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УВОД 
 

Темата за водата неносеща приходи присъства от известно време в България и въпреки че 
институциите полагат усилия за решаване на този проблем, до този момент няма 
съществено подобрение във връзка с намаляването на загубите на вода. Работата в тази 
посока продължава да бъде едно от най-големите предизвикателства за управлението на 
водния сектор в България. 

Българската акоциация по водите работи в посока на обособяването й като ръководен орган 
по отношение на техническите проблеми в областта на водния сектор и по-специално в 
посока на развитие на способи за намаляване на водата неносеща приходи в България. 
Това ръководство е друг много важен компонент, който вече е на разположение на 
заинтересованите страни в областта на водния сектор, заедно с ежегодно провежданата 
конференция за загубите на вода и съревнованието по откриване на течове, които имат за 
цел да се постигне по-добро разбиране на проблема и разработване на стратегии за 
постепенното подобряване на състоянието. 

Това ръководство е важно и крайно необходимо четиво за всички участници във водния 
сектор, тъй като то предлага една обща отправна точка за създаване на съставни части и 
разработване на успешна програма за намаляване на водата неносеща приходи, в т.ч. 
Оценка на водата неносеща приходи, Намаляване на реалните и търговските загуби, 
Финансови възможности и изграждане на капацитет. Освен това, то съдържа задълбочен 
референтен списък за евентуално допълнително проучване, както и специфични теми във 
връзка с водата неносеща приходи и информационни източници. 

На национално ниво, проектът за техническа помощ, осигурен от Европейската 
инвестиционна банка, има своя принос за намаляване на водата неносеща приходи в 
България. Водата неносеща приходи е идентифицирана като една от основните цели във 
връзка с техническата, икономическата и финансовата устойчивост на много проекти в 
областта на водния сектор, подготвени и изпълнени по Оперативна програма „Околна 
среда“ за периода 2007-2013 г., както и такива, планирани за следващия програмен период 
2014-2020. Освен това, той насърчава създаването на капацитет за провеждане на 
обучения по проблемите на водата неносеща приходи, които да са лесно достъпни за 
участници на всички нива във водния сектор в България. 

Важно е да се обърне внимание на това, че бъдещите инвестиции във водния сектор, 
осигурени чрез национални програми като ОПОС, трябва да бъдат насочени към нуждите на 
ВиК дружествата за решаване на проблемите, свързани с водата неносеща приходи, и към 
предприемане на мерки за намаляване на загубите до управляеми норми в течение на 
времето.  

Трябва да отбележим знанията и приноса на всеки един от членовете на Работната група за 
загубите на вода в процеса на изготване на това ръководство, а също и че без тяхното 
активно участие, завършването на това ръководство нямаше да бъде възможно. 

Признаваме също така и подкрепата на Европейската инвестиционна банка, която осигури 
техническата помощ за изготвяне на ръководството.  
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1 ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА КЪМ УПРАВЛЕНИЕТО НА 
ВОДАТА НЕНОСЕЩА ПРИХОДИ В БЪЛГАРИЯ 

Водата неносеща приходи е ключов проблем, касаещ ефективността на работата на ВиК 
дружествата в целия свят, в това число България. Много ВиК дружества в България са 
принудени да се справят с високи нива на водата неносеща приходи, което води до 
неефективна експлоатация на водоразпределителните системи по отношение на налягането 
на подаваната вода, прекъсване на водоподаването и качеството на водата. 

Остарялата инфраструктура поради липса на нови инвестиции е една от основните причини 
за нарастване на броя на авариите и високите загуби на вода. Много от дружествата 
работят в райони с намаляващ брой на населението и трудни икономически условия. Освен 
това, закриването на промишлени предприятия прави старите водопроводи преоразмерени 
при значително по-ниска консумация на вода спрямо проектната. Екипите по поддръжка 
често отделят по-голямата част от времето и наличните си ресурси за ремонт на възникнали 
(най-вече видими) аварии и за други спешни проблеми, при отсъствието на структурно 
планиране на дейности, свързани с водата неносеща приходи. Докато оперативните разходи 
и разходите за поддръжка на водоснабдителните системи при подобни трудни условия 
могат да бъдат значително по-високи от тези при системи, експлоатирани в умерени 
условия, приходите обикновено намаляват поради по-ниската консумация, което води до 
финансов стрес за ВиК дружествата. 

Голяма част от водата неносеща приходи може да се счита търговски загуби на вода. При 
решаването на този проблем, трябва да се вземат предвид както грешките в показанията на 
водомерите, така и незаконното ползване във всякакви форми, като незаконни отклонения, 
манипулация на водомери и байпасни връзки. 

Като цяло, в много от дружествата се наблюдава недостиг на  уреди за измерване. Тъй като 
не се измерва цялото общо количество вода на входа на системата, трябва да се направи 
оценка на значителна част от тези обеми на входа на системата. Освен това, много 
дружества не разполагат със SCADA системи и в резултат на това, данните за количеството 
вода на входа на системата често се оценяват чрез измервания на място вместо с 
непрекъснато наблюдение. Тъй като механизмите за управление на помпите и крановете 
често се управляват само ръчно, без автоматизация и без честотни преобразуватели 
(задвижване с различна честота), в много системи могат да възникнат резки повишения на 
налягането и да причинят допълнителни повреди и течове. Друг аспект на лошото 
състояние на системите са неработещите кранове, който води до проблеми с изолирането 
на участъци от тръбопроводите за ремонтни цели. Примерите показват, че в много от 
случаите трябва да се дренират големи участъци от водоснабдителните системи, за да 
могат да се предприемат ремонтни работи. Това също води до проблеми, тъй като в 
тръбите влиза въздух и рискът от рязко повишаване на налягането и появата на нови течове 
се увеличава по време на възстановяването на изолираните участъци. Същият ефект се 
наблюдава и при системи с непостоянен режим на водоснабдяване (режим на вода), което е 
първопричина за влошаване на състоянието на системите и води до голям брой аварии и 
увеличаване на разходите за поддръжка. Освен това, източването на водоснабдителната 
система винаги е свързано с здравни рискове, тъй като в случай на ниско или нулево 
налягане, в нея могат да попаднат замърсявания. 

Преобладаващото проектно работно налягане на системите често е високо, за да може да 
обслужва високи сгради. Поради широката употреба на материали на тръбите, които са 
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чувствителни към налягането, високото налягане на системите също е първопричина за 
големия брой аварии в много водоснабдителни системи. Тъй като броят на течовете расте с 
увеличаване на налягането, управлението на налягането е подходящ метод за намаляване 
както на авариите, така и на броя на съществуващите течове. Извършените наскоро 
анализи на пилотни проекти показват, че за да бъде ефективен активният контрол на 
течовете, той трябва да се предхожда или придружава от управление на налягането (виж 
анализите за Разград и Дряново в EUROPEAN COMMISSION, 2015). 

Когато се изпълняват програми за намаляване на водата неносеща приходи, може да се 
наложи да се вземат предвид нови подходи при проектирането на водоснабдителната 
система. С помощта на хидравличното моделиране могат да се анализират ефектите на 
зонирането на системата и управлението на налягането. Освен това, при планирането на 
подмяна на тръбопроводи, трябва да се има предвид необходимостта от намаляването на 
диаметрите на тръбите на големите водопроводни системи. 

Основното предизвикателство обаче е организирането и управлението на действия за 
намаляване на водата неносеща приходи. Намаляването на водата неносеща приходи 
представлява не само технически проблем; той трябва да се решава от почти всички отдели 
на ВиК дружеството. Затова, с водата неносеща приходи трябва да се занимават служители, 
заемащи висши ръководни длъжности, както и съответните организационни структури. 
Освен това, необходимо е да се въведат подробни работни процедури. 

 

2 ЦЕЛИ НА РЪКОВОДСТВОТО 

Това ръководство за намаляване на загубите на вода предлага на директорите на ВиК 
дружествата и останалите експерти, работещи по проблемите на водата неносеща приходи, 
както и на всички други заинтересовани лица, практически насоки за оценка и намаляване 
на водата неносеща приходи. В него са разгледани основните проблеми, свързани с 
управлението на загубите на вода, в това число реалните и търговските загуби на вода. При 
изпълнение на най-добрите международни практики за намаляване на загубите на вода 
(съгласно Методологията на МАВ), ръководството разглежда специфичните условия на 
територията на България, свързани с работната среда, техническото състояние на 
водоснабителните системи и проектите на системите, както и правната рамка на България 
Освен това, ръководството разглежда работни и организационни управленски проблеми, 
които са ключови за успешното намаляване на водата неносеща приходи. 

Ръководството би следвало да оказва помощ, по един компактен начин, на директорите на 
ВиК дружествата при оценката за загубите на вода, изготвянето на план за действите по 
проблемите на водата неносеща приходи и организирането на отдел за намаляване на 
водата неносеща приходи. След като прочетете това ръководство, Вие трябва да сте наясно 
какви стъпки се изискват за намаляване на водата неносеща приходи. Там, където е 
необходима по-подробна информация, в ръководството се посочват препратки към 
съответните документи. Освен това, в посочените документи са изброени някои конкретни 
проучвания и анализи, в които са посочени представителни примери от избрани ВиК 
дружества при управлението на водата неносеща приходи. 
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3 ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА НАМАЛЯВАНЕТО 
НА ВОДАТА НЕНОСЕЩА ПРИХОДИ 

За успешното намаляване на водата неносеща приходи са необходими правилна 
организация и управление. Управлението на водата неносеща приходи е сложна дейност, 
която оказва влияние на почти всички отдели на ВиК дружеството. Тя е много повече от 
откриването и ремонтирането на течове. Всъщност, необходими са много други технически 
и търговски дейности да бъдат изпълнени. 

Затова, с проблемите на водата неносеща приходи трябва да се занимават служители на 
най-високо управленско ниво. Отделът за водата неносеща приходи трябва да докладва 
пряко на ръководителя на дружеството, напр. управителя. От съществено значение е 
управителят на дружеството да оказва пълна подкрепа за управление на дейностите за 
намаляване на водата неносеща приходи и да се грижи за пълната подкрепа на Отдела за 
водата неносеща приходи от страна на всички други отдели. 

