БАВ ПО СВЕТА/bwa abroad

Мирослав Митков – ръководител на проект
„Процесен бенчмаркинг във ВиК дружества в България“

БАВ участва в
Международна среща по
бенчмаркинг на Балканите
От 18 до 20 март, Регионалният център по бенчмаркинг
(сравнителен анализ) за бивша Югославия (Босна и Херцоговина, Хърватска, Македония, Черна гора, Словения
и Сърбия) бе домакин на Първата международна среща между дружествата в региона на Балканите, които
успешно реализираха за първа година бенчмаркинг във
ВиК сектора. Методологията, по която се осъществяват проектите е на Европейската бенчмаркинг кооперация (ЕБК). За място на провеждане на събитието бе
избран Белград – най-големият град на територията
на регионалния център.
Целите на семинара бяха насочени в следните посоки:
n Разглеждане на резултатите от представянето на
ВиК дружествата от бивша Югославия
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n Обща дискусия между дружествата от България и
бивша Югославия, целяща да се сподели опита на
всяка страна в процеса по въвеждането на бенчмаркинг
n Представяне на добри практики от дружества, които използват бенчмаркинга като инструмент за подобряване на тяхната дейност
n Наблюдения от страна на представители на ЕБК и
споделяне на техния опит в процес по въвеждане на
бенчмаркинга
Г-н Петер Дане и Г-н Филип Велер направиха обобщаващ анализ от реализирането на проекта в рамките
на Дунавския регион. Бяха отбелязани най-съществените проблеми, характерни за регионалните центрове
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участващи в Дунавската програма:
n Ниското ниво на инвестиции в сектора използвани
за рехабилитация на мрежите
n Проблемите с пречистването на отпадъчни води
n Проблемите с одобряване на цена, която да отговаря на нуждите за инвестиции и поддържка на мрежите
n Загубите на вода
n Използване на по-голям брой персонал, отколкото е
необходимо
n Проблемите при индивидуалното измерване на потреблението
Представители на следните български ВиК дружества взеха участие в работната среща: Бургас,
Русе, Враца, Видин, Благоевград, Ямбол, Габрово и Ловеч. Участие в срещата взеха и членове на управителния съвет на Българската асоциация по водите, която
е водещата страна в процеса по въвеждането на бенчмаркинга в България.
В отделни срещи, всеки един от регионалните центрове разгледа съответните събрани данни и изготвените анализи за първата година от проекта. Бяха
обсъдени най-често срещаните проблеми със стартирането на проекта и събирането на данните за 2013 г.

По време на българската среща се направи първото
представяне на изготвените доклади от ЕБК, направени чрез изцяло обновен софтуер. Те са индивидуални за
всеки участник в проекта, с отделни анализи за вода и
канал. За първи път в тях се използва нов начин на представяне на информацията – чрез светофарна система
и лесночетими графики, като по този начин се позволява сравнително бързото възприемане на анализираната
информация. Бяха демонстрирани възможностите на новия софтуер на ЕБК, който за 2015 г. ще бъде използван
от ВиК дружествата при въвеждането и анализирането
не техните данни. Срещата бе използвана и за представянето на графика за извършване на проектните дейности за 2015 г.
По време на събитието бяха направени презентации и
за някои други особено актуални теми във водния сектор:
n Управление на активи
n Енергийна ефективност
В последният ден от срещата, фирма Акванет от
Полша направи презентация на тема Управление на загуби. Беше споделен опита на компанията в тази област
и впечатляващите резултати, които са постигнати в
рамките на няколко години – 9.80% загуби на вода.n
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Miroslav Mitkov, manager of project “Process Benchmarking in Water Utilities in Bulgaria”

BWA took part in
international meeting
on benchmarking
in the Balkans
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On March 18-20, the Regional Center of Benchmarking
(comparative analysis) for former Yugoslavia (Bosna and
Herzegovina, Croatia, Macedonia, Black Forest, Slovenia and
Serbia) hosted the first international meeting of utilities in the
Balkan region which successfully completed the first year of
benchmarking application in the water supply and sanitation
(WSS) sector. The methodology used in the projects is that of
the European Benchmarking Cooperation (EBC). The venue
of the meeting was Belgrade, the biggest city on the territory
covered by the regional center.
The agenda of the meeting included the following topics:
n Revue of the results presented by the water utilities from
former Yugoslavia
n General discussion between utilities from Bulgaria and
former Yugoslavia aimed to share the experience of each
country in benchmarking introduction
n Presentation of good practices by utilities using benchmarking as an instrument for improving their activity
n Monitoring by EBC representatives and sharing their experience in benchmarking introduction.
Mr. Peter Dane and Mr. Philip Weller made a summarizing analysis of the project realization within the Danube region. The most essential issues specific for the regional centers participating in the Danube Programme were marked, as
follows:
n Low level of investments in the sector needed for network
rehabilitation
n Waste water treatment problems
n Problems in the approval of prices which should cover the
needs of investments and network maintenance
n Water loss

n Employing more personnel than needed
n Problems with the individual metering of consumption
The following Bulgarian water utilities took part in the
meeting: Burgas, Ruse, Vratsa, Vidin, Blagoevgrad, Yambol, Gabrovo and Lovech. Some members of the Governing
Board of BWA which is the leading entity in benchmarking introduction in Bulgaria participated as well.
In separate meetings each regional center presented
the collected data and analysis made for the first year of the
project. The most frequently met problems with the start of
the project and data collection for 2013 were considered.
During the Bulgarian meeting the EBC reports prepared
through a new software were presented. They are individual
for each participant in the project, with separate analyses for
water and sanitation. A new way of information presentation
was demonstrated – through traffic lights system and easily
readable graphs, thus allowing a better perception of the analyzed information. The new features of the EBC software were
demonstrated; it will be used in 2015 by the water utilities for
loading and analysis of their data. The meeting was used also
for the presentation of the graph for the completion of the
project activities in 2015.
During the event presentations on some up-to-date issues in
the water sector were delivered:
n Asset management;
n Energy efficiency.
In the last day of the meeting, the Polish company Aquanet made a presentation on the topic “Water Loss Management”.
The company shared its experience in this field and the impressive results reached within several years – 9.80% water loss.n
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