1979 887 В експлоатация 

№ 
Водоснабдителна 

 зона 

Резервоар 

(име) 

Обем 

(куб. м) 
Година 

Кота 

терен (м) 
Статус 

Мало Бучино - 

стар 
1 250 1950 730 В експлоатация 

7. Общ обем   338 115       

8. 
в т.ч. в 

експлоатация 
260 055 

  
9. 

в т.ч. в извън 

експлоатация 
78 060 

Стратегически резервоари за Столична община – съществуващи. Източник: Регионално 

прединвестиционно проучване 

 

За квартали и населени места извън територията на компактния град са изградени 44 

локални резервоара, които служат като дневни изравнители, осигуряват равномерното 

водоподаване и необходимото качество на водата чрез вторично дезинфекциране. Някои 

от тези резервоари са с изчерпан капацитет, а редица квартали и селища на 

територията на СО нямат изградени локални резервоари и се водоснабдяват директно 

от довеждащите водопроводи. Това е основен проблем за функционирането на 

водоснабдителната система в тези територии и изисква своевременното му решаване. 

Съгласно анализа в ОУП, териториите, които се нуждаят от изграждане на нови 

резервоари, са разделени на северни и южни. 
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№ Територия Водоснабдяване от: Забележка Нов обем (м3) 

1. Казичене 
Дубльор на III-ти водопроводен ринг - водопровод Ø 

350 мм, етернит 
Селото не е обезпечено с водоем, захранва се директно от стратегически водопровод. 1 066 

2. Кривина Кремиковски водопровод - директна връзка Селото не е обезпечено с водоем, захранва се директно от стратегически водопровод. 291 

3. Долни Богров Кремиковски водопровод - директна връзка Селото не е обезпечено с водоем, захранва се директно от стратегически водопровод. 581 

4. Горни Богров 
Кремиковски водопровод - продължение Ø 400 мм, 

стомана 
Селото не е обезпечено с водоем, захранва се директно от стратегически водопровод. 290 

5. Ботунец 
Кремиковски водопровод - продължение Ø 546 мм, 

етернит 

Кварталът не е обезпечено с водоем, захранва се директно от стратегически водопровод. Обемът на 

необходимия резервоар не е изчислен в ОУП, посочен приблизителен обеm 
1 200 

6. Челопечене 
Кремиковски водопровод - продължение Ø 546 мм, 

етернит 

Кварталът не е обезпечено с водоем, захранва се директно от стратегически водопровод. Обема на 

необходимия резервоар не е изчислен в ОУП, посочен приблизителен обеm 
500 

7. Чепинци 
III-ти водопроводен ринг - Чепински ринг Ø 700 мм, 

стомана 

Съществуващ р-р с обем 300 m3, поради съществуващата схема на водоснабдяване не се водоснабдява 

нормално цялата територия, р-рът работи като контра-резервоар и постоянно прелива; към момента е 

изключен  

790 

8. Негован-Световрачене 
III-ти водопроводен ринг - Чепински ринг - 

Водопровод за Гниляне Ø 400 мм, етернит 
Съществуващ р-р с обем 620 m3, според ОУП се предвиждат нови обеми от 1 420 m3. 1 420 

9. Кубратово 
III-ти водопроводен ринг - Водопровод за Бенковски и 

Кубратово 
Селото не е обезпечено с водоем, захранва се директно от стратегически водопровод. 545 

10. Требич 
III-ти водопроводен ринг - Водопровод Ø 700/600 мм, 

стомана за Нови Искър 
Селото не е обезпечено с водоем, захранва се директно от стратегически водопровод. 620 

11. Мировяне 
III-ти водопроводен ринг - Водопровод Ø 700/600 мм, 

стомана за Нови Искър 
Селото не е обезпечено с водоем, захранва се директно от стратегически водопровод. 872 

12. Нови Искър – Гниляне 
III-ти водопроводен ринг - Водопровод Ø 700/600 мм, 

стомана за Нови Искър 

Започнато изграждане на основен резервоар, изградена само площадка. Водопровод Ø 600 мм СТ е изграден 

от кв. „Славовци“ до площадката на резервоара, но негоден за ползване. 
2 480 

13. Мрамор 
III-ти водопроводен ринг - Северозападен водопровод 

Ø800/500/400 мм,  стомана 
Кварталът не е обезпечен с водоем, захранва се директно от стратегически водопровод. 515 

14. Волуяк 
III-ти водопроводен ринг - Северозападен водопровод 

Ø 800/500/400 мм,  стомана 
Селото не е обезпечено с водоем, захранва се директно от стратегически водопровод. 680 