Освен това, управителя или управителния съвет трябва да осигурява необходимите 
ресурси, в т.ч. човешки ресурси, оборудване, транспортни средства, устройства за 
комуникация, инвестиции в наблюдението на водоснабдителна система и селективна 
подмяна на активи. Отделът за управление на водата неносеща приходи трябва да 
разполага с определен бюджет, който да му позволява да изпълнява всички дейности по 
намаляване на водата неносеща пирходи в рамките на бюджетния период. Той се нуждае 
също така и от въвеждане на прозрачни решения за заплащане на нощен труд и извънредно 
работно време. За мотивиране на екипите за намаляване на водата неносеща приходи, 
могат да бъдат от полза конкретни стимули под формата на схеми на заплащане в 
зависимост от извършената работа и постигнатите резултати. 

Екипите за откриване на течове често са твърде заети със „спешна” ежедневна работа и не 
разполагат с подходящ капацитет за изпълнението на планирани, структурирани и системни 
дейности по откриване на течове. Затова се препоръчва създаването на специализирани 
екипи за откриване на течове, които наред с ежедневната работа, ще се занимават и с 
откриването на аварии. 

Тъй като е възможно да има промени на управителите от време на време, въвеждането на 
ефективни и стабилни организационни структури и работни процеси (стандартни работни 
процедури) е важно за осигуряване на дългосрочна устойчивост в управлението на водата 
неносеща приходи. При създаването на отдел за управление на водата неносеща приходи, 
може да се наложи организацията на дружеството да се адаптира или преструктурира, както 
и да се дефинират ясни работни процедури, които задълбочено отчитат отговорностите на 
различните отдели на дружеството. 

 

4 ПЪРВОПРИЧИНИ ЗА ЗАГУБИТЕ НА ВОДА 

Загубите на вода могат да се дължат на различни причини и често представляват 
комбинация от причини, която води до настъпването на загуби. Разбирането на 
първопричините за загубите на вода е от съществено значение за набелязването на 
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действия за намаляване на водата неносеща приходи. Реалните и търговските загуби на 
вода се дължат на различни първопричини. Следващите неизчерпателни списъци дават 
идея за често срещани първопричини както за реалните, така и за търговските загуби на 
вода. 

Характерни първопричини за реални загуби: 

 Неефективен проект по отношение на хидравличните условия (високо работно 
налягане) 

 Лошо изпълнена работа и неефективен строителен надзор (контрол на качеството) 
 Неефективно или липсващо мониторинг на системата, водещо до продължителни 

периоди на течове 
 Хидравличен удар 
 Грешки в експлоатацията, като неустановени състояния на налягането, дължащи се 

на затворени кранове, работни противопожарни кранове и работа на помпите 
 Вид почва 
 Размествания на земни пластове 
 Неподходящ материал на тръбите 
 Изкопни работи в близост до водопроводни тръби 
 Влошено състояние на водоснабдителната система и липса на рехабилитация 

Характерни първопричини за търговски загуби: 

 Незаконни отклонения 
 Кражби на вода 
 Байпасни връзки на водомери на клиентите 
 Манипулация на показанията на водомери на клиентите 
 Грешки в показанията на водомери на клиентите, при регистрация дължими на стари 

и не правилно оразмерени и не правилно инсталирани водомери от клиенти 

 

5 ОЦЕНКА НА ВОДАТА НЕНОСЕЩА ПРИХОДИ 

Количеството на загубите на вода във водоснабдителната система е важен индикатор на 
състоянието на системата. Загубите на вода могат да се изчисляват чрез балансиране на 
общото количество вода на входа на системата и обемите на косумация на вода. Заедно с 
параметрите на водоснабдителната система и параметрите на експлоатацията, могат да се 
изчисляват различни индикатори за загуби на вода и да се класифицират по 
стандартизирани нива. 

Правилната оценка на загубите на вода е основата за определяне на цели за намаляване на 
водата неносеща приходи. Оценката и редовното наблюдение на загубите позволява да се 
проследи положителното или отрицателното развитие на ефективността от 
разпределението на водата. Важното в случая са точността и качеството на данните, 
използвани за оценка на загубите на вода. 
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5.1 Определяне на системата, за разработването на водния баланс 

Преди изчисляване на водния баланс, трябва да се дефинира системата, за разработването 
водния баланс. Принципно, водният баланс започва с определяне на общото количество 
вода на входа на системата, отчитайки обема на производство от пречиствателни дейности 
и импортирана вода от други водоснабдителни системи и завършва при точката на 
водоснабдяване на клиентите, която е точката на монтаж на водомерите на клиентите. В 
зависимост от целта на оценката на загубите на вода, наблюдаваната система би могла да 
покрива цялата водоснабдителна система или отделни участъци от нея. Дефиницията на 
наблюдаваната система зависи също така и от структурата на водоснабдяване и 
местоположението на точките на измерване. При наличие на главни водомери в сгради с 
много клиенти, главният водомер се приема за граница на системата за изчисляване на 
водния баланс. 

Всяко ВиК дружество обаче трябва да дефинира наблюдаваната система в зависимост от 
съответните местни условия. Например, един сервизен резервоар (за съхранение) може да 
бъде разположен извън или вътре в наблюдаваната система.  

Също така се препоръчва да се изчислят отделни водни баланси, когато структурата на 
водоснабдителна система е хетерогенна, напр когато едно ВиК, водоснабдява градове и 
села. Тъй като градските райони са обикновено по-плътно застроени, имат по-висока 
плътност на сградните отклонения и по-висока норма на подаване на вода, то ситуацията 
със загубите на вода може да бъдe различнa. 

За система с дълги магистрални водопроводи би било уместно да са изчисляват отделни 
водни баланси както за преносната, така и за разпределителната система. За системи с 
големи количества експортирана вода би било от полза да се изключат обемите на 
експортираната вода от водния баланс, особено ако водата неносеща приходи се изчислява 
като процент от общото количество вода на входа на системата. 

Фигура 1 показва възможно разположение на водомера в зависимост от точката на 
измерване, като граница на системата за водния баланс. 
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Фигура 1: Ситуации на водомер за определяне на водния баланс на системата 

 

5.2 Качество на данните 

Колкото по-точни данни се използват за изчисляване на водния баланс и индикатори за 
представяне, толкова по-голяма стойност ще има оценката. Специалистите, които вземат 
решения, ще имат много по-голяма увереност в стойността на индикатори за представяне, 
когато данните са надеждни и точни. Затова, трябва да се положат адекватни усилия за 
осигуряване на добро качество на данните и получаване на коректни резултати. 

При изчисляване на водния баланс, някои параметри ще се основават на измерени 
стойности (напр. общо количество вода на входа на системата, измерено с дебитомер), 
докато други почиват на експертна оценка (напр. незаконно ползване). Принципно, 
измерените стойности са много по-надеждни и по-точни от прогнозните оценки. 

Действителното положение в много от ВиК дружествата в България показва, че данните от 
водния баланс не са надеждни, тъй като съществуват пропуски и неточности в измерването 
на общото количество вода на входа на системата. Приблизителната експертна оценка на 
евентуалните нива на грешката за всеки параметър във водния баланс спомага за 
определянето на това кои компоненти от данните за общото количество вода на входа на 
системата, включени във водния баланс, са приоритетни за подобряване на надеждността 
на изчисляването на водата неносеща приходи и реалните загуби. 

Препоръчително е възможните нива на грешките да се разглеждат с помощта на 95% 
вероятност за изчисляваните резултати. Ако има два параметъра с различни мерни единици 
с нормално разпределяне на границите на вероятност от X% и Y%, границите на сигурност 
на продукта или разделянето на тези параметри е SQRT (X² + Y²), така че грешка от +/-10% в 
реалните загуби и +/- 2% грешка в броя на сградните отклонения ще дадат граници на 
сигурност SQRT (0.1 x 0.1 + 0.02 x 0.02) = SQRT (0.0104) = 10.2%. Най-голямата процентна 
грешка винаги ще доминира при изчисляването на грешките в индикатори за представяне, 
използващи повече от един параметър. 

Съществува безплатен софтуеър за водния баланс с вградени изчисления за граници на 
сигурност. 

Един по-прост начин е да се предвидят диапазони на точност A, B, C и D за всяка 
променлива, което позволява да се предвиди точността на изчислените индикатори за 
представяне чрез избор на най-точния диапазон на всички променливи, необходими за 
изчисляване на индикатора. 
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   A много надежден, ниво на грешка < 5% 

   B надежден, ниво на грешка 5% до 25% 

   C ненадежден, ниво на грешка 25% до 100% 

   D много ненадежден, ниво на грешка > 100% 

Например: Реалните загуби, изчислени от Водния баланс, са 500,000 м³/г и с точност ±10% 
(= диапазон B), броят на сградните отклоненията е 2,000 с точност ±2% (= диапазон A). При 
изчисляване на индикатор Реални загуби на Отклонение на Ден, резултатът ще бъде 685 
л/сгр.откл/д при диапазон на точност B, тъй като този диапазон е най-неточният диапазон на 
грешка за двете променливи, използвани в изчислението. 

За постигане на добро качество на данните, се препоръчват следните общи и 
неизчерпателни мерки: 

 Водене на пълен и точен регистър на активите (вкл. информация за дължина на 
тръбопроводите, брой на сградните отклонения, дължина на сградните отклонения, 
брой спирателни кранове, хидранти, въздушници, регулатор на налягането, помпени 
станции и др.) 

 Всички обеми вода на входа на системата следва да се измерват с подходящи и 
точни дебитомери, които са точно оразмерени, правилно монтирани и редовно 
калибрирани. Същото се отнася и за дебитомерите на всички зони, ако се изчисляват 
водни баланси за участъци от водоснабдителната система. 

 Всички водомери на клиентите трябва да са точно оразмерени (съгласно начина на 
ползване на вода) и да се подменят или калибрират редовно. 

 Точността на водомерите на клиентите трябва да се измерва с помощта на тестове 
за точност на водомерите, с водомери от различни видове, размери и възраст 
използвани в системата. Водомерите се изпитват на изпитателен стенд и резултатите 
от изпитването подлежат на статистически анализ( виж раздел 7.1.2) . 

 Грешките в показанията на водомерите, дължащи се на ръчното отчитане на 
определени интервали от време, трябва да се ограничат чрез отчитане на 
показанията на специфични референтни дати. Например, когато водомерите се 
отчитат на всеки месец, денят на отчитането трябва винаги да е един и същ за всеки 
водомер, т.е. ако едното отчитане е направено на 5 септември, следващото трябва 
да се направи на 5 октомври. 

