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I. ВЪВЕДЕНИЕ 
 
Във всички страни по света  съществува необходимост от инвестиране в сферата на 
обществената инфраструктура - пътища, водопроводи, напоителни и отводнителни 
системи и др., след тяхното първоначално изграждане. 
 
В последните години този процес придоби значителна важност, тъй като 
правителствата  както в развитите, така и в развиващите се страни започнаха да 
обръщат по-голямо внимание на свързаните с него парични разходи. Понастоящем 
основни проблеми в областта са: ценообразуването, с цел възвръщане на разходите, 
ориентация към търсенето и потребителите, ефективност на  нап-равените разходи и 
на дейността.  Световната банка (1994) оценява потенциалните годишни ползи за 
целия свят от елиминирането на неефективността в цено-образуването и 
осигуряването на гореспомената инфраструктура на 55 милиарда долара. Тази сума 
представлява към 10 % от общите държавни приходи в развиващите се страни, 10 % 
от годишните инвестиции в инфраструктури и прибли-зително пет пъти годишния 
размер на финансиране за развитие на инфраструктурата. 
 
 В някои страни, част от обществената инфраструктура е приватизирана, в други 
- съответните държавни ведомства търсят начин за по-ефективното й управление, с 
цел избягване на спираловидния цикъл на разрушаване на системите, 
възстановяване и отново разрушаване, дължащо се на недостатъчни инвестиции. 
Именно в това - определянето на подходящото ниво на инвестиране, се състои 
основната роля на „Подхода за управление на активите“(ПУА). Планирането на 
управлението на активите може да се дефинира по следния начин: 
 
 “Структуриран и удобен за контролиране процес за планиране на 
инвестиционната инфраструктура, целящ осигуряването на 
потребностите на устойчиво и предварително определено качество на 
извършваните услуги”. 
 
 ПУА определя наличните активи (в напояването това са канали, тръби, 
съоръжения) и използва количествено тяхното състояние и резултатите от 
експлоатацията им (Rumsey and Harris, 1990). Последните се отчитат както за 
отделните активи, така и за системата като цяло (от която отделен актив е част). Като 
се използват получените оценки за състоянието и експлоатационните резултати за 
всеки отделен актив, може да бъде оценена и необходимостта от инвестиции за всяка 
от следните цели: 
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⇒ запазване на моментните експлоатационни резултати; 
⇒ подобряване на моментните експлоатационни резултати; 
⇒ поддържане на текущото състояние на активите. 

 
Въз основа на горните оценки може да се изготвят инвестиционни планове, които 
може да са дългосрочни (20-30 год.) или краткосрочни (5 години). Необходимо е да се 
отбележи, че описаната процедура е приложима независимо от това, дали става дума 
за частния или държавния сектор и независимо от това, дали целта е управлението на 
печелившо предприятие или определянето на реалните разходи по съответните 
услуги (които могат да бъдат или не субсидирани). 
 
 
II.      РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ПУА ПРИ НАПОИТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ  
 
  
 Целите на проучването за ПУА трябва да бъдат: 
 

1. Изследване развитието на текущите процедури в управлението на активите 
във водната индустрия във България. 
 

2. Оценяване  приложимостта на горната процедура в условията на сектора на 
напояването.  
 

3. Формулиране на стратегия за приложението на процедурите и техниката за 
управлението на активите в сектора на напояването. 
 

4. Осъществяване в опитна обстановка на уточнените в предишните точки 
процедури за планиране на управлението на активите в избрани напоителни 
райони. 
 

5. Оценяване на резултатите от приложението на процедурите в т.4 и при 
необходимост, определяне на райони за бъдещи проучвания. 
 

6. Изготвяне на общи препоръки под формата на указания за действие за 
прилагането на процедурите за ПУА в областта на напояването в България. 

 
 
 
III. ПРОЦЕДУРИ  ПО  ПУА, ИЗПОЛЗВАНИ  ВЪВ  ВОДНАТА ИНДУСТРИЯ  ВЪВ 
 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
 
 Възприетият подход за извършване на настоящото проучване се състоеше в 
изпълнението на наскоро разработените за водната индустрия във Великобри-тания 
процедури за планирането на управлението на активите. Следващите ре-дове 
съдържат кратък обзор на процеса на създаването и развитието на тези процедури. 
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По времето на процеса на приватизирането на водната индустрия във 
Великобритания през 1989 година, основен проблем бе възможно ли е да бъдат 
продадени фирмите от сектора на свободния пазар срещу разумна цена. Вниманието 
бе концентрирано върху: 
 

• необходимостта инвеститорите да имат ясна представа за състоянието и 
работата на активите във водната индустрия (70 % от които са скрити). 
 

• размерът на необходимите инвестиции във водната индустрия за под-
дръжката на активите и посрещането на новите изисквания за постиг-натите 
резултати. 
 

• начинът, по който за бъдат финансирани инвестициите. 
 