15. Житен 
III-ти водопроводен ринг - Северозападен водопровод 

Ø800/500/400 мм,  стомана 
Селото не е обезпечено с водоем, захранва се директно от стратегически водопровод. 155 

16. Доброславци 
III-ти водопроводен ринг - Северозападен водопровод         

Ø800/500/400 мм, стомана 

Селото е обезпечено с р-р Доброславци с обем 739 м3 , захранва се от стратегически водопровод чрез 

помпена станция ”Доброславци”. 
739 

Необходими нови резервоари – северни територии. Източник: Регионално прединвестиционно проучване 
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№ Територия Водоснабдяване от: Забележка Нов обем (м3) 

1. Железница Рилски водопровод - директна връзка 
Съществуващият р-р е с обем 100 м3 и на практика не работи като резервоар, селото не е обезпечено с 

водоем 
325 

2. Бистрица Рилски водопровод - директна връзка Тези обекти са част от проекта за водоснабдяване на кв. „Бистрица“, „Кокаляне“ и „Панчарево“ от Рилски 

водопровод, към този проект се предвижда изграждане на нови главни водопроводни клонове.   

1 800 

3. Ловджийска чешма Рилски водопровод - Бистрица   500 

4. Симеоново Рилски водопровод - ВК Симеоново Кварталът се водоснабдява директно, не е обезпечен с водоем 1 800 

5. Драгалевци Рилски водопровод - ВК Симеоново Кварталът се водоснабдява директно, не е обезпечен с водоем 7 600 

6. Горна баня Рилски водопровод - Малобучински водопровод 

Съществуващия р-р е с обем 150 м3 (към момента е изключен) и на практика не работи като резервоар, 

кварталът не е обезпечен с водоем, предвижда се сериозно разширение на територията, което се спира без 

водоем 

8 000 

7. Бояна Рилски водопровод - Малобучински водопровод 
Бояна се захранва от резервоарите „Бояна“ (V=2500 м3), „Княжево“ (V=3060 м3, не работи) и „Господарев 

кладенец“ (V=100 м3 , не работи). Предвижда се нов на кота 845 м с обем 1400 м3.  
1 400 

8. Мърчаево Местни водоизточници 
Съществуващия р-р е с обем 200 м3 и на практика не работи като резервоар, селото не е обезпечено с 

водоем 
650 

9. Герман Водопровод за с. Лозен Ø 600 мм, стомана Селото не е обезпечено с водоем, захранва се директно от стратегически водопровод 513 

10. Долни Пасарел Директна връзка от напорен тунел 380 см 
Селото не е обезпечено с водоем, захранва се директно от довеждащ  водопровод. Има р-р Долни Пасарел, 

който е с контра резервоари. 
230 

Необходими нови резервоари – южни територии. Източник: Регионално прединвестиционно проучване 

 

Липсата на резервоари, осигуряващи равномерното водоподаване в редица квартали и 

селища на територията на СО изисква спешното им планиране и изграждане.  

 

Доказана е необходимостта от пускане в експлоатация на четирите резервоара, които 

не работят към момента - „Под Симеоново“ (който вече е рехабилитиран), „Красно село“, 

„Под Бояна“ и „Княжево“. 

 

Към настоящия момент не е изграден изравнителен резервоар на изход ПСПВ „Бистрица“, 

чрез който да се елиминират хидравличните пулсации, наблюдавани при работа. 

 

На основание на проучвания, направени от ВиК оператора, е взето решение за 

възстановяването на работата на р-р „Под Симеоново“, който може да замени 

изграждането на компенсаторен резервоар на изход ПСПВ „Бистрица“ и паралелно да  

 

изпълнява своите проектни функции като резервиран обем за район „Младост“ и район 

„Студентски“. 

 

2.1.6. Разпределителна мрежа  

Общата дължина на водопроводната мрежа за водоснабдителна система „София“ - 

довеждащи и разпределителни водопроводи, отчетена към декември 2020 г., е 3699 км. 

Селищата от крайградската част, включени към софийската водоснабдителна система, 

са обособени в няколко водоснабдителни групи.  