 Незаконното ползване на вода може да се оценява с произволни проверки на малки 
участъци от системата и от тях се интерполира общият обем на водата от 
незаконното ползване в цялата водоснабдителна система. 

 Фактурираната неизмерена консумация на вода трябва да се проучва чрез 
извършване на случаен принцип на измервания на подобни клиенти. 

 Нефактурираната неизмерена консумация на вода трябва да се проучва въз основа 
на документацията за консумация, когато това е възможно, напр. като се изиска 
документация за водата, използвана за гасене на пожари от противопожарните 
екипи, документация за водата за напояване от общините, документация за ползване 
на вода от хидранти, оценка на обема вода за публични фонтани чрез измервания на 
място и др. 

 За определяне обемите на водата, за промиване следните процедури биха били  
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полезни за повишаване точността на данните: 
 

o Измерване на обемите на водата използвана за промиване е подходящо да 
бъде извършено с протативен разходомер, подходящи за тестване на 
хидранти, напр мобилни магнитни индуктивни разходомери. 

 
o Оценка на обема основана на продължителността на промиването и 

измерване на налягането на място, преди промиването. Това изисква 
информация за възможната норма на потока по време на промиването. Такава 
информация може да бъде оценена въз основа на следното: 

 
 Тестването на хидранта се извършва чрез комбинирано измерване на 

дебита и налягането. За тази цел всички хидранти трябва да се 
изследват редовно. 
 

 При хидравличното моделиране, се моделира нормата на потока при 
хидранта. Препоръчително е да се проверят резултатите от 
моделирането на случайни избрани хидранти. В случай, че резултатите 
от моделирането съвпадат с резултатите от измерванията при 
хидрантите, тази методология може да се използва за оценка на обема 
на промиване на тръбопроводите. 

 
 Оценка на средното налягане на водоснабдителната система чрез измервания на 

място с логери за налягане. Колкото повече са точките за наблюдение на налягането 
и по-дълги са периодите на измерване, толкова по-точна е оценката на средното 
налягане. Принципно, следва да се обособи една точка за наблюдение на налягането 
на 1 000 сградни отклонения и измерването да продължи най-малко една седмица, за 
да може да представи характеристика на условията на водоснабдяване. В 
зависимост от начина на водоползване, може да са необходими по-дълги или повече 
на брой периоди на измерване в различно време. 
По-точна оценка на средното налягане на водоснабдителната система е описана 
например в „ Ръководство за оценка и изчисляване на средното налягане на 
водоразпределителни системи и зони” (ILMSS, 2013). ). (“Guidelines relating to the 
Assessment and Calculation of Average Pressure in Water Distribution Systems and 
Zones” (ILMSS, 2013)Това ръководство включва систематично определяне и 
създаване на точки за измерване на налягането на критични места и средна точка на 
зоната в допълнение към входните точки на всяка зона. Средната точка на зоната 
осигурява оценка на място на средното налягане в зоната, което е от съществено 
значение за разчитане на нощните измервания и фактора ден-нощ (съотношението 
между дебита на течовете през нощта и средно 24-часовия дебит), както и за 
предсказване на влиянието на управлението на налягането върху дебита на течовете 
и честотата на авариите. 

 Извършване на проверка на достоверност за всички данни преди обработката на 
данните за други цели. 
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5.3 Водният баланс 

Международната асоциация по водите (МАВ) е разработила воден баланс, който е приет 
като международен стандарт и се използва в много държави (Таблица 1). Същият вид воден 
баланс е включен и в българската Наредба № 1 (от м. май 2006).  

Целта на изчисляването на воден баланс е да се определи обемът на реалните и търговски 
загуби и обемът на водата неносеща приходи чрез сравняване на общото количество вода 
на входа на системата спрямо всички видове консумация на вода. Обикновено, водният 
баланс се изчислява за период от 12 месеца. Съгласно изискванията на съответното ВиК 
дружество, водният баланс би могъл да се изчислява и на по-кратки интервали, напр. за 
месец или тримесечие. 

Таблица 1: Воден баланс на МАВ (изменено) 

Общо 
количество 
вода на 
входа на 
системата 

Обща 
законна 

консумация 

Фактурирана 
законна 

консумация  

Фактурирана измерена консумация на вода Фактурирана 
носеща 
приходи 
вода Фактурирана неизмерена консумация на вода 

Нефактурирана 
законна 

консумация  

Нефактурирана измерена консумация на вода 

Вода 
неносеща 
приходи 

Нефактурирана неизмерена консумация на 
вода 

Загуби на 
вода 

Търговски 
загуби 

Незаконна консумация 

Неточност при измерване и грешки при 
обработване 

Реални загуби 

Течове във водопроводите за сурова вода и 
загуби при пречистване* 

Теч от преносни и разпределителни 
тръбопроводи 

Течове и преливане от резервоари за 
съхранение на ВиК дружества 

Течове от сградни отклонения до водомери на 
клиентите 

*когато точката на входа на системата е определена в точката на водовземане 

 

Стъпките за изчисляване на водния баланс са описани, както следва: 

1) Определяне на общото количество вода на входа на системата в m³ за периода на 
оценка. В идеалния случай, общото количество вода на входа на системата се 
измерва с помощта на подходящи и точни дебитомери, които са точно оразмерени, 
правилно монтирани и редовно калибрирани. В случай че не съществува постоянно и 
надеждно измерване, препоръчва се провеждането на кампании на представително 
измерване с портативни дебитомери в рамките на определени периоди. 
Неточностите в оценката на общото количество вода на входа на системата оказва 
голямо влияние върху точността на определяне на загубите на вода. Общото 
количество вода на входа на системата включва също така и импортираната вода. 
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2) Оценка на фактурирана вода (= фактурирана носеща приходи вода), която се 
разделя на фактурирана измерена консумация на вода и фактурирана неизмерена 
консумация на вода. 

а. Оценка на продадената фактурираната консумация на вода от снемане на 
показанията на водомера и/или счетоводната базата данни. Онсовен аспект е 
пренасянето на показанията на водомера към периода на оценка на водния 
баланс. Забавянето на отчитането на показанията на водомерите трябва да е 
възможно най-малко, а за пренасянето на данните за консумацията трябва да 
се прилагат статистически методи. 

б. Оценка на фактурираната неизмерена консумация на вода въз основа на 
произволни проби от проучвани неизмервани потребители на вода. В 
идеалния случай, трябва да се измерва фактурираната консумация на вода, а 
фактурираната неизмерена консумация трябва да е възможно най-ниска. 

3) Изчисляване на обема на водата неносеща приходи като общо количество вода на 
входа на системата минус фактурирана носеща приходи вода. 

4) Определяне на продадената нефактурирана вода, която се разделя на 
нефактурирана измерена консумация на вода и нефактурирана неизмерена 
консумация на вода. 

а. Оценка на нефактурираната измерена консумация на вода от отчитане на 
показанията на водомера и/или счетоводната базата данни. 

б. Оценка на нефактурираната неизмерена консумация на вода въз основа на 
предположения и документация за консумацията, ако това е възможно, напр. 
ползване на вода от хидранти, за противопожарни цели, за общински нужди 
(като измиване на улиците и напояване, социални групи), и др. 

в. Според българската нормативна уредба обема на нефактурираната 
разрешена консумация  не трябва да бъде по-висока от 4% от  фактурираната 
разрешена  консумация. 

5) Изчисляване на общата законна консумация чрез сумиране на обемите на 
продадената фактурирана вода и продадената нефактурирана вода. 

6) Изчисляване на общите загубите на вода като разлика от общото количество вода на 
входа на системата и общата законна консумация. 

7) Оценка на обема на търговските загуби на вода за двата компонента – незаконно 
ползване и неточности при грешки в измерването. 

а. Оценка на незаконното ползване с възможно най-добрите налични способи. 
Препоръчително е да се провеждат произволни проучвания на незаконни 
отклонения, байпасни връзки, подмяна на показанията на водомери и всякакви 
други видове измама в малки участъци от водоснабдителната система, от 
които се прави заключение за общия обем на незаконното ползване в цялата 
водоснабдителна система. 

б. Оценка на грешките в измерването и грешките при обработка данни въз 
основа на тестове за точност на показанията на водомерите и анализ на 
процесите за обработка на данните (виж раздел 7.1). 

8) Изчисляване на реалните загуби като загуби на вода минус търговските загуби на 
вода. 

9) Проверка на обема на реалните загуби на вода с възможно най-добрите налични 
способи, напр. чрез анализ на потока през нощта, анализ на честотата на авариите, 
дебит и продължителност и др. 
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5.4 Индикатори за представяне 

Индикатори за представяне представляват различни видове мерки, които се използват за 
целите на: 

 Оценка на състоянието, 
 Определяне на цели, и 
 Наблюдение на състоянието. 

Индикатори за представяне се изчисляват от променливи като m³, брой на отклоненията или 
дължина на главните водопроводи. Докато едноразмерните индикатори, като m³ от реалните 
загуби на вода годишно, са подходящи за вътрешно ползване във ВиК дружеството, 
многоизмерните индикатори, като Инфраструктурен индекс на течовете, са подходящи за 
сравнение между отделните ВиК дружества. Таблица 2 представя общ преглед на 
подходящите индикатори за представяне за различни цели. 

Таблица 2: Пригодност на индикатори за представяне за различни цели (от EUROPEAN COMMISSION, 
2015, изменено) 

Цел 

Индикатори за представяне на водата неносеща приходи, търговските загуби на 
вода и реалните загуби на вода 

Обем 
годишно(м3) 

литри/ сградно
отклонение 

м³/ kм главен 
водопровод 

% от общото 
количество 

вода на входа 
на системата 

Инфраструктурен 
индекс на 

течовете (ILI) 

Набелязване на цели и 
наблюдение на 

работата за отделна 
система 

Да Да Да Не 
Само ако има 
управление на 
налягането* 

Сравняване на 
технически показатели 
на различни системи 

Не Не Не Не Да 

Класифициране на 
загубите спрямо 

определени стандарти 
Не Не Не Не Да 

* В следствие на факта, че формулата ИИТ(ILI) съдържа средното налягане на системата, 
промените в налягането, дължащо се поради прилагането на управление на налягането 
(което обикновено е намаляване на налягането) имат влияние върху изчисления резултат на 
ИС. Следователно този показател трябва да се използва само за определяне на целите, в 
случаите когато са извършени съществени мерки за управление на налягането. 