 Снимки във вестниците, показващи как автобуси попадат в дупки от разрушени 
канали, осигуриха графична илюстрация на това, което реялно потенциалните 
инвеститори биха купили. 
 
 Ето защо, е била належаща необходимостта от план, ангажиращ всички тези 
проблеми. Този план би трябвало да бъде изготвен и утвърден от независими 
организации, за да бъдат сигурни правителството и инвеститорите, че съдържанието 
му отговаря на реалността. 
 

 В допълнение, съществува и опасение в обществеността, че приватизацията 
на фирмите от водната индустрия биха причинили изтичане на активите си, поради 
недостатъчни инвестиции и биха могли в определен момент от време в бъдеще да 
“изчезнат”, оставяйки да функционират необходими програми за общо 
възстановяване. 
 Следователно, от съществена важност е било, състоянието на активите да бъде 
количествено измервано и контролирано, за да се гарантира, че  фирмите правят 
необходимите инвестиционни разходи за поддръжката на активите и техните планове 
за това са прозрачни и лесни за контрол. 
 
 По този начин се е  зародила  концепцията за План за управление на 
активите (ПУА) - план, който позволява да бъдат измерени количествено и 
проверени от независима организация състоянието, експлоатационните разходи и 
инвестиционните нужди, свързани с активите. 
 
 Съществувало е необходимост  да се осигури известна степен на съответствие 
между фирмите в изготвянето на ПУА. Ето защо, е била изготвена обща рамка за 
изготвянето на план за управление на активите от група консултански фирми от 
Великобритания, съвместно с Правителството и търговските водни асоциации 
(Асоциациите за водни услуги и водни компании). 
 
  
Определени са били 6 етапа на плана, представени в Таблица 1 по-долу: 
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ТАБЛИЦА 1  ШЕСТТЕ  ЕТАПА  НА  ПЛАНА  ЗА  УПРАВЛЕНИЕ  НА  АКТИВИТЕ 
 

1. Разработване на процедури за изготвянето на ПУА и неговата постоянна 
актуализация. Процедурите трябва да бъдат проследими и повтаряеми. 

 

2. Изготвяне на доклад за прилаганите стандарти и политики. 

 

3. Определяне на отделните дейности на обслужващата организация и описание на 
системите, свързани с всяка от тях. Всяка система се състои от определени 
активи. 

 

4. Събиране на информация за резултатите от работата и състоянието на 
главните компоненти на всяка система. Това може да бъде направено чрез 
извадки. (Необходимо е да се отбележи, че информацията за резултатите е 
свързана със системата, докато информацията за състоянието се отнася за 
отделните активи). 

 

5. Изготвяне на краткосрочна програма за разходите за 5-годишен период. 

 
 
Източник:  Адаптирано от WRc (1988) 
 
 
 От гореописаните етапи Етап 2  е от особена важност, тъй като в основата му 
е теорията, че качеството на осигуряваните услуги е главната движеща сила в 
определянето на инвестиционните нужди. Това бе важна стъпка по отношение 
трансформирането на представата за водоснабдителните организации от такива, 
осигуряващи услуги, определени от приоритета на тяхното управление или на 
държавата, към такива, осигуряващи услуги на потребителите. Текущото фактическо 
ниво на качеството и обслужването на потребностите се сравнява с определения 
стандарт и се определят проблемните области. Така могат да бъдат определени 
размерите на необходимите инвестиции за подобряване качеството на услугите, както 
и да бъдат контролирани бъдещите подобрения. 
 
 Горепосочените процедури са били последователно приети от всички 
водоснабдителни организации в Англия и Уелс, като получените резултати са  
използвани за: 
• Снабдяване с входни данни за проспектите на водните организации. 
• Допускане поставянето на ценови лимити от държавата. 
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• Допускане извършването на контрол върху работата след приватизацията. 
• Допускане извършването на контрол върху състоянието на активите. 
 
 Първите планове за управление на активите са били изготвени за 18 месеца, 
като е определена необходимостта от инвестиции за над 24 милиарда лири за 
следващия 10-годишен период, които да бъдат направени от 20-те най-големи 
водоснабдителни компании. 
 
 Важно е да се отбележи, че гореизложените процедури по ПУА (които се ба-
зират на статистически извадки) позволяват определянето на общите инвестиционни 
нужди и времето за извършване на инвестициите през плановия период. Те обаче, не 
определят мястото, където да бъдат направени инвестициите, с точност до 
определена схема. Определянето на годишните парични плащания по ПУА изисква 
детайлно планиране и определяне на приоритетите, според фактическата 
инвестиционна нужда в съответния момент от време. Може да отбележим обаче, че 
общият размер на паричните средства, предвидени за плановия период (20 години, 
състоящ се от 4 петгодишни програми), определен в ПУА, трябва да бъде достатъчен, 
за да осигури финансирането на всички необходими мероприятия за постигане на 
планираните резултати. На практика, много от отделните проекти, инкорпорирани в 
ПУА, най-вече в първия 5-годишен план, ще са вече определени в рамките на 
съществуващите инвестиционни процедури и вече  в напреднала фаза на планиране 
или осъществяване. 
 