 



   
 

I.5.1_Водоснабдителната система на Столична община, ПРИЛОЖЕНИЕ   |   14 
 

Съществува несъответствие в нормативната уредба, според което 

водоснабдителните зони са определени за максимален статичен напор 8 bar, а 

максималното налягане във водоснабдителни системи на населените места трябва да 

бъде 6 bar. Водоснабдителните зони на гр. София са определени според нивата на 

съществуващите стратегически резервоари и границите на тези зони не могат да се 

променят. На редица територии налягането в мрежата надхвърля горната граница от 6 

bar, като на места надхвърля и границата от 8 bar. Особено сериозно е положението за 

териториите в Подвитошката яка, в които денивелацията на места е над 200 м от най-

високата до най-ниската водоснабдена точка. През последните няколко години 

„Софийска вода“ АД реализира поетапно дългосрочен проект за управление на налягането, 

като редуцира налягането в зони, определени като приоритетни, не само за намаляване 

на загубите на вода, но и за достигане на заложените в нормативната уредба параметри. 

Вече функционира програма за управление на налягането в зоните, където управлението 

му е възможно. На практика обаче, поради технологични пречки (необходимост от 

мащабни реконструкции и промяна на основните потоци вода по мрежата), е невъзможно 

цялата територия с налягане в мрежата над 6 bar да бъде покрита със зони за управление 

на налягането. 

 

Същевременно, в довеждащите и стратегически водопроводи се поддържа високо 

налягане, за да могат тези съоръжения да осигурят необходимото водоснабдяване до 

най-отдалечените точки. 

 

Беше направен анализ за определяне на местоположението на водопроводите, които са 

най-разпространени и имат най-лоши технически и екологични характеристики – това 

са водопроводите, изградени от етернит и стомана, които съставляват почти 50% от 

водопроводната мрежа на СО. 

 

Както се вижда, мрежата на населените места в северните територии на СО е изградена 

почти напълно от етернитови тръби. Тези тръби са евтини, не корозират и имат 

сравнително малка грапавина. Те обаче са крехки, дебелостенни, връзките между тях са 

ненадеждни и поради това са отречени отдавна. 

 

В централната градска част мрежата е изградена основно от стомана. Стоманените 

тръби са с много голямата якост, имат здрави връзки и относително малка грапавина на 

стените. Основен недостатък на стоманените тръби е по-краткия им 

експлоатационен срок и неустойчивостта им на корозия.    
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Подобряване ефективността и надежността на водоснабдителната система се 

постига с разделяне на водопроводната мрежа на Столична община на 28 зони за 

управление на потреблението и една зона за довеждащи водопроводи. За всяка от зоните 

са изградени резервоари, работните обеми на които имат за цел да осигурят 

необходимите водни количества при максимална часова консумация. Общо по мрежата са 

монтирани 552 бр. измервателни устройства, свързани към система за телеметрия 

и/или към система SCADA (наблюдение, управление, контрол и събиране на данни). В 

основата на по-прецизната работа на водоснабдителните системи стоят 

изпълняваните проекти за изграждане на система SCADA, актуализацията на ГИС, 

зонирането на мрежата, управлението на налягането и създаването на хидравлични 

модели. 

 

Водопроводната мрежа на територията на Столична община е в незадоволително 

експлоатационно състояние. Мрежата е развивана и разширявана едновременно с 

разрастването на града, значителен процент от нея е въведена в експлоатация в 

началото на 20 век, а в крайградските зони големи участъци са изградени по стопански 

начин, преминават през частни имоти, не отговарят на техническите изисквания и 

подмяната им е затруднена или невъзможна поради наличие на регулационни проблеми.  

 

Голямо предизвикателство представлява управлението на налягането, тъй като има 

несъответствия между нормативните изисквания и техническите параметри на 

работа на водоснабдителната система на територията на СО. 

 

За да се осигури безпроблемното функциониране на мрежата, трябва да се извършат 

мащабни дейности по изграждане на нова и реконструкция или рехабилитация на 

съществуващата мрежа. Това изисква сериозен финансов ресурс, поради което е 

целесъобразно да се извърши приоритизация за поетапно изпълнение на проектите.  

 

2.1.7. Други съоръжения по мрежата 

Помпени станции 

Водоснабдителната система е проектирана и работи като гравитачна. В отделни части 

на системата функционират локални помпени станции (ПС), предимно в северната част 

на СО, която е равнинна.  