В следващите препоръчителни индикатори за представяне на водата неносеща приходи са 
описани реалните загуби на вода, търговските загуби на вода и други свързани с това 
проблеми. 
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5.4.1 Вода неносеща приходи 

5.4.1.1 Вода неносеща приходи на отклонение 

За целите на техническата интерпретация, набелязването на цели и вътрешното 
наблюдение на водата неносеща приходи във ВиК дружеството се препоръчва 
използването на вода неносеща приходи на сградно отклонение. 

(1) ВНП на отконение =
Обема	на	ВНП м3  × 1000

Брой сгр.отклонения  × Брой дни в рамките	на	периода	на	оценка 
 (л/сгр.откл. /ден) 

Дефиниции: 

NRW per connection 

Вода неносеща приходи на 
сградно отклонение 

Вода неносеща приходи, изразена в среднодневна загуба на 
обем на сградно отклонение (мерна единица: 
литър/отклонение/ден) 

NRW volume 

Обем на водата неносеща 
приходи 

Разлика между общото количество вода на входа на 
системата и продадената фактурирана вода в рамките 
на периода на оценка (мерна единица: m³) 

No. of connections 

Брой сградни отклонения 

Общ брой на сградните отклонения на референтната 
дата, вкл. неактивни партиди със съществуващи сградни 
отклонения (мерна единица: брой) 

No. of days in assessment 
period 

Брой дни в рамките на 
периода на оценка 

 

Период от време, възприет за оценката на данните и 
индикатора (мерна единица: дни) 

 

5.4.1.2 ВНП на дължина на главен тръвопровод 
Този индикатор за представяне е дефиниран като определящ индикатор за ВНП в наредба 
(проекто-наредба 2014) От техническа гледна точка се препоръчва да се използва ИС за 
вътрешно наблюдение във ВиК и за поставянето на цели. 
Този ИС не е подходящ за сравняване на резлични ВиК системи, защото са различни 
параметрите на мрежата като брой и дължина на сградните отклонения, и също не се взема 
предвид експлоатационното им налягане. 

(2) ВНП на дължина на главен тръвопровод	=
Обем на ВНП (м³)

Дълж.на	гл.водопроводи		× "Брой	дни	в	периода	на	оценка	 

 (м³/kм/д) 
 

Дефиниции: 

NRW per mains length ВНП, изразена в среден обем загуба на вода за kм 
гл.тръбопровод на ден. (м³/kм/д) 

ВНП на дължина на                   
гл.тръбопровод 
 

NRW volume 

Обем на водата неносеща 
приходи 

Разлика между общото количество вода на входа на 
системата и продадената фактурирана вода в рамките 
на периода на оценка (мерна единица: m³) 
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No. of connections 

Брой отклонения 

Общ брой на сградните отклонения на референтната 
дата, вкл. неактивни партиди със съществуващи сградни 
отклонения (мерна единица: брой) 

 
No. of days in assessment period  Период от време, възприет за оценката на данните и 

индикатора (мерна единица: дни) 
Брой дни в периода на оценка 

 

5.4.1.3 Вода неносеща приходи като % от общото количество вода на входа 
на системата 

Този широко използван индикатор трябва да се използва само като финансов индикатор. 
Общото количество вода на входа на системата не е стабилен знаменател, така че 
индикаторът може да бъде подвеждащ, когато се използва за целите на технически 
интерпретации. 

(3) ВНП като % =
 Обем на ВНП (м³)

Общо количество вода на входа на системата (м3)
 ×100  (%) 

Дефиниции: 

NRW as % 

Вода неносеща приходи 
като процент 

Процент от общото количество вода на входа на 
системата, съответстващ на водата неносеща приходи 
(мерна единица: %) 

NRW volume 

Обем на водата неносеща 
приходи 

Разлика между общото количество вода на входа на 
системата и продадената фактурирана вода в рамките на 
периода на оценка (мерна единица: m³) 

System input volume 

Общо количество вода на 
входа на системата 

Общото количество вода на входа на съответната 
система в рамките на периода на оценка (мерна единица: 
m³) 

 

5.4.2 Индикатори на реални загуби 

5.4.2.1 Реални загуби на отклонение 
Този индикатор се препоръчва за вътрешно наблюдение в рамките на ВиК дружеството на 
реалните загуби и вътрешно набелязване на цели в рамките на ВиК дружеството. Броят на 
сградните отклоненията е много стабилен знаменател, поради което във формулата е 
включен параметър, свързан със структурата на водоснабдителната система. 

Този индикатор обаче не е подходящ за сравнения между отделните водоснабдителни 
системи, тъй като не са предвидени други параметри на системата, като дължина на 
главните водопроводи. 

(4) Реални загуби на отклонение =
Обем	на	реални	загуби на	вода м3  × 1000

Брой	сградно отклонения  × Брой дни в периода на оценка
 (л/сгр.откл. /ден) 
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Дефиниции: 

Real Losses per connection 

Реални загуби на сградно 
отклонение 

Реални загуби, изразени в среднодневна загуба на обем на 
сградно отклонение (мерна единица: 
литър/отклонение/ден) 

Real Loss volume 

Обем на реални загуби на 
вода 

Общото количество на реалните загуби на вода от 
напорната система в рамките на периода на оценка до 
точката на измерване на консумацията на вода на клиента 
(мерна единица: m³) 

No. of connections 

Брой отклонения 

Общ брой на сградните отклонения на референтната 
дата, вкл. неактивни партиди със съществуващи сградни 
отклонения (мерна единица: брой) 

No. of days in assessment 
period 

Брой дни в периода на 
оценка 

Период от време, възприет за оценката на данните и 
индикатора (мерна единица: дни) 

 

5.4.2.2 Реални загуби на дължина главен водопровод 
Както и при Реалните загуби на сградно отклонение, този индикатор също се препоръчва за 
вътрешно наблюдение в рамките на ВиК дружеството на реалните загуби и вътрешно 
набелязване на цели в рамките на ВиК дружеството. Дължината на водопроводите е доста 
стабилен знаменател, поради което във формулата е включен един параметър, свързан със 
структурата на водоснабдителната система. 

Този индикатор не е подходящ за сравнение между отделните водоснабдителни системи, 
тъй като не са предвидени други параметри на системата, като брой и дължина на 
сградните отклонения, и работно налягане. 

Съгласно системата на МАВ за индикатори за представяне (ALEGRE ET AL., 2006), този 
индикатор трябва да е представен в мерна единица: m³/km/d. 

(5) Реални загуби на дълж. на гл. водопровод =
Обем на реалните загуби m3

Дълж.	на	гл.водопроводи × Бр.дни в период на оценка 
(м³/км/д) 

Дефиниции: 

Real Losses per mains length 

Реални загуби на дължина на 
главен водопровод 

Реални загуби, изразени в среднодневна загуба на km 
водопровод на ден (мерна единица: m³/километър/ден) 

Real Loss volume 

Обем на реални загуби 

Общото количество на реалните загуби на вода от 
напорната система в рамките на периода на оценка до 
точката на измерване на консумацията на вода на клиента 
(мерна единица: m³) 

Mains length 

Дължина на главни 
водопроводи 

Общата дължина на магистралните и разпределителните 
водопроводи (без включени сградни отклонения) на 
референтната дата (мерна единица: km) 

No. of days in assessment 
period 

Брой дни в периода на оценка 

Период от време, възприет за оценка на данните и 
индикатора на състоянието (мерна единица: дни) 
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5.4.2.3 Инфраструктурен индекс на течовете 
Инфраструктурният индекс на течовете (ILI) се препоръчва за оценка на реалните загуби и 
сравнения на техническите показатели при управление на реалните загуби между отделните 
водоснабдителни системи с различни характеристики. Той предвижда най-важните 
структурни параметри на водоснабдителната система: дължина на главни водопроводи, 
брой отклонения, дължина на сградните отклонения и средно работно налягане. 

Индикаторът сравнява действителния обем на реалните загуби (CARL) с референтна 
стойност, т.нар. неизбежни годишни реални загуби (UARL). Този безразмерен индикатор 
показва реалните загуби като множество неизбежни загуби в една добре управлявана 
водоснабдителна система в добро състояние. Индикаторът се изчислява за период от 12 
месеца (една година). 

(6) ILI =
CARL m3  

UARL (m³) 
           (-) 

 

(7) UARL =  6,57 × Lm + 0,256 × Nc + 9,13 × Lt) x P    (m³) 

Дефиниции: 

Infrastructure Leakage Index 

Инфраструктурен индекс на 
течовете 

Съотношение между действителните реални загуби и 
оценката на минималните реални загуби, които биха могли 
да се постигнат на практика за работното налягане на 
системата, дължината на сградните отклонения и 
гъстотата на сградните отклонения (мерна единица: -) 

CARL Текущи годишни реални загуби (= обем на реалните загуби): 
Общо количество на реалните загуби от напорната 
системата в рамките на 12-месечния период на оценка до 
точката на измерване на консумацията на клиента (мерна 
единица: м³/годишно) 

UARL Неизбежни годишни реални загуби: Техническа референтна 
стойност, изчислена на базата на средната честота на 
течовете, зависещи както от продължителността и 
дебита на теча от водопроводите и сградните 
отклонения, така и от налягането, в добре управлявани 
водопроводни системи в добро състояние, както и 
средното работно налягане (мерна единица: м³/годишно) 

Lm = Mains length 

Дължина на главните 
водопроводи 

Общата дължина на магистралните и разпределителните 
главни водопроводи (без включени сградни отклонения) на 
референтната дата (мерна единица: км) 

Nc = No. of service connections 

Брой на сградните отклонения 

Общ брой на сградните отклонения на референтната 
дата, вкл. неактивни партиди със съществуващи сградни 
отклонения (мерна единица: бр.) 

Lt = Length of service connections 

Дължина на сградните 
отклонения 

Обща дължина на сградните отклонения от водопровода до 
водомера (мерна единица: км) 

P = Average operating pressure 

Средно работно налягане 

Средно работно налягане при точката на водоснабдяване, 
когато системата е под налягане, на референтната дата 
(мерна единица: м) 
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5.4.3 Индикатори на търговски загуби 

5.4.3.1 Търговски загуби на отклонение 
Търговските загуби се наблюдават предимно при сградните отклонения и затова индикатор 
Търговски загуби на отклонение се препоръчва за вътрешно наблюдение в рамките на ВиК 
дружеството на търговските загуби на вода и вътрешно определяне на цели в рамките на 
ВиК дружеството.  