 След приватизацията от 1989 година, процесът на ПУА бе допълнително развит 
и подобрен. Понастоящем плановете съвсем логично вземат под внимание всички 
активи (не само тези под земята), касаещи тяхното състояние и експлоатационни 
резултати (Wrc, 1990). Освен това, те съдържат информация за нивото на обслужване 
на потребителите, стойността на активите, експлоатационните разходи и източниците 
на приходи. 
 На практика планът за управлението на активите (ПУА)  под земята бе развит в 
цялостен 20-годишен Стратегически бизнес план за всяка водоснабдителна 
компания. 
 
 Изпълнението на Стратегическия бизнес план се контролира от организацията с 
пазарни функции за водната индустрия - OFWAT, която публикува годишните отчети 
за това, до каква степен потребителските стандарти на обслужване (измервани 
посредством “кошница” от експлоатационни показатели) са се променили през 
последната година под влиянието на инвестиционните програми. Тези отчети са 
обществено достояние и се използват да стимулират неефективните организации за 
по-добри резултати в бъдеще.  
Информацията от отчета е достъпна и за финансовите служби, а, теоретично, влияе и 
на цената на акциите и пазарната стойност на водоснабдителните компании. По този 
начин последните притежават реален стимул за подобряване на ефективността. 
Типични примери от отчетите на OFWAT са представени в Таблици 2 и 3 по-долу( в 
които са описани измененията в постигнатите резултати във времето и се прави 
сравнение между различни водоснабдителни фирми. Освен подобрено ниво на 
обслужване, “фирмите са подобрили в голяма степен качеството на информацията за 
постигнатите от тях резултати, съпоставена с предвидените средства. Това е в 
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съответствие с тяхната ориентация, базирана на постигнатите резултати и стимули” (I 
C R Byatt, Director General, OFWAT, OFWAT Report on Information for Regulation, Volume 
1, 1995). 
 
ТАБЛИЦА  1I  РЕЗУЛТАТИ  ОТ  ДЕЙНОСТТА  НА  ФИРМИТЕ  1990-91Р 1994-95 
 

Показател  Описание  1990-91  1991-92  1992-93  1993-94
  1994-95 
      %  %  %  %  % 

DG1 Население, изложено на  
  риск от недостиг на вода 24  20  12  12  12 
 
DG2 Население, изложено на 
  риск от ниско налягане 1.85  1.69  1.26  1.02  0.81 
 
DG3 Имоти с нередовно водопо- 
  даване, прекъсвания от 12  
  часа и повече   0.42  0.20  0.38  0.35  0.26 
 
DG4 Население, на което е забра- 
  нена употребата на питей- 
  на вода за битови нужди 41  14  9  0  3 
 
DG5 Имоти, застрашени от зад- 
  ръстване на канализацията 0.13  0.11  0.09  0.08  0.09 
 
DG6 Платежни разписки, непла- 
  тени в 20-дневен срок  3.84  3.25  3.99  3.30  1.16 
 
DG7 Писмени оплаквания, нераз- 
  гледани в 20-дневен срок 8.82  5.86  8.61  12.78  1.02 
 

Източник:  Таблица 4А, Отчет на OFWAT за стойността на ВиК услугите, 1994-95.
  
 
ТАБЛИЦА   1II РАЗХОДИ ЗА ЕДИНИЦА КОЛИЧЕСТВО ДОСТАВЕНА ВОДА 1991-92 ДО   1994-95 
 
 

Компания Година  Разходи за Поддръжка на  Възвръщаемост Цена за  
    дейността системата  върху вложенията потребителите 
    (пенса/м3) (пенса/м3)  (пенса/м3)  (пенса/м3) 
 

 
Anglian 1991-92  32  16   15   64 
  1992-93  35  19   18   72 
  1993-94  46  20   7   73 
  1994-95  33  15   24   71 
 

 
Thames 1991-92  29  6   8   43 
  1992-93  30  6   10   46 
  1993-94  30  8   10   49 
  1994-95  27  9   11   47 
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Източник:  Таблица 4А, Отчет на OFWAT за стойността на ВиК услугите, 1994-95. 
 
 

IV. ВЪПРОСЪТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ  НА  АКТИВИТЕ  В  НАПОЯВАНЕТО 
 
 В проучването бе установено наличието на някои прилики и разлики между 
необходимостта от процедури за управление на активите във водоснабдителните и 
канализационни системи във Великобритания и в напоителните системи в развиващите се 
страни( разбирай и България).  
 
