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1. Списък на селектираните индикатори 
 

Номер на 

индикатора 

Име на индикатора Тип 

индикатор 

Тежест на 

индикатора 

ИН 1 ВиК инфраструктура комбо  4 

ИН 2 Дял от урбанизираната площ във 

всяка ГЕ, обслужена с 

електроснабдяване 

единичен  1 

ИН 3 Дял от урбанизираната площ във 

всяка ГЕ, обслужена с централно 

топлоснабдяване 

единичен 1 

ИН 4 Дял от урбанизираната площ във 

всяка ГЕ, обслужена с 

газоснабдяване от мрежа 

единичен 1 

 

2. Обяснение и аргументация на отделните индикатори 

ИН 1 - ВиК инфраструктура  
 Тип 

комбо индикатор  

 Тежест 

4 

 Обосновка за комбо индикатора  

Осигуряването на равен достъп за всички до безопасна питейна вода и до 

подходящи канализационни съоръжения и хигиенни условия и намаляване на 

замърсяването на околната среда са част от целите за устойчиво 

развитие на ООН. 

 

На територията на СО мрежите на ВиК инфраструктурата са развивани 

успоредно с разрастването на града и в общия случай те са амортизирани 

и морално остарели или трябва да бъдат изградени изцяло/доизградени. 

Това води до ниско качеството на предоставяните услуги, нарушаване на 

екологичното равновесие и повишаване риска за здравето на 

населението. Тъй като тази инфраструктура е жизнеопределяща и 

развитието и трябва да бъде проследявано, на комбо индикатора е 

поставена най-висока тежест (4). 
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 Съставни индикатори на комбо индикатора: 

ин 1 – Водоснабдяване, тежест 1 

подин 1 - Дял от водопроводната мрежа, изграден от етернитови 

тръби [% от дължината], тежест 4 

подин 2 - Дял от водопроводната мрежа, изграден от стоманени 

тръби [% от дължината], тежест 4 

подин 3 - Дял от водопроводната мрежа, преминаваща през частни 

имоти (анализ ПИРО) [% от дължината], тежест 1 

ин 2 - Канализация, тежест 5 

подин 1 - Дял от канализационната мрежа, преминаваща през 

частни имоти (анализ ПИРО) [% от дължината], тежест 1 

подин 2 - Степен на изграденост на канализационната мрежа 

(анализ ПИРО) [% от дължината], тежест 4 

 

 Обяснение 

ин 1 Водоснабдяване 

o Вътрешна тежест - 1 

o Разяснение/определение - Чрез отделните подиндикатори на този 

индикатор се цели да се представи по-детайлна картина за 

ефективността на водоснабдителната система на СО  

o Обосновка/аргументация - От първостепенно значение за 

общественото здраве и качеството на живот на населението е 

осигуряването му с безопасна и съответстваща на нормативните 

изисквания питейна вода, както и осигуряване непрекъснатост на 

водоподаването. Чрез изграждане в продължение на над 100 години 

централизирана водоснабдителна система СО е гарантирала на 100% 

от населението си достъп до водоснабдителни услуги, които 

отговарят на необходимите нормативни изисквания за качество на 

подаваната вода, но все още загубите на вода са високи и поддръжката 

на водоснабдителните системи и съоръжения е недостатъчна. 

Водопроводната мрежа на територията на Столична община е 

развивана и разширявана едновременно с разрастването на града, 

като целевата подмяна и рехабилитацията започва едва наскоро. 

Голяма част от мрежата е с изтекъл амортизационен срок., изградена 

от некачествени и морално остарели материали, а в крайградските 

зони големи участъци от нея са изградени по стопански начин, 

преминават през частни имоти, не отговарят на техническите 
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изисквания и подмяната им е затруднена или невъзможна, поради 

наличие на регулационни проблеми. 

Тъй като е постигнато максимално ниво на услугата водоснабдяване, 

на този индикатор е поставена най-ниска тежест (1) в общия 

комбоиндикатор. Все пак ефективността на водоснабдителната 

система все още не е задоволителна и това налага поставянето на 

индикатора Водоснабдяване като основен заедно с индикатора 

Канализация. 

 

подин 1 - Дял от водопроводната мрежа, изграден от етернитови тръби 

o Мерна единица - % от дължината 

o Вътрешна тежест - 4 

o Разяснение/определение - Този индикатор отразява процентното 

отношение на дължината на етернитовите тръби към общата 

дължина на водопроводната мрежа; 

o Обосновка/аргументация - При изграждането на водоснабдителната 

мрежа на Столична община масово са полагани етернитови тръби. Те 

са крехки, връзките между тях не са надеждни и в общия случай са с 

надвишен амортизационен период. Поради всички тези фактори 

етернитовите водопроводи често аварират, водят до загуби на вода 

и налягане и съответно намаляване на ефективността на 

водопроводната система. Пряката връзка между наличието на 

водопроводи от етернит и ефективността на водоснабдителната 

система предопредели използването на този подиндикатор при 

определяне на състоянието на водоснабдителната система на СО. Тъй 

като над 20% от водопроводната мрежа е изградена от етернит 

този индикатор получи най-висока тежест (4) в групата от 

подиндикатори.  

 

подин 2 - Дял от водопроводната мрежа, изграден от стоманени тръби 

o Мерна единица - % от дължината 

o Вътрешна тежест - 4 

o Разяснение/определение – Този индикатор отразява процентното 

отношение на дължината на стоманените тръби към общата дължина 

на водопроводната мрежа; 

o Обосновка/аргументация - Заради своята голяма якост, здравите 

връзки и относително малката грапавина на стените на тръбите 

стоманата е била основен материал при изграждане на 
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водоснабдителната система на СО. Водопроводите от този 

материал, обаче имат основен много голям недостатък - не са 

устойчиви на корозия, а също така имат сравнително кратък 

експлоатационен срок. Над 20% от водоснабдителната мрежа в 

изградена от стоманени тръби, поради което този индикатор получи 

най-висока тежест (4) в групата от подиндикатори. 