(8) Търг.	загуби	на	сгрд.отклонение  =
Apparent Loss volume m3  × 1000

Брой	сгр.отклонения  × Броя на дни в периода на оценка
 (л/сгрд.откл./д) 

Дефиниции: 

Apparent Losses per 
connection 

Търговски загуби на  
сградно отклонение 

Търговски загуби, изразени в среднодневна загуба на обем на 
сградно отклонение (мерна единица: литър/ сградно 
отклонение/ден) 

Apparent Loss volume 

Обем на търговски 
загуби 

Общо количество на търговските загуби на вода в рамките на 
периода на оценка вследствие на неразрешената консумация на 
вода на клиента по регистрация (мерна единица: m³) 

No. of connections 

Брой сградни 
отклонения 

Общ брой на сградните отклонения на референтната дата, вкл. 
неактивни партиди със съществуващи сградни отклонения 
(мерна единица: брой) 

No. of days in 
assessment period 

Брой дни в периода на 
оценка 

Период от време, възприет за оценката на данните и 
индикатора на състоянието (мерна единица: дни) 

 

5.4.4 Индикатори на продадена нефактурирана вода 

5.4.4.1 Нефактурирана измерена консумация вода на сградно отклонение 
Продадената нефактурирана вода включва нефактурирана измерена консумация на вода, 
която би могла да включва безплатно водоснабдяване на по-бедни населени места и 
държавни институции напр., и нефактурирана неизмерена консумация на вода, като 
ползване на вода от хидранти, вода за противопожарни цели, използвана от общината вода 
за миене на улици и напояване и др. 

Препоръчваният индикатор е продадена нефактурирана вода на отклонение, който трябва 
да се използва за вътрешно наблюдение в рамките на ВиК дружеството на продадената 
нефактурирана вода и вътрешно набелязване на цели в рамките на ВиК дружеството. 

(9) UAC per connection =
Обем на продадената нефактурирана вода м  × 1000

Брой сградни отклонения× Брой дни в периода на оценка 
    (л/сгрд.откл./д) 

Дефиниции: 

Unbilled Authorised 
Consumption per connection 

Продадена нефактурирана 
вода на сградно 
отклонение 

Продадена нефактурирана вода, изразена в среднодневна 
загуба на обем на сградно отклонение (мерна единица: 
литър/сгр.отклонение/ден) 
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Unbilled Authorised 
Consumption volume 

Обем на продадената 
нефактурирана вода 

Общото количество на продадената нефактурирана вода 
от напорната система в рамките на периода на оценка 
(мерна единица: m³) 

No. of connections 

Брой сградни отклонения 

Общ брой на сградните отклонения на референтната 
дата, вкл. неактивни партиди със съществуващи сградни 
отклонения (мерна единица: брой) 

No. of days in assessment 
period 

Брой дни в периода на 
оценка 

Период от време, възприет за оценката на данните и 
индикатора (мерна единица: дни) 

 

5.4.5 Други индикатори за представяне 

Освен индикаторите за загуби на вода и брой на аварии, броят на проверките на 
водоснабдителната мрежа и контролът на качеството също представляват съществени 
параметри за вникване в проблема за намаляване на водата неносеща приходи и 
планиране на съответни действия в тази връзка.  

За точна оценка на данните всяка авария на гл. тръбопровод и услугите, както и услугите за  
ремонтиране на авариите при провеждане на активен контрол на течове (АКТ) трябва да 
бъде документирана в стандартизирани формуляри и данните трябва да бъдат обработени 
в подходяща база данни на авариите  (виж раздел 6.2 и Приложение 2) 

 

5.4.5.1 Брой на авариите 
5.4.5.1.1 Аварии на главни водопроводи 

Този индикатор описва средния брой на авариите на водопроводи на 100 km водопровод 
годишно. Той се изчислява за цялата водоснабдителна система. За целите на подробните 
анализи, индикаторът трябва да се изчислява за всяка група тръби, за да може да 
идентифицира критични групи тръби с висок брой аварии. 

(10) Аварии на главни водопровод  =
Аварии на главни водопровод Бр.  × 365

 Дължина на главни водопровод × 100 × Брой дни в периода на оценка

  (Бр./100км/г) 

Дефиниции: 

Mains failures 

Аварии за дължина на 
главни водопровод 

 

Mains failures    

 

 

 

Повреди на главни   

водопроводи                 

Среден брой аварии на водопровод (с течове) на 100 км 
водопровод годишно (мерна единица: бр./100км/г).  

 

Брой аварии на гл. тръбопроводи (с течове) през периода на 
оценяване, включително авариите от спирателни кранове 
и фитинги и без повреди, причинени от трети лица и без 
повреди ремонтирани по активен контрол на течове (No.) 
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Mains length 

Дължина на главни 
водопроводи 

Общата дължина на магистралните и разпределителните 
тръбопроводи (без включени сградни отклонения) на 
референтната дата (мерна единица: км) 

No. of days in assessment 
period 

Брой дни в периода на 
оценка 

Период от време, възприет за оценката на данните и 
индикатора (мерна единица: дни) 

 

5.4.5.1.2 Аварии на сградни отклонения 

Този индикатор описва средния брой на авариите на сградните отклонения, изразен в брой 
аварии на 1000 отклонения годишно. Той се изчислява за цялата система от сградни 
отклонения. Индикаторът се изчислява за цялата водоснабдителна система. За целите на 
подробните анализи, индикаторът може да се изчислява за всяка тръбна група на сградните 
отклонения, за да може да идентифицира критични групи тръби с висок брой аварии. 

(11) Аварии на сградни отклонения  = Аварии на сградни отклонения Бр.  × 365
Бр. сгрд.отклонения × Бр. дни в периода на оценка× 1000 

					(бр./1000сгр.отк./г) 

Дефиниции: 

Service connection failures 
per 1000 connections 

Аварии на 1000 сградни 
отклонения 

 

Service connection failures 

 

 

 

Авариите нa сградни 
отклонения 

 

Среден брой аварии на сградни отклонения (с течове) на 
1000 сгр.отклонения годишно (мерна единица: бр./1000 
сгр.отклонения /г) 

 

 

Броят на авариите нa сградни отклонения (с течове) през 
периода на оценяване, включително аварии на спирателни 
кранове и фитинги при сгр.отлонения без повреди, 
причинени от трети лица и без повреди ремонтирани по 
активен контрол на течове (No.) 

 

No. of conn. 

Брой сградни отклонения 

Общ брой на сградните отклонения, на референтната 
дата, вкл. неактивни партиди със съществуващи сградни 
отклонения (мерна единица: брой) 

No. of days in assessment 
period 

Брой дни в периода на 
оценка 

Период от време, възприет за оценка на данните и 
индикатора (мерна единица: дни) 

 

5.4.5.1.3 Ремонтни работи в резултат от активен контрол на течовете (АКТ) 

Този индикатор описва средния брой на откритите и ремонтираните аварии в резултат от 
активния контрол на течовете. Той се изчислява за цялата водоразпределителна система 
вкл. течове от водопроводи и сградни отклонения. Индикаторът се използва за тълкуване на 
ефективността от наблюдението на течовете, откриването и ремонтиране на авариите. 

(12) Рем. работи в резултат от АКТ =
Брой на ремонтираните течове	от	АКТ бр.  × 365

 Дължина на гл. водопровод × 100 × Бр. дни в периода на оценка 
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(бр/100kм/г) 

Дефиниции: 

Active leakage control repairs 

Ремонтни работи в 
резултат от активен 
контрол на течовете 

 

Leaks repaired due ALC                

Брой на течове, открити и 
поправени по време на АКТ 

Брой на откритите и ремонтираните течове в резултат 
от активен контрол на течовете за единица дължина на 
водопровод на година (мерна единица: бр./100км/г) 

 

 

 

Брой на течове, открити и поправени, дължащи се на 
активен контрол на течове по време на периода на оценка 

Mains length 

Дължина на главния 
водопровод  

Общата дължина на магистралните и разпределителните 
тръбопроводи (без включени сградни отклонения) на 
референтната дата (мерна единица: км) 

No. of days in assessment 
period 

Брой дни в периода на оценка 

Период от време, възприет за оценката на данните и 
индикатора (мерна единица: дни) 

 

5.4.5.2 Брой проверки 
5.4.5.2.1 Брой проверки на системата 

Този индикатор описва каква част от водораразпределителната система се проверява в 
рамките на едногодишен период. Оценката се базира на дължината на тръбопроводите. 

Инспекцията на мрежата представлява систематични изследвания в областта, където 
всички видове активи по водопроводната мрежа, като например спирателни кранове по 
главни водопроводи, сградни отклонения, фитинги, знаци, шахти, дренажни изпразнители, 
хидранти и т.н. се проверяват за: 

 Проверка за наличие и достъпност (това може да включва проучвания с метални 
детектори и отстраняване на асфалт, в случай че спирателни кранове и капаци са 
покрити с асфалт. 

 Функционалност (това включва например отварянето/затварянето на спирателния 
кран; големи спирателни кранове не могат да бъдат напълно затворени за проучване, 
тъй като това носи риска от хидравличен удар и причиняване на аварии) 

 видим теч 
 изисквания за състоянието и поддръжка 

Дейности за проверката на мрежата следва да бъдат документирани по стандартизирани 
формуляри и данните трябва да бъдат обработени в подходяща база данни, която 
позволява по-нататъшно планиране на дейностите по инспекцията на мрежата. 

(13) Норма	на	проверка	на	с‐мата = Проверка на системата  km  × 365
 Дължина на главни водопроводи (kм) ×Брой дни в периода на оценка 

100 

(%/г) 
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Дефиниции: 

Network inspection rate 

Норма на проверка на 
системата 

Процент на проверки на системата, оценен въз основа на 
дължината на главния водопровод (мерна единица: %/г) 

Network inspection 

Проверка на системата 

Дължина на магистралните и разпределителните 
тръбопроводи, където са проверени най-малко 
спирателните кранове и други фитинги в рамките на 
периода на оценка; Проверката включва наличие, 
функционалност, видими течове, състояние и изисквания 
за поддръжда; трябва да включва също и сградни 
отклонения (мерна единица: %/г) 

Mains length 

Дължина на главни 
водопроводи 

Общата дължина на магистралните и разпределителните 
тръбопроводи (без включени сградни отклонения) на 
референтната дата (мерна единица: км) 

No. of days in assessment 
period 

Брой дни в периода на 
оценка 

Период от време, възприет за оценката на данните и 
индикатора (мерна единица: дни) 

 

5.4.5.2.2 Контрол на течовете 

Този индикатор описва за каква част от разпределителната система е проведен активен 
контрол на течовете в рамките на едногодишен период. Оценката се базира на дължината 
на тръбопроводите. 