Основните прилики между двата вида разглеждани системи са: 

1. Съществуват голям брой активи и системи. 
2. Активите функционират като хидравлически определени системи. 
3. Активите могат да бъдат класифицирани според състоянието им. 
4. Отделните активи изпълняват определени функции. 
5. Възможно е да бъдат изготвени модели за разходите. 
6. Съществува необходимост от планиране на инвестициите в дългосрочен период от 

време. 
7. Системите обслужват клиенти. 
8. Системите са географски монополи. 
9. Налице е загриженост относно “разграбване на активите” при прехвърлянето на 

управлението или приватизацията на системите. 
 
Установени са също и основни различия: 

1. Управлението има много по-голяма роля в напояването в сравнение с ВиК 
системите. 

2. Не е лесно да бъдат дефинирани показателите за работата на напоителните 
системи и затова не са добре определени. 

3. Съществуват няколко установени от закона нива на услугите в напояването. 
4. Често в напояването има определени стандарти за обслужване на клиентите. 
5. Във водоснабдяването, употребата на напорни, затворени тръбни системи може 

да компенсира повреди в части от системата. В гравитачните, открити канални 
напоителни системи повредите в съоръженията в горната част на канала оказват 
значително влияние на работата на останалите съоръжения. 

 
 Било е  установено, че въпросът, дали напоителните системи да бъдат обществени 
или частна собственост и дали, ако те са стопанисвани от частния сектор, да работят с цел 
извличане на печалба ли не, не е от съществено значение.  
 
Описаният в настоящото изложение процес на планиране на управлението на активите 
установи определянето на реалистични нива на инвестиции, необходими за поддържане на 
ефективно ниво на разходите в напоителните услуги. Добавянето на допълнителни такси 
към вече получените и промяната в получателя на таксите за напоителни услуги не се 
отразява на валидността на процеса на планиране на управлението на активите. 
Всъщност, процесът на ПУА има голямо значение за прехвърлянето на управлението и 
приватизацията на напоителните системи, тъй като осигурява минимума за оцеляване на 
тяхната стойност, жизнеспособност и инвестиционно планиране. 
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 Голяма част от въпросите, засегнати на наскоро проведената в Ухан,Китай, Международна 
Конференция по Прехвърляне на Управлението на напояването през септември 1994, 
могат да бъдат разгледани през призмата  на ПУА. 
 
 Въпреки наличието на някои различия, след анализиране на двата начина на 
управление и полски опити се установило, че с известни модификации, процедурите за 
управление на активите, разработени за водната индустрия на Великобритания, могат да 
бъдат приложени и в планирането на управлението на активите в напояването.  
 
Като следствие от това, бе разработена схема за ПУА в напояването (фиг.1), чиито 
компоненти са разгледани по-долу: 
 
1. Определяне на системните функции 
 Необходимо е да бъдат определени основните функция или функции, осигурявани от 
системата. Основната функция за една напоителна система може да бъде дефинирана по 
следния начин: “ доставяне на вода  за напояване в достатъчно количество и качество и в 
подходящото, изисквано от отглежданите култури, време”. За допълващата отводнителна 
система основната функция се определя като: “ премахване на количеството излишна вода 
от повърхността и почвата, съобразено с времето на възникнала необходимост за това от 
отглежданите култури.” 
 
2. Определяне на “планова единица” 
 За целите на процедурата по планиране на управлението на активите, описани в 
настоящата разработка, е необходимо да бъдат определени “планови единици”, от които 
могат да бъдат взети проби за статистически анализ. Подобни “планови единици” трябва 
да представляват системата като цяло. “Плановите единици” могат да бъдат цели системи 
(както в Индонезия) или части от тях, като например второстепенните канали. Системите 
могат да бъдат разделени на няколко категории “планови единици”, например 
отводнителните бентове на реките могат да представляват една категория, а първичната 
система от канали - друга. 
 
 Изборът на “планови единици” е от приоритетно значение при изготвянето на план за 
управление на активите (ПУА) като гаранция,че пробите са представителни и че 
информацията, получена от експерименталните райони може да бъде агрегирана за 
създаване на точна картина на ситуацията във всички системи. От голямо значение е 
участието на професионален статистик в този етап от изготвянето на ПУА. 
 
3.  Стратификация и нормализация 
 След като “плановите единици” са вече определени, е необходимо да бъдат 
“стратифицирани” или групирани. Целта на това групиране е да ги раздели на 
инвестиционни типове с подобни характеристики. След извършването на този процес става 
възможно вземането на проби за статистически анализ. 
 
Групирането може да се базира на един или няколко от следните критерии: 

• обща топография (стръмни, равнинни) 
• отглеждани култури в системата 
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• ниво на използваната техника (напълно развити, частично развити и т.н.) 
• възраст 
• управление/ собственост (ведомство, ведомство/зем.стопанин, земеделски 

стопанин) 
• средно ниво на доходите на земеделските стопани. 