Според ОУП са предвидени следните стратегически ПС: 

• ПС „Бъкстон“ – резервна мощност, включва се когато се спира ПСПВ „Бистрица“  и 

по Втора водоснабдителна нитка се подават водни количества от ПСПВ 

„Панчарево“. Тя вече e реконструирана изцяло от ВиК оператора; 

• ПС „Коньовица“ (при р-р „Коньовица“) – не работи. Би следвало да подава водни 

количества от р-р „Коньовица“ към р-р „Модерно предградие“. Може да се планира 

нейното изграждане само след доизграждането на водопровод Ø 900 мм от кв. Овча 

купел 2 (от водопровод Ø 1500 мм); 

• ПС „Под Симеоново“ (при р-р „Под Симеоново“) – не работи. Би следвало да подава 

водни количества от Първа нитка към Втора водоснабдителни нитки. Може да се 

планира нейното изграждане само след пускането на р-р „Под Симеоново“ в 

експлоатация и възстановяване на входящи/изходящи водопроводи; 

• ПС „Лозище“ е изградена като резервна мощност за алтернативно водоснабдяване 

на гр. Банкя (р-р „Мало Бучино“). През годините обаче тази ПС работи постоянно за 
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водоснабдяването на кв. Горна баня и кв. Суходол. През 2012 г. след реализирани 

проекти за изграждане на нови водопроводи и реконструкция на съществуващи е 

осигурено гравитачно водоснабдяване на тези територии от Малобучински 

водопровод (яз. „Бели Искър“) и  ПС „Лозище“ в режим на резервна мощност. 

Повечето ПС по системата са реконструирани (сменени помпени агрегати, ВиК мрежи, ел. 

инсталации, ремонт на сгради). 

 

Хлораторни станции 

Вторичното обеззаразяване на подаваната вода в системата се извършва посредством 

хлор и хлорни съединения. На територията на СО са изградени 33 хлораторни станции, 

по-голямата част от които са разположени в основни и вторични резервоари, а 

останалите са самостоятелни пунктове по мрежата.  

 

2.2. Анализ на състоянието по индикатори  

2.2.1. Ниво на покритие с услугата водоснабдяване 

Според официални статистически данни от НСИ 100% от населението на територията 

на Столична община е водоснабдено. За да се проследява развитието на този показател, 

„Софийска вода“ АД определя необходимия процент на увеличаване на броя на 

потребителите на годишна база и проследява нарастването на броя на потребителите, 

включени към водоснабдителната мрежа за съответния период. За целта използва 

официалните статистически данни от НСИ за нарастване на населението, според които 

прогнозираното увеличение на общия брой население за периода 2015 – 2020 г. е с 40 608 

жители на територията на Столична община или средногодишно увеличение от 8122 

жители, а за периода 2020–2025 средногодишното увеличение се забавя до 6524 жители. 

Към настоящия момент няма изоставане при покриване на заложения процент на 

нарастване. 

 

Нивото на покритие с услугата отговаря на изискванията. КЕВР следи на годишна база 

как се развива този показател, като получава нужната информация от водния оператор. 

 

2.2.2. Надеждност/ непрекъснатост на услугите 

Ключов показател за определяне ефективността на управление на водопроводната 

мрежа е непрекъснатостта на предоставяните услуги. Той дава информация за 

намаляване на зоните, респ. населението, засегнато от всички типове прекъсвания на 

водоснабдяването. Очакванията на „Софийска вода“ АД са зоните, засегнати от 

прекъсване на водоснабдяването да продължат да намаляват благодарение на 

изпълняването на мерки за подмяна и монтаж на спирателни кранове и подобряване 

управлението на водоснабдителната мрежа.  

По стойностите на този показател могат да се правят изводи за цялостното 

функциониране на водопроводната система. Дружеството, опериращо 

водоснабдителната система на СО, полага усилия да сведе до минимум прекъсването на 

водоподаването, като прилага съвременни технически решения за управлението му. 

 

За постигане на по-добри показатели е необходимо извършването на мащабни 

реконструкции и рехабилитации или изграждане на нови водопроводи, чрез които ще се 

осигури безпроблемната работа на водоснабдителната система. Тъй като подобни 

дейности са свързани със значителни инвестиции, трябва да се прецизира 

инвестиционната програма на СО, като се подберат проекти с осигурено финансиране. 

 

2.2.3. Осигуреност – алтернативни водоизточници 

Към настоящия момент авариен водоизточник за София е единствено бент „Кокаляне“. 

Той има завирен обем 2 700 000 куб. м, от които 900 000 куб. м са сработваем обем, 

тоест, в случай на спиране на водоподаването от язовир „Искър“, би могъл да осигури 

необходимите за водоснабдяването на СО водни количества за период от 1-2 дни.  

 

За да се осигури непрекъснатост на водоподаването  при аварийни (ремонтни) ситуации 

на яз. „Искър“ и в по-далечна перспектива за добиване на питейна и условно чиста вода, е 

необходимо в бъдеще да се търсят алтернативни водоизточници. 