AКТ се разбира като редовно (периодично) или постоянено наблюдение на мрежата, с което 
се откриват недокладвани течове, които са ремонтирани по време на извършване на 
дейностите на AКТ. AКТ включва всички видове изследвания за откриване на течове 
(например кампании по прослушване, корелация, поставяне на шумови логери, провеждане 
на стъпков тест за изпитване и измерване на водата на малки участъци от мрежата) и 
мониторинг на течове. Той не включва ремонт на докладваните аварии (ЗАБЕЛЕЖКА: 
Докладваните аварии са тези, които са съобщени на съответния отдел, или чрез собствени 
служители или трети лица, или от визуално наблюдение на теч открит в резултат на 
проучвания въз основа на оплакване на клиенти или прекъсване на водоснабдяването 
поради ниско налягане. 

AКТ дейности трябва да бъдат документирани по стандартизирани формуляри и данните 
трябва да бъдат обработени в подходяща база данни, която позволява по-нататъшно 
планиране на AКТ дейности. 

(14) Степен на контрол на течовете= Контрол на течовете km  × 365
Дължина на гл.водопровод (kм) × Брой дни в периода на оценка 

100     

(%/г) 

Дефиниции: 

Leakage control rate 

Степен на контрол на 

Процент дължина на водопороводи, предмет на активен 
контрол на течовете годишно (мерна единица: %/г) 
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течовете 

Leakage control 

Контрол на течовете 

Дължина на водопороводи, предмет на активен контрол на 
течовете в рамките на периода на оценка (мерна 
единица: %/г) 

Mains length 

Дължина на гл.водопровод 

Общата дължина на магистралните и разпределителните 
тръбопроводи (без включени сградни отклонения) на 
референтната дата (мерна единица: км) 

No. of days in assessment 
period 

Брой дни в периода на 
оценка 

Период от време, възприет за оценката на данните и 
индикатора (мерна единица: дни) 

 

5.5 Класификация на реалните загуби 

Реалните загуби се класифицират въз основа на Инфраструктурния индекс на течовете. 
Таблица 3 представя Категории на дейностите във връзка с течовете предвид ситуацията в 
България. 

За ситуации в който ВиК не желае директно да изчисли ИИТ(ILI), се използва алтернативна 
класификационна схема, както е описано с раздел 5.5.1. 

Таблица 3: Категории дейности във връзка с течовете 

Обхват на 
инфраструктурен 

индекс на 
течовете 

Категория на 
дейностите 
във връзка с 
течовете 

Общо описание на категории дейности във връзка с 
течовете 

Под 3 A1 Допълнително намаляване на загубите може да бъде 
неикономично, освен ако е налице дефицит на вода; 

необходим е внимателен анализ, който да идентифицира 
рентабилни подобрения 

3 до < 4 A2 

4 до < 6 B1 Потенциал за безпорни подобрения; да се помисли за 
управление на налягането, по-добри практики на активен 

контрол на течовете и по-добра експлоатация на 
водоснабдителната система 

6 до < 8 B2 

8 до < 12 C1 Лошо документиране на течовете; това състояние е 
поносимо, само ако водата е в изобилие и е с ниски разходи 
за доставка; дори тогава, анализирайте нивото и естеството 
на течовете и засилете мерките за намаляване на течовете 

12 до < 16 C2 

16 до < 24 D1 Много неефективно използване на ресурси; програмите за 
намаляване на течовете са задължителни и с висок 

приоритет 
24 и по-висок D2 

 

5.5.1 Алтернативни схеми на класификация 

Тъй като индикатор Реални загуби на дължина тръбопровод е често използван в 
България, въз основа на този показател може да се направи алтернативна класификация 
съгласно систематичното представяне в Таблица 4.  

В Приложение 1 са включени допълнителни таблици за диапазон на налягането от 20 до 80 
m. Трябва да се има предвид, че алтернативните схеми на класификация представляват 
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бързи оценки на параметрите, тъй като действителната дължина на сградните отклонения 
може да варира от стандартно използваните 10 m. Ако действителната стойност е близо до 
границата на обхвата (A/B, B/C или C/D), препоръчително е да се направи изчисление на 
Инфраструктурния индекс на течовете и да се използва Таблица 3 за класификация. 

В случай че резултатите от алтернативните класификации се различават от класификацията 
в Таблица 3, преимущество има класификацията на Инфраструктурния индекс на течовете 
(ILI) съгласно Таблица 3. 
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Таблица 4: Схема на бърза приблизителна класификация на реални загуби на дължина водопровод (за 
други диапазони на налягането, използвайте таблиците в Приложение 1) 

 

 

5.6 Икономическа оценка на загубите на вода 

При всяко стартиране на действия за намаляване на водата неносеща приходи стои 
въпросът до каква степен би могло и би трябвало да се намали водата неносеща приходи и 
какви цели трябва да се поставят за намаляване на реалните загуби и търговските загуби. 
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Наред с други критерии, като аспекти за защита на околната среда, хигиена и сигурността на 
доставка на вода и качество на водоснабдяването, трябва да се имат предвид и 
икономическите аспекти. На Фигура 2 са показани теоретичните принципи на 
икономическото ниво на водата неносеща приходи. При намаляване на загубите под 
икономическото ниво, разходите за управление на водата неносеща приходи се превръщат 
в неикономични. Икономическото ниво на водата неносеща приходи може да бъде насока за 
определяне на цели за намаляване на водата неносеща приходи. На практика, намирането 
на точни данни за целите на важна икономическа интерпретация на загубите често пъти е 
трудна задача, особено предвид текущите условия в България, където загубите на вода са 
високи. Не трябва да се забравя, че Икономическото ниво на водата неносеща приходи се 
променя с течение на времето, напр. с промяната на разходите за електроенергия. Тъй като 
първопричините и мерките за компоненти реални загуби на вода, търговски загуби на вода и 
продадена нефактурирана вода на водата неносеща приходи са напълно различни, 
препоръчва се икономическата оценка да се извършва отделно за всеки компонент. 

 

Фигура 2: Икономическо ниво на водата неносеща приходи (съгласно FARLEY ET AL., 2008, изм.) 

 

Съгласно FARLEY ET AL. (2008), двата компонента, които трябва да се определят, са 
разходите за загуби на вода и разходите за управление на водата неносеща приходи: 

Разходите на загубите на вода представляват стойността на загубите на вода, формирана 
както от реалните, така и от търговските загуби на вода. Стойността на реалните загуби се 
изчислява чрез умножаване на обема на реалните загуби по променливата оперативни 
разходи на m³, вкл. работна ръка, химикали и електроенергия. Стойността на търговските 
загуби се изчислява чрез умножаване на обема на търговските загуби по средната стойност 
за доставка на вода на клиентите. С увеличаване на водата неносеща приходи, разходите 
за загуби на вода се увеличават пропорционално. 

Разходите за управление на водата неносеща приходи са разходите за намаляване на 
водата неносеща приходи, вкл. разходи за персонал, оборудване, транспорт и други 
фактори. С намаляване на водата неносеща приходи се повишават разходите за 
управлението й. 
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Сборът на двата разходни компонента показва общите разходи. Пресичането на линиите 
на двата компонента на Фигура 2 показва минималните общи разходи, което е 
икономическото ниво на водата неносеща приходи. 

Същият принцип като за Икономическото ниво на водата неносеща приходи би могъл да се 
приложи и за Икономическото ниво на течовете. Икономическото ниво на течовете се 
намира някъде между неизбежното ниво на загубите и текущото ниво на реалните загуби, 
както е показано на Фигура 3. Икономическото ниво на течовете се дефинира по следния 
начин: 

Икономическото ниво на течовете е нивото на течовете, при което всяко допълнително 
намаляване би довело до по-високи разходи от ползите, получени от икономии. 

Прави се разлика между Икономическото ниво на течовете в краткосрочен и дългосрочен 
план. Докато Икономическото ниво на течовете в краткосрочен план се използва за оценка 
на Честотата на икономическа интервенция на активния контрол на течовете, базирана на 
разходите за интервенция и различните оперативни разходи, Икономическото ниво на 
течовете в дългосрочен план отчита всички разходи за управление на течовете. 

Тъй като загубите на вода са с високо ниво в България в момента, няма съмнение, че 
трябва да бъдат намалени значително, също от съображения за безопасност на доставката 
на вода, качеството на водата, пестене на енергия и опазване на водните ресурси. Според 
международния опит икономическите нива на течове са обикновено по-малко от ILI 8 (клас 
B). Често това не е възможно да се получат точни данни за правилна икономическа оценка, 
когато загубите на вода са високи. Ето защо се препоръчва извършването на икономическа 
оценка само за опитни ВиК със загуби на вода от клас B или по-нисък. 

 

5.7 Индикатори за представяне на цели 

Определянето на цели е основен проблем на контрола на качеството и непрекъснатото 
усъвършенстване на процесите. Целите също така са съществени компоненти на бизнес 
планирането и регулаторните системи. При изготвяне на План за действие във връзка с 
намаляването на водата неносеща приходи, ВиК дружеството следва да дефинира цели за 
намаляване на загубите на вода. Освен това, целите играят важна роля в случаите, когато 
договорите за услуги включват компонент, базиран на състоянието. Определянето на цели е 
описано по-подробно в раздел 9.2. 

Целите се определят въз основа на индикаторите. Не всички индикатори са подходящи за 
определяне на цели за намаляване на загубите на вода. Например, загубите на вода, 
изразени като проценти от общото количество вода на входа на системата, могат да бъдат 
подвеждащи и затова, процентите не са подходащи за определяне на цели. 

 

Следващите примери показват защо: 

Пример 1: Предполага се, че година 2 е суха и затова консумацията е по-висока, отколкото в 
година 1. 
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 Година 1 Година 2 
Обема на  водата на входа на 
системата (SIV) 

1,000,000 м³ 1,150,000 м³ 

Консумация на вода 650,000 м³ 780,000 м³ 
Тъговски Загуби 50,000 м³ 55,000 м³ 
Реални Загуби 300,000 м³ 315,000 м³ 
Реални Загуби в % от Обема на  
водата на входа на системата 

30 % 27 % 

 

Пример 1 показва, че този процент може да бъде по-нисък дори от обема на 
реални загуби, които са увеличени. 