 
 Мерките за “нормализация” се състоят в обвързването на характеристиките на 
системите с определени общи мерни единици за размер. Типичната използвана мярка за 
нормализация е обслужваната от системата площ. Използването на мерки за 
нормализация прави възможно конвертирането на инвестиционни оценки между различ-ни  
по размер системи. 
 
4. Осъществяване на проучване на активите                  
 Проучването на активите е една от главните части на процеса на планиране  
управлението на активите. Целта на това проучване е да запълни празнотите в 
необходимата информация за изготвянето на ПУА. Обикновено, при изготвянето на 
първоначалния ПУА, подобни празноти могат да се окажат значителни. С времето обаче, 
се събира все повече и повече информация, като проучването продължава да запълва 
информационните празнини, да актуализира наличната информация и да подобрява 
нейната точност. 
  
 Тъй като на разглеждане подлежат само опитните системи (а не всички), то е 
възможно проучването на активите да бъде осъществено подробно, но без прекомерно 
използване на наличните ресурси от квалифицирана работна сила, време и парични 
средства. 
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Фиг.1. Планиране на управлението на активите в напояването 
 
 
  ДЕЙНОСТИ /     РЕЗУЛТАТИ  ОТ  ДЕЙНОСТТА      АКТИВИ         РАЗХОДИ 
 УПРАВЛЕНИЕ 
 
   Съществуваща      Правни задължения           Връзка с         Местни         Проучване на     Проучване  Анализ на историческите 
     управленска         Влияние върху           Асоциациите      тенденции          резултатите            на        разходи 
       практика                   околната среда          на водо                    за развитие         от дейността       активите 
           Национална по-         ползвателите           на системите 
          литика по водите 
   Съществуващи  
    оперативни  Стандарти на            Оценки  на      Текущо ниво                   База данни           CAPEX  Анализ        OPEX Анализ 
     процедури    обслужване     бъдещото  развитие                на обслужване    за активите       Индекс за размера      Оперативни 

                   *обхват             на единицата           разходи 
                      *размер         Ново стро-  Ремонтно/        Рутинна  Експло- 

   Управленски                * стойност       ителство     /Разширит.       дейност   ата- 
    проучвания        Инженерни  проучвания        * състояние       нов  екви-      дейност            по  под-    ция 

                  *възможност          валентен                                 дръжка 
                    за обслужване       актив 
                  *важност 
 
            Определяне на инвестиционните нужди          П Л А Н 
              Планиране на дейността               ЗА  УПРАВЛЕНИЕ 
             Ползи (подобрения в резултатите                 НА  АКТИВИТЕ 
             от дейността 
 
 
 
 
            ОРЕХ                          Финансово моделиране: 
      Уточнявания           * алтернативни стратегии 
             * капиталово планиране 
                   (напр. 20 години) 
             * бюджетно планиране 
       Промени в            (5 години) 
      процедурите           * бюджетни приоритети 
 
    Промени   ОРЕХ   Преговори за    Ценообразуване, с      Бюджетно разпределение        Сравняване и оценяване 
     в управ-   бюд-  приватизиране и прехвърляне цел възстановяване    в зависимост от нуждите            на резултатите и 
    лението   жет           на управлението            на направените разходи        възнаграждения 
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Проучването служи за определяне на: 
1.  Категорията на компонентите на системата ( канал,регулатор на 

налягане и т.н.). 
2. Обхватът на съществуващите активи ( какъв брой и какви категории). 
3. Размерът на активите (те се разделят в групи по активи) 
4. “Важността на актива” . Тя се свързва с въздействието, което 

евентуална повреда в него може да има върху системата като цяло.По този 
начин регулаторът на налягането при водохващането е “по-важен” от 
второстепенните регулатори от по-долните нива на системата. 

5. Стойността на активите във всяка група по размери. Стойността се 
базира на  Модерен Еквивалентен Актив (МЕА), т.е. разходи за подмяна на 
съоръжението на днешната му пазарна цена. 

6. Компонентите на всеки актив ( например клапите и колоните като 
компонент на главния регулатор). Отделните компоненти на даден актив 
могат да се амортизират с различен темп. 

7. Състоянието на актива и неговите компоненти. Състоянието на 
актива се отразява на нивото на необходимите инвестиции. Състоянието се 
класифицира по категории чрез така наререните “скали на състоянието” 

8. Възможността  за обслужване от актива, т.е. как функционира той. 
Даден актив може да бъде в лошо състояние (повредени опори), но да 
изпълнява функциите си задоволително (шлюзовете функционират и 
пропускат проектираното водно количество). Възможността за обслужване 
се разделя на хидравлични функции  (възможност да осигури проектираното 
водно количество) и оперативни функции (възможност за контролиране на 
водните количества в даден район, възможност за осигуряване на 
управление и т.н.). Въможността за обслужване се класифицира според 
скали на обслужване. 