 

Наличните водоизточници са достатъчни, за да осигурят водоснабдяването на 

населените места в общината за следващите 20 години. Въпреки това трябва да се 

изследват възможностите за алтернативно водоснабдяване, тъй като към момента 

главен водоизточник за СО е единствено язовир „Искър“. Водопроводът „Джерман – 

Скакавица“ и прилежащите му съоръжения, изградени, за да увеличат притока към язовир 

„Искър“ с води от Струмския басейн по време на пролетно пълноводие, са в лошо 

техническо състояние и на практика деривацията е неизползваема. От каскада Белмекен-

Сестримо през събирателни канали „Грънчар“ и „Манастирски“ в сухи години и безводие 

на яз. “Бели Искър”, могат да се прехвърлят допълнителни водни количества от 

Маришкия басейн към водосбора на р. Искър, които по проектни данни биха могли да 

достигнат до 85 000 000 куб.м/год. и не биха били дълготрайно решение при водна криза. 

 

С решение на Министерски съвет от октомври 2020 г. относно действията за 

осигуряване на дългосрочна стабилност на водоснабдяването на СО, “Български ВиК 

холдинг” ЕАД е определен, след изготвянето на правно-икономически анализ, да възложи 

дейностите, свързани с ремонта и/или реконструкцията на язовир „Огняново“ и 

действия за осигуряване на възможност за пречистване на питейни води от яз. 
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„Огняново“ чрез изграждане на ПСПВ и на нов магистрален водопровод до ПСПВ 

„Панчарево“ и свързване на обекта към водоснабдителната система на СО („Чепински 

ринг“). 

 

За подобряване на водния баланс на СО трябва да се разгледат и възможностите за 

водочерпене и използване на подземни води, термоминералните води и оборотното 

използване на вода. 

 

Съгласно споразумение от октомври 2020 г., Министерството на икономиката ще 

отпусне на СО средства, които ще се използват за изграждане на реверсивната връзка 

между довеждаща система „Бели Искър“ посредством Малобучински водопровод и 

довеждаща система „Искър", посредством ПС „Бъкстон". Целта на този проект е да се 

осигури непрекъснатост на водоподаването към захранваните от яз. „Бели Искър“ 

територии с случай на авария или ремонт на язовира. За осигуряване на дългосрочната 

стабилност на водоснабдяването на СО в свое решение от октомври 2020 г. 

Министерски съвет определя “Български ВиК холдинг” ЕАД  да възложи изготвяне на 

работен проект за ремонт или реконструкцията на язовир „Бели Искър", както и да 

процедира възлагането на изпълнението на заложените в проектната документация 

дейности. 

 

Диверсификацията на източниците на вода, тоест осигуряването на алтернативи на 

язовир „Искър“, би увеличило устойчивостта на Общината и възможностите ѝ за 

реакция в случай на кризи. 

 

2.2.4. Загуби на вода по мрежата 

Към 2019 г. постигнатото ниво за общите загуби на вода е 45,17%. Основна тежест 

имат реалните загуби на вода (или физически загуби на вода), които се формират от 

течовете по водоснабдителната мрежа, възникващи по довеждащите и 

разпределителни водопроводи, сградни отклонения и резервоарите. След направени 

подробни анализи се виждат няколко основни причини за загубите на вода  на 

територията на Столична община, а имено: 

• В основната си част водопроводната мрежа е с надминат експлоатационен срок; 

• Голяма част от водопроводната мрежа е изградена от некачествени материали – 

предимно етернит и стомана; 

• Водопроводната мрежа на гр. София е проектирана и изградена при работно 

налягане от 8 bar, но има редица територии, в които налягането надхвърля 10 и 

повече атмосфери; 

• Сериозен проблем създават и водопроводите, изградени на стопански начала, 

които обикновено са изграждани с недостатъчни диаметри и са силно 

амортизирани, обикновено са положени на много малка дълбочина, поради което се 

влияят от климатичните условия и от надземния трафик; 

• Състоянието на част от основните довеждащи и стратегически водопроводи е 

незадоволително, а отстраняването на аварии по тях е допълнително затруднено 

от наличието на насипи върху трасетата; 

• По мрежата има голям брой спирателни  кранове, които не работят или са в лошо 

експлоатационно състояние;  

• Подмяната на малки участъци, а не на цялата част от водопроводната мрежа на 

дадена зона, води до значително повишаване на аварийността, тъй като се 

повишава налягането във водопровода или в цялата зона. 