 

Пример 2: Предполага се, че са затворени индустриални предприятия и затова 
консумацията през година 2 е по-ниска, отколкото в година 1. 

 Година 1 Година 2 
Обема на  водата на входа на 
системата (SIV) 

1,000,000 м³ 895,000 м³ 

Консумация на вода 650,000 м³ 550,000 м³ 
Тъговски Загуби 50,000 м³ 45,000 м³ 
Реални Загуби 300,000 м³ 300,000 м³ 
Реални Загуби в % от Обема на  
водата на входа на системата 

30 % 34 % 

 

Пример 2 показва, че този процент може да се увеличи дори, когато обема на 
реални загуби са същите. 

Причината за тези резултати е, че индикатори за представяне "реални загуби в проценти от 
обема на  водата на входа на системата“ знаменателя и поради промяната в обема на  
водата на входа на системата влияе пряко на резултата, независимо от промяната на 
реалния обем на загуба. Затова процентите не са подходящи за техническо тълкуване и 
целеполагане. 

Целите във връзка със загубите на вода трябва да се определят за отделните 
водоснабдителни системи. За тази цел са подходящи следните индикатори за представяне 
(вж. Таблица 2): 

 Цели във връзка с водата неносеща приходи: 
o Вода неносеща приходи като годишен обем  (m³/year)  (м³/г) 
o Вода неносеща приходи на сградно отклонение (l/conn./d) (л/сгр.откл./д) 
o Вода неносеща приходи на главен тръбопровод       (l/км./d)         (л/км/д) 

                                                               
 

 Цели във връзка с реалните загуби: 
o Реални загуби като годишен обем     (m³/year)  (м³/г) 
o Реални загуби на сградно отклонение    (l/conn./d) (л/сгр.откл./д) 
o Реални загуби на дължина водопровод   (m³/km/d)  (м³/км/д) 
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o Инфраструктурен индекс на течовете (но само (-) 

ако управлението на налягането е завършено 
в значителна степен) 
 

 Цели във връзка с търговски загуби: 
o Търговски загуби като годишен обем   (m³/year)  (м³/г) 
o Търговски загуби на сградно отклонение  (l/conn./d)  (л/ сгр. откл./д) 

 
 Цели във връзка с продадената нефактурирана вода: 

o Продадена нефактурирана вода като год. обем       (m³/year)     (м³/г) 
o Продадена нефактурирана вода на сгр.отклонение (l/conn./d)  (л/сгр.откл./д) 

 

6 НАМАЛЯВАНЕ НА РЕАЛНИТЕ ЗАГУБИ 

Специалната група за загубите за вода на МАВ е разработила основни методологии за 
намаляване на реалните загуби, които са международно приети и са се доказали като 
успешни в много ВиК дружества в целия свят. Фигура 3 показва общ преглед на четири 
различни методологии за управление на реалните загуби, описани подробно в следващите 
раздели: активен контрол на течовете, скорост и качество на ремонтите, управление на 
налягането и управление на инфраструктурата. Това показва, че за намаляване на 
потенциално възстановимите реални загуби са необходими всеобхватни действия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 3: Основни методологии за управление на реалните загуби 
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Обемът на загубите на вода от отделен теч е функция на броя на течовете и 
продължителността на теча: 

(15) Обем на водата от теч (авария) =  дебит на теча x продължителност на теч 

Въпреки че повърхностните аварии (= видими, докладвани течове) обикновено са свързани 
с по-голям брой течове, продължителността им е по-кратка, тъй като е възможно да се 
предприемат ремонтни работи веднага след докладването на теча. Малки течове, като теч 
от сградни отклонения и тръбни връзки, които не са повърхностни, се откриват само с 
помощта на Активен контрол на течовете. В зависимост от наблюдението на 
водоснабдителната система и практиките за откриване на течове, продължителността на 
недокладваните течове обикновено е много по-голяма от тази на докладваните течове. 
Затова, общият обем на загубите от недокладвани течове може да е много по-голям от тези 
от докладвани течове (вж. Фигура 4). 

 

А…време на осведомеността, L…време на определяне на местоположението,  

R… време за ремонт 

Фигура 4: Продължителност на теч и обем на течовете (съгласно MORRISON ET AL., 
IWA DMA Guidance Notes, 2007) 

Загубите от откриваеми течове могат да се намаляват чрез провеждане на Активен контрол 
на течовете. Продължителността на течовете може да се намали чрез подходящо 
наблюдение на водоснабдителната система, ефективно откриване на течовете и бърз 
ремонт на теча. Броят на авариите и течовете може да се намали чрез управление на 
налягането (като краткосрочна мярка) и изпълнение на селективна програма за 
рехабилитация (като дългосрочна мярка). Фоновите течове могат да се намаляват чрез 
управление на налягането и изпълнение на мерки за рехабилитация (виж GIZ 2011 и БАВ 
2011). 
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6.1 Активен контрол на течовете 

Активният контрол на течовете представлява проактивен процес на откриване и 
локализиране на течове с цел намаляване на тяхната продължителност. Той включва 
наблюдение на водоснабсителната система и действия по откриване на течове. 

6.1.1 Наблюдение на водоснабдителната система 

Целта на наблюдението на водоснабдителната система е да се получава информация за 
нови течове в системата или в участъци от системата. В зависимост от системата на 
наблюдение, възможно е да се направи също така и предварително откриване на зони на 
течове и съответно, приоритизиране на проучванията на обекта. 

Съществуват много установени начини за наблюдение на водоснабдителната система. Най-
разпростаненият от тях е наблюдение на общото количество вода на входа на системата за 
цялата система (използван за малки системи), и в малки, хидравлично разделени зони, 
наречени водомерни зони. Освен това, съществуват и методологии, които не са базирани на 
дебита, напр. измерване с акустичен логер, а така също са възможни всякакви комбинации 
от различни методи. Идеалната комбинация от мерки за наблюдение на системата зависи 
от рамковите условия на водоснабдителната система, като: 

 Структура на системата 
 Възможности за зониране на системата 
 Хидравлични характеристики 
 Ниво на загубите на вода 
 Пределни разходи за вода 
 Наличие на ресурси 
 Водоснабдяване в големи количества или собствени източници 
 Материал на тръбите (предимно метални или пластмасови тръби) 
 Размер на ВиК дружеството 
 Опит на персонала 
 Фирмена визия и стратегия 

Най-често срещаните методологии за наблюдение на системата са описани в следващите 
раздели: 

6.1.1.1 Измерване на общото количество вода на входа на системата 

Общото количество вода на входа на системата трябва да се измерва с подходящи и точни 
дебитомери, които са точно оразмерени, правилно монтирани и редовно калибрирани. 
Дебитомерите за измерване на общото количество вода на входа на системата трябва да 
бъдат оборудвани с логери за данни и свързани със система SCADA, за да се получават 
непрекъснати серии данни в контролен център или на персонален компютър или лаптоп във 
ВиК дружествоно. В идеалния случай се дефинират също и алармени нива и се създават 
автоматизирани аларми чрез SMS и/или по имейл при превишаване на алармените нива. 
Тези общи изисквания за измерване са валидни също и за описаното по-долу зониране, 
дебитомерите на входа на водомерните зони и водомерите на виртуалните зони. 

В малки системи (малки населени места) с до около 3 000 сградни отклонения, би било 
достатъчно мрежата да се наблюдава само чрез измерване на общото количество вода на 
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входа на системата. Но в по-големи системи, отделни малки нови течове не могат да се 
идентифицират само чрез измерване на общото количество вода на входа на системата. 
Затова е необходимо разпределителната система да се раздели на зони или да се прилагат 
други подходящи методи. 

Повече информация за вида на водомери, изисквания за монтаж, настройки, дистанционно 
предаване на данни по електронен път и обработка и анализ на данните се описват в проф. 
Димитров (2012b). 

6.1.1.2 Зониране на системата 
Разделянето на системата на зони, които се наблюдават с помощта на дебитомери, е често 
прилагана мярка в много водоснабдителни системи. Обикновено, зоните се създават по 
дължина на ‘естествени’ топографски граници, като реки, железопътни линии, магистрали и 
др. Размерът на дадена зона на системата обикновено е по-голям от размера на водомерна 
зона. В този случай, обикновено не е възможно да се идентифицират отделни течове, но 
могат да се идентифицират тенденции за увеличаване на минималния нощен поток към 
зоната и да се планират кампании за откриване на течове в съответствие с определени 
икономически аспекти. 

В идеалния случай, зоните могат да се разделят на временни по-малки под-зони с цел 
локализиране на течовете. В много случаи, зоните представляват участъци на управление 
на налягането и освен наблюдението на дебита на входа, се използват и комбинации с 
други методологии за наблюдение, напр. наблюдение на виртуални зони или проучване с 
акустичен логер. 

6.1.1.3 Водомерна зона 
Основните принципи на управлението на водомерните зони е използване на дебита за 
определяне на нивото на теча в рамките на определена зона от водоснабдителната 
система. Създаването на водомерни зони спомага за определяне на текущите нива и 
последващото приоритизиране на дейностите за откриване на течовете. Чрез наблюдение 
на нощните потоци във водомерните зони е възможно да се идентифицира наличието на 
нови аварии, така че да може течовете да се поддържат на оптималното икономическо ниво. 

На Фигура 5 е показана типична водомерна зона, която би могла да се обособи с физически 
разделени зони или с помощта на спирателни кранове за разделяне на хидравлично 
обособените участъци на системата. Всяка зона се измерва чрез устройства за измерване 
на общото количество вода на входа на водомерната зона. След това, данните се снемат с 
помощта на логер и се изпращат в база данни, където се анализират, в идеалния случай 
ежедневно.  

 



Ръководство за намаляване загубите на вода в България 38 
 

______________________________________________________________________________ 
   

 

Фигура 5: Типична водомерна зона (виж MORRISON ET AL., IWA DMA Guidance Notes, 2007 и БАВ 2014а) 

 

На Фигура 6 е показано типично изменение на минималния нощен поток във водомерната 
зона, където са налице малки сезонни изменения в нощната консумация и всички 
количества вода се измерват точно. В този случай, може да се идентифицира наличие на 
докладвани и недокладвани аварии и да се направи оценка на Степенна на повишаване на 
недокладваните течове. Резултатите от направените икономии могат да се измерват след 
ремонтиране на течовете.  