 
5. Оценка на резултатите от действието на схемата 
 Това е един от най-трудните за осъществяване елементи от процеса на 
планиране управлението на активите в напояването. В сравнение с него, оценката 
на резултатите от дейността на ВиК системите е сравнително стандартна 
процедура.  

В случаите с напояването, е необходимо да се направи ясно 
разграничение между резултатите от действието на схемата (т.е. напоителната и 
отводнителна системи, реколти, отглеждани култури, земеделски стопани и т.н.) и 
тези на системата  (включваща само напоителната и отводнителна мрежа). 
Планирането на управлението на активите се отнася до работата на системата, като 
основните показатели за постигнатите резултати от дейността  са проектираното, 
или максимално необходимото водно количество и управлението. Други, често 
използвани показатели за работата на схемата, като производство на земеделска 
продукция, получени добиви и т.н., нямат пряко отношение към планиране 
управлението на активите (независимо от това, че по-добрите резултати от 
дейността на системата се измерват именно чрез тези показатели). Small and 
Svendsen (1992) правят разграничение между различните “системи” (използвайки 
термините “напоителни системи” и “напоявани селскосто-пански системи”) и 
представляват схема за оценка на резултатите от дейността на всички нива. Murray-
Rust and Snellen (1991) не правят такова ясно разграничение между работата на 
схемата и системата.  
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 Ключова отличителна черта на процеса на планиране на управлението на 
активите е уточняването на необходимост ниво на обслужване и впоследствие, 
определянето на недостатъците в работата, посредством измерването на 
текущите нива на обслужване, които са, или могат да бъдат постигнати чрез 
активите (приемайки, че не съществуват пречки, свързани с управлението). 
 
7. Инженерни проучвания 
 Инженерните проучвания са ключов елемент на процеса на управление на 
активите.  
 
Основните изисквания, свързани с тях, са: 

a) Определянето и количественото измерване на причините за 
неудовлетворителната работа на системите (ако такива съществуват). 

b) Количествено измерване на последиците (ползи и разходи) от 
инвестиционните стратегии, целящи подобряване нивото на работа. 

c) Количествено измерване на промените (във времето) в стойностите на 
показа-телите за постигнатите резултати от дейността, като следствие от 
капиталовите инвестиции. 

 
 Възможно е да възникне необходимост от по-нататъшни проучвания, свързани 
с изискванията на Финансовия Модел, като например икономически и финансов 
анализ за определяне възможностите на водоползвателите (земеделските стопани) 
да плащат за планираното ниво на обслужване. 
 
 Броят и мястото на провеждане на инженерните проучвания трябва да бъдат 
определени след консултация със статистик по ПУА, с цел гарантиране, че 
постигнатите резултати ще осигурят информация, която може да бъде обобщена 
чрез използването на статистически методи. 
 
 Необходимо е да се подчертае, че Инженерните Проучвания и Проучването на 
Активите имат различни цели и резултати и по този начин взаимно се допълват. 
 
7. Създаване на модели за разходите 
 Целта на Моделите за Разходите е да: 

• улесни оценката на съществуващите активи (във връзка с техния МЕА) 
• определи разходите за единица капиталово инвестиране 
• измери количествено оперативните разходи за експлоатацията и 

поддръжката на системите. 
 
 Стойностите на Модерния Еквивалентен Актив (МЕА) могат да бъдат взети от 
съществуващите данни, или да бъдат определени в рамките на Инженерните 
Проучвания. Определянето на единичните разходи е необходимо за пресмятането 
на бъдещите разходи за инвестиционни дейности (като замяната на шлюзови 
регулатори по второстепенните канали), определени от Инженерните Проучвания. 
Трябва да бъде количествено определен ежегодния бюджет, необходим за 
експлоатацията и поддръжката на системата (ОРЕХ, за разлика от капиталовите 
инвестиции - САРЕХ). Би могло да възникне необходимост от балансиране на 
разходите за ОРЕХ и САРЕХ и в такъв случай в Инженерните проучвания трябва да 
се определят възможностите за това. 
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8. Обединяване на елементите на ПУА и представянето му 
 Процесът на изготвяне на Плана за Управление на Активите (ПУА) се състои на 
практика в трансформацията на разнородна информация от различни източници 
(описани по-горе) в пакет от взаимосвързани резултати. Възможните резултати от 
обработката на информацията в рамките на ПУА са представени в таблица 4 по-
долу. Тези резултати от ПУА се използват във Финансовия Модел. 
 
 

ТАБЛИЦА   4  РЕЗУЛТАТИ  ОТ  ПУА 
 
РЕЗУЛТАТ ОПИСАНИЕ 
Профили за състоянието на 
активите и възможността за 
обслужване 

Отчет, включващ определен брой от всеки вид актив, броя във всяка група по 
размер, стойността на МЕА, общата амортизационна стойност и профилите, 
оценки чрез МЕА за състоянието, възможността за обслужване и важността на 
актива. 