 

Основният индикатор за високо ниво на реалните загуби е минималното нощно 

количество (МНК), т.е. подадените водни количества в периода от денонощието с 

минимална консумация. От 2014 г. „Софийска вода“ АД стартира дългосрочна програма за 

детайлно обследване на DMA-зоните с високо минимално нощно количество, като 

постигнатите досега резултати дават отражение върху цялостния баланс на 

системата. 

 

Все още нивото на загубите на вода по водопроводната мрежа е неприемливо високо. 

Причините за това са комплексни и изискват прилагането на широк набор от мерки за 

преодоляване на несъответствието.   

 

Основен акцент трябва да бъде подмяната на амортизираната и морално остаряла 

водопреносна мрежа и оптимизиране на работата и, чрез въвеждане на иновативни 

методи за управлението ѝ. В този процес активно участие трябва имат както СО, която 

трябва да осигури необходимата проектна готовност и финансиране, така и 

Концесионера, който експлоатира системата и познава в детайли проблемите ѝ. 

 

2.2.5. Качество на водата 

Качеството на питейната вода, доставяна до клиентите, се повлиява от редица 

фактори – обезпечение на санитарно-охранителните зони на водоизточниците, 

качество на суровата вода от тях, състоянието на довеждащите водопроводи, 

техническото състояние на пречиствателните съоръжения за първично и вторично 

пречистване (пречиствателни станции за питейни води и хлораторни станции и 

пунктове), състоянието на разпределителната водопроводна мрежа, нивото на 

консумация на питейна вода и т.н.  
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Качеството на питейната вода във водопроводната мрежа на Столична община се 

контролира чрез извършване на постоянен и периодичен вътрешен (“Софийска вода” АД) и 

външен (РЗИ София) мониторинг. Броят взети проби, както и броят проведени 

лабораторни анализи, са нормативно определени и съгласувани със Столична регионална 

здравна инспекция (РЗИ). Честотата на пробовземане и анализ за всеки пункт за 

мониторинг в София и региона се определя в зависимост от подаваните водни 

количества към него съгласно изискванията на Наредба No9. Обособени са шест броя зони 

на база използван водоизточник (две от които са извън експлоатация), в които са 

определени 226 пункта за пробонабиране. Ежегодно „Софийска вода“ АД взема над 2000 

контролни проби само от пунктовете за мониторинг по водопроводната мрежа при 

консуматорите, на които провежда над 40 000 анализа. Освен задължителния 

мониторинг на питейната вода, в „Софийска вода“ АД се провежда и допълнителен 

мониторинг на качеството на питейната вода, доставяна на консуматорите, с цел 

проследяване ефективността от предприети дейности по водопроводната мрежа. 

Допълнителният мониторинг включва вземане на проби и провеждане на лабораторни 

анализи след аварийни и планирани спирания, контрол на водата, доставяна чрез 

алтернативно водоснабдяване, както и вътрешен контрол при сигнали от клиенти. 

 

Анализът на данните от извършвания мониторинг сочи, че качеството на водата, 

подавана за задоволяване на питейно-битовите нужди, е задоволително. Наблюдават се 

спорадични отклонения от нормативните изисквания основно по показателите 

мътност, съдържание на желязо и микробиологични показатели. Отчетени са единични 

проби с наднормено съдържание на алуминий. В част от пунктовете за мониторинг са 

измерени нива на остатъчен свободен хлор под или над нормативно допустимите 

стойности от 0,3-0,4 мг/л. Причина за това може да е неравномерното разпределение на 

хлора, подаван за обеззаразяване или наличие на вторично замърсяване на водата във 

водопроводната мрежа.  

 

Нивото на този показател е задоволително, наблюдаваните отклонения са малко на брой 

и спорадични.  

 

Трябва да се изследва причината за високия процент на несъответствие с 

нормативната уредба по отношение на съдържанието на остатъчен хлор и да се 

предложат нови технически решения, които да минимизират вероятността за поява на 

този проблем. 

 

2.2.6. Функциониране на системата 

Зонирането на територията, обслужвана от „Софийска вода“ АД е извършено на нива: 

• SMA (Strategic Modeling Area) – 4 стратегически зони за моделиране, oпределени на 

база водоснабдителните зони по ОУП, като обхващат и извънградската част на 

база надморска височина, което определя и водоизточника им.  

 

• DMZ (District Meter Zone) – зони, които детайлизират SMA зоните, като отделят 

различните водоизточници в тях. DMZ са 29 на брой, като една от тях е до голяма 

степен фиктивна – обхваща довеждащите водопроводи и стратегическите 

резервоари. 