 

подин 3 - Дял от водопроводната мрежа, преминаваща през частни имоти 

(анализ ПИРО)  

o Мерна единица - % от дължината 

o Вътрешна тежест - 1 

o Разяснение/определение - Този индикатор отразява процентното 

отношение на дължината на водопроводите, преминаващи през 

частни имоти към общата дължина на водопроводната мрежа  

o Обосновка/аргументация - Преминаването на мрежата през частни 

имоти силно затруднява работата в случай на авария, при планова 

рехабилитация или подмяна. Тъй като този казус е нормативно 

недопустим, и води до влошаване ефективността на 

водоснабдителната мрежа, индикаторът, измерващ наличието му е 

използван за описване състоянието на водоснабдителната система 

на СО. Избрана е най-ниска тежест (1) , защото делът от 

водопроводната мрежа, преминаваща през частни имоти е 

относително малък.  

 

ин 2 – Канализация 

o Вътрешна тежест - 5 

o Разяснение/определение – чрез отделните подиндикатори на този 

индикатор се цели да се представи по-детайлна картина за 

състоянието на канализационната система на СО 

o Обосновка/аргументация - СО с агломерациите, включени в границите 

ѝ все още изостава значително от стандартите, определени от 

директивата за пречистване на градските отпадъчни води 

(Директива 91/271/ЕИО). Липсата на канализация е основна причина за 

нарушаване на екологичното равновесие, а също така крие риск за 

здравето на населението, поради което на този подиндикатор е 

поставена най-висока тежест (5) 

 



СЦ №14 - Методология за избор на зони за въздействие   |   6 

 

подин 1 - Дял от канализационната мрежа, преминаваща през частни 

имоти (анализ ПИРО)  

o Мерна единица - % от дължината 

o Вътрешна тежест - 1 

o Разяснение/определение – Този индикатор отразява процентното 

отношение на дължината на канализацията, преминаваща през частни 

имоти към общата дължина на водопроводната мрежа  

o Обосновка/аргументация - Преминаването на мрежата през частни 

имоти силно затруднява работата в случай на авария, при планова 

рехабилитация или подмяна. Това е нормативно недопустим казус, 

който води до влошаване ефективността на канализационната мрежа 

и затова индикаторът, който го измерва е използван за описване 

състоянието на канализационната система на СО. Избрана е най-ниска 

тежест (1), тъй като делът от канализационната мрежа, преминаваща 

през частни имоти е относително малък. 

 

подин 2 - Степен на изграденост на канализационната мрежа (анализ 

ПИРО)  

o Мерна единица - % от дължината на уличната мрежа 

o Вътрешна тежест - 4 

o Разяснение/определение – Този индикатор отразява процентното 

отношение на дължината на канализационната мрежа към общата 

дължина на уличната мрежа  

o Обосновка/аргументация - Този индикатор дава представа за 

дефицитите в покритието на територията на СО с канализационна 

инфраструктура. Отнесен е към частта на ГЕ, заета от урбанизирана 

територия. СО с агломерациите, включени в границите ѝ все още 

изостава значително от стандартите, определени от директивата 

за отвеждане на градските отпадъчни води (Директива 91/271/ЕИО), 

поради което на този подиндикатор е поставена най-висока тежест 

(5). 

 

ИН 2 - Дял от урбанизираната площ във всяка ГЕ, обслужена с 
електроснабдяване 

● Тип 

единичен индикатор 

● Мерна единица 

% 
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● Тежест 

1 

● Обосновка за индикатора 

Изследван е пространственият обхват на наличните мрежи и е отнесен 

към частта на ГЕ заета от урбанизирана територия. Изясняването на ГЕ 

с по-ниски стойности на индикатора, т.е. с недостатъчна обслуженост 

с мрежи на електроснабдяването, дава информационна основа за 

насочване на мерки. Като цяло, СО е добре обслужена с мрежи на 

електроснабдяването и показателят не е с голямо потенциално 

отражение при определяне на зоните за въздействие. 

 

ИН 3 - Дял от урбанизираната площ във всяка ГЕ, обслужена с централно 
топлоснабдяване 

● Тип 

единичен индикатор 

● Мерна единица 

% 

● Тежест 

1 

● Обосновка за индикатора 

Изследван е пространственият обхват на наличните мрежи и е отнесен 

към частта на ГЕ заета от урбанизирана територия. Индикаторът няма 

приложение в околоградския район поради липсата на икономическа 

целесъобразност в изграждане на мрежи при ниски гъстоти на обитаване. 

Изясняването на ГЕ с по-ниски стойности на индикатора, но с потенциал 

за доразвитие на мрежите, дава информационна основа за насочване на 

мерки. 

 

ИН 4 - Дял от урбанизираната площ във всяка ГЕ, обслужена с газоснабдяване 
от мрежа 

● Тип 

единичен индикатор 

● Мерна единица 

% 

● Тежест 

1 

● Обосновка за индикатора 

Изследван е пространственият обхват на наличните мрежи и е отнесен 

към частта на ГЕ заета от урбанизирана територия. Индикаторът има 
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приложение в околоградския район, където няма икономическа 

целесъобразност в изграждане на мрежи на топлофикация и където 

снабдяването с природен газ е основна алтернатива и начин за 

елиминиране на използването на твърди и течни изкопаеми горива. 

Изясняването на ГЕ с потенциал за доразвитие на мрежите, дава 

информационна основа за насочване на мерки. 