Видове активи и 
амортизационни категории 
на компонентите 

Отчет за срока на амортизация и различните видове активи и компоненти. 

Анализ на момента и целта 
на инвестициите 

Предварителна програма за капиталовите инвестиции в рамките на първия 5-
годишен план и за всеки следващ петгодишен период за 20 години напред. 
Програмата определя също така целта на инвестирането, като:  
         (I)   поддържане на постигнатите от системата резултати 
         (II)  подобряване или разширяване работата на системите 
         (III) поддържане състоянието на активите. 

Инвестиране по вид актив и 
категория на важност 

Отчет, свързващ от финансова гледна точка инвестиционните планове с 
определени видове активи и тяхната категория на важност. 

Инвестиционна дейност Отчет за дългосрочните инвестиционни програми, определени по най-важните 
дейности, които предстои да бъдат извършени (като например “заменяне на 
шлюзове”, “ремонт ва защитните съоръжения в крайната част на системата”) 

Ползи от инвестициите Отчет, описващ подробно очакваните ползи от инвестиционните програми, 
изразени в подобряване на показателите за постигнатите резултати от дейността. 
Този отчет е ключов елемент от Финансовия Модел. 

 
 
9. Изготвяне  на  Финансовия  Модел 
 Процесът на финансово моделиране се състои в разглеждането и уточняването 
на предварителните идеи, представени в ПУА. Именно това е етапът от процеса, в 
който могат да се вземат редица ключови решения за стратегическото управление 
на системата.  
 
 По-специално, целите и ограниченията на Финансовия Модел са: 

1. Да изработи реалистична инвестиционна стратегия в рамките на 
наличните средства. 

2. Да направи избора между САРЕХ и ОРЕХ (решение за капиталови и 
решение за оперативни инвестиции). 

 
 В процеса на проиграването на Финансовия модел се използват всички данни, 
събрани и обобщени в процеса на изготвяне на ПУА. Сред се включват: 

• определяне на инвестиционните нужди  
• изготвяне на предварителна програма за разходите за 20-годишен 

период 
• определяне на ползите от инвестициите и обвързването им с 

предварителната програма 
• изготвянето на база данни, която да бъде използвана при 

разглеждането на алтернативни решения. 
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 Използвайки горната информация като работна база данни, Финансовият 
модел разглежда съществуващите ограничения и приоритети по отношение на: 

a) алтернативните стратегии 
b) капиталовото планиране (в 20-годишен период) 
c) бюджетното планиране и инвестиционните приоритети (5-годишен 

срок) 
d) източници и реалистични нива на финансиране (такси за напояване, 

субсидии и т.н.). 
 
а) Алтеранитивни стратегии. Един от основните въпроси, които е 
необходимо да бъдат проучени, е дали предварително изготвените в ПУА 
инвестиционни планове могат да се осъществят без да се налагат корекции в тях. В 
случай, че това се окаже невъзможно, е необходимо да бъдат разгледани различни 
алтернативи, като: 

• ускоряване или забавяне ан инвестициите 
• промяна в нивото на осигуряваното обслужване 
• откриване на алтернативни източници на финансиране 
• разглеждане на алтернативи за балансиране между САРЕХ и ОРЕХ. 

 
 Решенията, произтичащи от разглеждането на алтернативни стратегии се 
предвижда да: 

• създадат политика на действие (с цел направляване процеса и 
подготовка-та на бюджета) 

• определят и разгледат необходимите средства и приоритети за 
първия 5-годишен план. 

 
б) Капиталово планиране. Капиталовото планиране представлява процес 
на определяне на необходимостта от капиталови инвестиции, произтичаща от 
предпочитаната инвестиционна програма. Необходимо е да се знаят потоците на 
приходите и разходите, както и притокът на капитали във всеки 5-годишен период в 
рамките на 20-те години. Първият 5-годишен план се превръща в бюджетен план. 
 
в) Бюджетно планиране и инвестиционни приоритети.  Този анализ 
предполага изготвянето на подобна политика за разходите през първия 5-годишен 
период, базираща се на предварително обявените приоритети. Тази програма 
разпределя “парични кошници” към определени видове дейности и определя 
необходимия паричен поток (приходи и разходи) за постигането на това ниво на 
инвестиране. 
 
г) Източници на финансиране. Като част от процеса на финансово моделиране, 
е необходимо да се вземе под внимание структурата на ценообразуването за 
осигуряване на услугата, както и размера на таксата, плащана от потребителите. 
Размерът на тази такса зависи от: 

• задължителните изисквания (т. напр. законодателство, минимални нива на 
от-ток за контролиране на замърсяването и т.н.) 

• желаното ниво на обслужване на потребителите според техните 
възможности и/или склонност да заплащат определената такса (базиращо 
се например на “проучване на потребителите” или социоикономически 
изследвания) 
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• текущото ниво на обслужване (в сравнение с желаното ниво) 
• нивото на инвестиции, които ще бъдат направени в системата 
• балансирането между САРЕХ и ОРЕХ разходи. 