• DMA (District Meter Area) – водомерни зони. Броят им е променлив поради 

продължаващото развитие на програмата, но за обслужваната територия е около 
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200 зони с крайни консуматори и 85 зони с разпределящи и контролни структури – 

транзитни водопроводи, резервоари, ПСПВ и т.н. 

 

 

• PMA – Pressure Management Area – зони за управление на налягането. Територии с 

намалено налягане с оглед намаляване на загуби и по-лесна експлоатация 

 

 

• Sub-DMA – детайлизират DMA зоните, когато това се налага – малки 

самостоятелни системи, големи консуматори, различен тип консуматори и др. 

 

Зонирането на първите 3 нива (SMA, DMZ и DMA) покриват изцяло територията, като 

всяко по-долно ниво детайлизира предходното, докато PMA и sub-DMA зоните се 

създават само където е необходимо.  
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Промяната в схемата на измерване на налягането (PMA зони) е свързана с мащабни 

реконструкции, както и с промяна на основните потоци вода по мрежата, поради което 

се осъществява бавно.  

 

Концесионерът работи активно за постигане на изискваното от КЕВР ниво на 

управление на водоснабдителната система. Извършените до момента дейности оказват 

положителен ефект върху функционирането на системата.  

 

За постигане на максимални резултати е необходимо изграждане и реконструкция или 

рехабилитация на мрежата. 

 

2.2.7. Налягане във водоснабдителната система  

ВС “София” се регламентира от ОУП, който обуславя 7 водоснабдителни зони, обхващащи 

единствено самия град. Денивелацията на тази част от обслужваната територия е 

почти 400 м. Тези 7 водоснабдителни зони са крайно недостатъчни за височинно 

разделяне на територията, така че да отговаря на изискването в Наредба No2 за 

максимално налягане от 0,6 МРа (≈ 6 bar).  

 

Във ВС “Непитейна” има статичен напор (максимално възможен) от 73 м или малко над 7 

bar. Управление на налягането в тази система до момента не се извършва, тъй като 

водата се използва за производствени нужди.  

 

За този показател Комисията за енергийно и водно регулиране е определила еднаква 

прогнозна за всички ВиК дружества - 80% от мрежата да бъде обхваната от зони с 

постоянно измерване на налягането. По данни от „Софийска вода“ АД към 2015 г. нивото 

на този показател за СО е 93,69%, като се очаква постепенно увеличаване на броя на 

зоните с постоянно измерване на налягане и дебит до достигане на ниво от 98,06% през 

2021 г. Останалите части, където е възможно прилагането на управление на налягането, 

се нуждаят от мащабни реконструкции, за да може да се формира зона с управление на 

налягането. 

 

„Софийска вода“ АД осъществява широкомащабен проект за управление на налягането, 

чрез който се намалява цялостно налягането в мрежата до приемливи за експлоатацията 

и застрояването нива. В резултат са постигнати намаляване на загубите, намаляване на 

аварийността, детайлно обследване на мрежата, както и по-доброто й управление. 

Извършени са мащабни дейности за намаляване налягането във водопроводната мрежа. 

Доказателство за това са и намаляващите загуби на вода. 

 

2.2.8. Експлоатация на системата 

Основен проблем за правилното функциониране на мрежата представляват трасета на 

водопроводи, които преминават през частни имоти и насипи.  

 

Беше разработен анализ, целта на който беше да се определи каква част от 

водопроводната мрежа е засегната от този проблем. За разработването на анализа са 

използвани актуалната кадастрална карта и имотния регистър и водопроводната мрежа, 

която фигурира в базата данни на „Софийска вода“ АД. При засичането им беше 

установено, че това са над 15% от проводите. Както се вижда на картата, проводи, 

попадащи в този казус има в цялата територия на СО. Въпреки това се открояват 

няколко територии с проблеми от еднороден характер. Кварталната мрежа в южните и 

източните територии се развива под натиска на засилен инвеститорски интерес, 

въпреки, че след възстановяване на собствеността на земята там почти няма влезли в 

сила ПУП, т.е. активната строителна дейност попада в територии, за които няма 

приложена регулация и съответно осигурени трасета за безконфликтното преминаване 

на техническата инфраструктура. Друг характерен проблем, който става видим от 

този анализ, се отнася до трасетата на довеждащите (магистралните) водопроводи, 

които се намират в северните територии на СО. Някога земеделски земи, сега една 

значителна част от тях са с възстановена собственост. 