 
 В рамките на Финансовия отдел е необходимо да се отдели значително 
внимание на размера на таксите за обслужване. Разходните потоци трябва да бъдат 
сравнително стабилни, така че потребителите да не са изправени пред рязко 
променящи се нива на таксите. В наскоро приключения ПУА 2, изготвен за водната 
индустрия на Великобритания, въпросът за размера на таксите за водопотребление 
заемаше централно място в предложенията за инвестиционно планиране, изготвени 
от водоснабдителните фирми. 
 
 

9. Ценообразуване за възвращаемост на разходите 
 

 Посредством планиране нивото на необходимите инвестиции, ПУА определи 
целевите нива на приходи за финансиране на инвестициите. Тези приходи могат да 
постъпят от най-различни източници - що се отнася до водоснабдяването основен 
източник са потребителите, докато за напояването в развиващите се страни 
средствата идват предимно от държавата. В голям брой страни обаче, се 
предприемат мерки за събиране на финансови средства за напояването от 
потребителите посредством налагането на напоителни такси. Както вече беше 
казано по-горе, определянето размера на тези такси е въпрос от голяма важност и 
що се отнася до напояването за земеделски цели, е необходимо да бъде 
внимателно проучена платежоспособността на потребителите. Подобни проучвания 
е необходимо да бъдат включени в гореспоменатите Инженерни проучвания. 
  
 

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 Основното заключение, което може да се направи от настоящото проучване е, 
че процедурите по Планиране Управлението на Активите, разработени 
първоначално за водната индустрия във Великобритания, могат да бъдат 
приложени, макар и с известни модификации в областта на напояването в 
развиващите се страни. Поради самата природа на подхода (използващ метода на 
статистическите извадки), неговата приложимост е ограничена до страните, 
разполагащи с добре развита напоителна мрежя. Прилаганите процедури използват 
най-пълноценно наличните ресурси от квалифицирана работна ръка, време и пари, 
посредством концентрирането на всички усилия за задълбочено анализиране на 
избраните пилотни райони. Ключов елемент в процеса е подходът на 
статистическите извадки. Необходимо е голямо внимание за определянето на 
критериите за стратификация и нормализация, с цел гарантиране, че избраните 
пилотни райони са представителни за системата или системите като цяло. 
 
 Установено беше, че важен елемент от процеса на Планиране на управлението 
на активите е въздействието, което оказва на постигнатите резултати от дейността 
оперативното управление. Особено важно е да бъдат определени ограниченията за 
управлението и да бъде изяснено тяхното влияние върху резултатите от работата 
на системата. Оценката на тези резултати трябва да бъде концентрирана върху 
самата система, въпреки че като техни заместители могат да бъдат използвани 
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някои измерители на тези резултати, като производство на земеделска продукция от 
отделни култури и разпределението му по райони. От практиката във 
Великобритания беше установено, че процесът на изготвяне на ПУА за 
напоителните системи набляга на, и изяснява фактическото и желано ниво на 
обслужване на потребителите. 
 
 В заключение, може да се вярва, че Планирането на правлението наАктивите 
(ПУА), във вида, описан в настоящото изложение, осигурява отлични условия за 
“бизнеса”, състоящ се в управлението на напоителните системи. Описаните 
процедури са приложими независимо от това, дали системите са частни или 
държавни. Разбира се, отделен е въпросът за това, какви институционални условия 
биха били най-подходящи за осигуряването на напоителните услуги, въпреки че е 
ясно, че за да бъде то ефективно, е необходимо наличието на условия, в които 
мениджърите имат контрол върху ресурсите и разполагат с власт за 
осъществяването на Плана. С използването на процеса на Планиране на 
Управлението на Активите голяма част от настоящите проблеми в напояването се 
разглеждат и разрешават в рамките на систематична процедура. Сред тези 
проблеми се включват: възстановяването на разходите и определянето на таксите 
за напояване; оценката на дейността и поставянето на целеви показатели; 
прехвърлянето на управлението и приватизацията на напоителните системи; 
определянето на нивото на обслужване; управлението на дейността по поддръжката 
и устойчивото развитие на системите. Основният проблем е обединяването на 
всички тези проблеми в логична схема, имаща отношение към целия процес, а не 
само към отделни части от нея. 
 
 Процесът на ПУА завършва с изготвянето на Стратегически бизнес план, в 
който се определят нивата на инвестиране за системата, с цел осигуряване на 
планираните нива на обслужване на потребителите, които улесняват и постигането 
на планираните резултати от дейността на напоителната система като цяло. 
Посредством изготвянето на ПУА се събират данни, чрез които могат да бъдат 
измерени и оценени по-нататъшните резултати от дейността на системата, като по 
този начин става “прозрачна” и “проверяема”. 
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