 

Резултатите от този анализ показват наличието на сериозен регулационен проблем, 

който трябва да бъде изследван подробно. Това важи в най-голяма степен за 

магистралните водопроводи, за които трябва да бъдат осигурени необходимите 

трасета с ПУП, за да се осигури непрекъснатостта на водоснабдяването на 

населението на СО с питейна вода. Разработването на такъв анализ ще спомогне и за 

извеждане на приоритизация за отчуждаване.   
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2.3. Изводи и заключения 

За оптимизиране на водоснабдяването на СО е необходимо да се предприемат мащабни 

дейности, изискващи сериозен финансов ресурс, с който общината или 

експлоатационното дружество не разполагат. Трябва да се изградят или реконструират 

главни и довеждащи водопроводи, тъй като бързото разрастване на урбанизираната 

територия е довело до изчерпване на капацитета на обслужващите проводи. 

 

Същото се отнася и до разпределителната мрежа. Налага се изграждане на нова и 

реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа, за да се задоволят нуждите от 

питейна вода в териториите с увеличаващо се население. 

 

За повишаване на сигурността и за осигуряване на непрекъснатост на водоподаването 

трябва да се изградят нови локални резервоари, които да служат за дневни изравнители. 

 

За равномерното преразпределение на водните количества във водопроводната 

система, както и за осигуряване на непрекъснатост на водоснабдяването, трябва да се 

изградят аварийни връзки между довеждащите водопроводи. 

 

ПСПВ работят с капацитет по-малък от проектния си. За поддържане на оптимална 

работа се нуждаят от извършване на ремонт или рехабилитация в съответствие с 

проблемите, които имат. 

 

За постигане на устойчивост на водоснабдяването на СО е необходимо да се анализират 

източниците за алтернативно водоснабдяване. 

 

Сериозна предпоставка за не доброто функциониране на водоснабдителната система на 

СО са регулационните проблеми, свързани с преминаването на мрежата през частни 

имоти. Тъй като този казус е нормативно недопустим, трябва да се извърши детайлно 

проучване къде той има най-сериозно отражение и да се приоритизират териториите, 

за които се налага предприемането на спешни отчуждителни мероприятия.  

 

3. SWOT анализ 
Силни страни 

• Почти 100% от населението получава питейна вода с необходимите качества 

съгласно действащата нормативна уредба 

• Изградени са основните източници на питейна и условно чиста вода 

• Изградени са основните съоръжения, довеждащи и магистрални водопроводи на 

системата 

• Водоснабдителната система е изградена на гравитачен принцип и работи с 

минимален брой помпени станции 

• Достатъчна база данни, позволяваща стабилна оценка на недостатъците и 

потенциала за иновации на системите - SCADA; DMA, PMA зони, хидравличен модел 
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Слаби страни 

• Модернизацията на ВиК инфраструктурата изисква високи капиталови разходи, 

които не могат да бъдат осигурени единствено от Столична община или ВиК 

Оператора 

• Водоснабдяването на СО е зависимо изцяло от язовир “Искър” 

• Загубите на вода във водоснабдителната мрежа са големи 

• Довеждащите и магистралните водопроводи, както и значителна част от 

мрежата, са амортизирани и се нуждаят от основен ремонт или подмяна 

• Не са изградени водопроводни връзки между основни резервоари 

• Водопроводната мрежа, изградена на къси участъци от частни инвеститори, 

често води до нарушаване на принципа на сключеност, възприет при изграждането 

ѝ 

• Част от мрежата не е предадена за експлоатация на концесионера 

• Четири стратегически резервоара, с общ обем 78 060 куб.м, не са въведени в 

експлоатация 

• Не всички помпени станции са реконструирани, а две от предвидените в ОУП 

стратегически ПС не са изградени 

• Големи територии се водоснабдяват директно от довеждащите водопроводи 

 

Възможности 

• Наличните водоизточници осигуряват водоснабдяването на гр. София и 

околоградската зона в следващите 20-25 години 

• Съществуват резерви за допълнителни количества за питейно водоснабдяване от 

яз. “Огняново”  

• Създадена е законова възможност за участие на частни инвеститори в 

проектирането и изграждането на водопроводната и канализационната мрежи 

• Структурните и Кохезионния фондове на ЕС подкрепят инвестиции за подобряване 

ефективността на ВиК инфраструктурата 

 

Заплахи 

• Липсва координация за проектиране, изграждане и мониторинг между различни 

участници в инвестиционния процес 

• Продължаване на процеса на заселване на хора на територията на СО, несъобразено 

с възможностите на инженерната инфраструктура.   

 