На Фигура 7 е показан пример от водомерна зона в Разград, където минималният нощен 
поток се е намалил от 10.6 l/s на 7.2 l/s след ремонт на теча. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 6: Интерпретация на нощни потоци във водомерна зона (KOELBL 2014) 
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Фигура 7: Пример за Минимален нощен поток и налягания във водомерна зона Кооперативен пазар, 
Разград 

В зависимост от общото състояние на водоснабдителната система, размерът на 
водомерната зона е различен – колкото по-голям е течът, толкова е по-малък размерът на 
водомерната зона. В системи с високи загуби на вода, една типична водомерна зона 
включва 500 до максимум 1 000 сградни отклонения или приблизително 10 до 20 км от 
главния тръбопровод. В системи с ниски загуби на вода, водомерната зона може да включва 
до 3 000 и повече сградни отклонения. 

По-конкретна информация относно внедряването на ВЗ може да се намери в MORRISON и 
др, МАВ ВЗ на обяснителни бележки (2007) и БАВ (2014a). 

В много случаи, водомерните зони се използват също и за управление на налягането на 
системата с цел намаляване на течовете и броя на авариите. Тъй като хидравличните 
характеристики се променят изцяло когато се обособяват водомерни зони с или без 
управление на налягането, препоръчва се водомерните зони да се планират въз основа на 
хидравлично моделиране. 

Заслужава си също така да се спомене и възможността за временни водомерни зони, тъй 
като в повечето случаи обособяването на зони във водоснабдителната система, което е 
свързано с високи разходи за изграждане на измервателни шахти, създава финансови 
проблеми. Един по-евтин, но по-ползотворен подход включва редки, но редовни измервания 
на дебит и налягане в отделните зони. Въз основа на тези измервания, откриването на 
течове би могло да се приоритизира съгласно подхода на Степента на повишаване на 
недокладваните течове (RR) (Забележка: този подход е описан в Изследване и анализ на 
сръбски и хърватски ВиК предприятия от KOVAC в EUROPEAN COMMISSION, 2015). 

Повече подробности може да намерите в контролния списък за управлението и 
изпълнението на налягането на водомерните зони (ИнкоУест и др. 2015г.) 
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6.1.1.4 Наблюдение на виртуални зони 
В области където не е практично или икономично водоснабдителната система да се разделя 
на хидравлично обособени зони и да се създават водомерни зони, напр. в центъра на града, 
или в рамките на по-големи водомерни зони, където системата се състои от взаимосвързани 
мрежи и често се снабдява от обходни тръби на главния водопровод с множество 
междусистемни връзки, за предпочитане са алтернативни системи за наблюдение. Една 
добра алтернатива на водомерните зони е методът на Наблюдение на виртуални зони, 
разработен за мониторинг на големи зони без хидравлично разделение на зоната на по-
малки участъци (KOELBL, 2009 и 2014). Наблюдението на виртуални зони е описано също и 
в австрийското Ръководство за загубите на вода OVGW W 63 (2009) и споменато в 
преработеното издание на немското Ръководство DVGW W 392 (принтирано в жълто в 
процес на подготовка, 2015). 

Тази методология е базирана само на наблюдение на потока или комбинации от дебит и/или 
налягане и/или шум на стратегически места, със софтуеър, идентифициращ всички 
изменения от модела на нормална експлоатация, които могат да са признак за нов теч. 
Когато се измерва повече от един параметър, методологията е известна като „мулти-
параметърно измерване” (Фигура 8).  

Недостатъкът на виртуалното наблюдение на зоните се състои в това, че управлението на 
налягането може да се прилага само за цялата хидравлично обособена зона. Затова, тази 
методология е идеална за участъци от водоснабдителната система със сравнително ниска 
разлика в нивата, където налягането може да се управлява в рамките на по-големи 
участъци от водоснабдителната система. 

 

Фигура 8: Наблюдение на виртуални зони, базирано на мулти-параметърни измервания (KOELBL 2009) 

По-конкретна информация за тази методология може да се намери в KOELBL (2014 г.). 
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6.1.1.5 (Перманентно) измерване с логери за шум 
Когато се поставят логери за шум на хидранти, спирателни кранове, дебитомери и други 
повърхностни фитинги на водоснабдителната система, може да се идентифицира 
акустичната сигнатура на течовете, която обикновено се идентифицира през нощта, когато 
потреблението е ниско и другите източници на шум, като шум от трафик, са слаби. Когато 
логерите са монтирани перманентно в системата, методологията има характер на 
методология за наблюдение на водоснабдителната система. Перманентните логери за шум 
обикновено се използват в следните условия (вж. HAMILTON & CHARALAMBOUS, 2013): 

 Зони с висок брой аварии 
 Зони, които традиционно са трудни за обследване (т.е. градски центрове и главни 

пътища) 
 Зони, в които няма работеща структура на водомерни зони, където акустичното 

измерване с логери за шум е рентабилна алтернатива 
 Предишни „горещи точки” на водомерни зони, където се налага продължително 

обследване, за да се гарантира, че нивата на течовете продължават да бъдат 
управляеми. 

Тъй като радиусът на измерване с логери за шум зависи в голяма степен от материала на 
тръбите, този метод е най-рентабилен при системи с метални тръби. За пластмасовите 
тръби, радиусът на измерване с логери за шум може да е много ограничен. Изпращането на 
данни от перманентно монтираните логери за шум до централна станция за наблюдение 
може да бъде по радио, GSM, GPRS. Ако няма нужда от регистратори на данни (логери) на 
кратки интервали от време, логерите могат да се разчитат също и от преминаващи патрули, 
напр. веднъж в месеца. Често, данните от логерите на шум се свързват с GIS (Географска 
информационна система) или картографски системи, които предлагат бърз преглед на 
състоянието на водоснабдителната система. След откриването на теч от един или повече 
логер, течът може да се локализира с помощта на често прилагани технологии за откриване 
на течове. 

Анализ на успешното прилагане на перманентни логери за шум е включен в EUROPEAN 
COMMISSION (2015, вж. Анализ на Залцбург от KOELBL). 

Временното използване на логери за шум се счита мярка за откриване на течове, описана в 
Раздел 6.1.2. 

6.1.1.6 Често срещани комбинации от методологии 
В повечето случаи, идеалното наблюдение на водоснабдителната система се състои от 
комбинация от различни методологии. Комбинацията от методи зависи от рамковите 
условия на системата (вж. раздел 6.1.1). Докато някои части от системата могат да се 
изолират лесно като отделни водомерни зони, други участъци могат да бъдат трудни за 
изолиране, напр. централни градски части. Освен това, вече съществуващи измервания на 
дебит и налягане във водоснабдителната система трябва да се включат в нова система на 
наблюдение. 

Обикновено се използват следните комбинации от методи за наблюдение на 
водоснабдителната система: 
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 Измерване на общото количество вода на входа на системата + секторизиране на 
системата + Водомерни зони 

 Измерване на общото количество вода на входа на системата + секторизиране на 
системата + Водомерни зони + Виртуално наблюдение на зони 

 Измерване на общото количество вода на входа на системата + секторизиране на 
системата + Виртуално наблрюдение на зони 

 Измерване на общото количество вода на входа на системата + секторизиране на 
системата + Перманентно измерване с логери за шум 

Измерването на общото количество вода на входа на системата е задължително за всяка 
водоснабдителна система. В по-големи системи стандартно се прилага и секторизиране на 
системата. Тези два метода могат в идеалния случай да се комбирират с водомерни зони, 
виртуално наблюдение на зони и перманентно измерване с логери за шум. В зависимост от 
ситуацията, може да се оценява най-ефикасната и най-икономичната комбинация. По 
принцип, различните системи за наблюдение са модулни и съответно – гъвкави, така че 
могат да се комбинират със съществуващи системи. 

Например, общото количество вода на входа на системата се измерва често без да се 
монтират други устройства за измерване на обем в системата. В тези случаи, дебитомерът 
за измерване на общото количество вода на входа на системата (ако отговаря на 
стандартни технически изисквания) може да се интегрира в система за наблюдение и да 
стане част от водомерна зона или от система за виртуално наблюдение. Освен това, вече 
съществуващи измервания на входа на водомерни зани и измервания на налягане могат да 
се комбинират със система за виртуално наблюдение и системи за перманентно измерване 
с логери за шум. 

При използването на водомерни зони, логично е да се започне с тези участъци от 
водоснабдителната система, които могат лесно да се изолират предвид географските и 
топографските особености на терена. Например, в много градове съществуват големи зони 
в централните части, както и някои по-високи зони в околностите, където водата трябва да 
се припомпва. Тези малки зони на припомпване могат лесно да се обособят като водомерни 
зони. В големите зони в централните градски части, виртуалното наблюдение на зоната или 
сонирането на системата (по-големи зони) и перманентно измерване с логери за шум би 
могло да бъде по-рентабилно. 

Друг проблем, касаещ водоснабдителните системи в лошо състояние и голям брой течове 
се състои в това, че за тях са необходими много малки водомерни зони с модерно 
наблюдение на налягането за овладяване на реалните загуби. След подобряване на 
състоянието на тези водомерни зони, би било възможно налягането на системата да се 
увеличи отново и вече няма да има нужда от такива много малки по размер зони, напр. 
такива под 1000 отклонения на водомерна зона. Комбинирането с виртуално наблюдение на 
зоната би позволило увеличаване на размерите на тези водомерни зони, напр. чрез 
премахване на граници между две или повече водомерни зони и сливане на тези водомерни 
зони в една по-голяма зона. Същевременно, системата за виртуално наблюдение на зоната 
се монтира като датчиците се поставят на определените места в новата по-голяма зона. 
Ползите от допълнителното разделение на по-големите водомерни зони се състоят в това 
че идентифицирането на течовете отнема значително по-малко време и локализирането им 
се извършва посредством стъпков тест онлайн, с помощта на системата за виртуално 
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наблюдение на зоната, което спестява много време. След това разбира се, управление на 
налягането може да се прилага само за цялата зона. 

Виртуалните зони могат да способстват също и за оптимизиране на размерите на 
водомерните зони. Разделянето на водоснабдителната система на водомерни зони с по-
малко от 1000 сградни отклонения често е трудна задача, така че комбинацията с 
наблюдение на виртуални зони би позволило по-добро оразмеряване на водомерните зони. 

Комбинирането на зонирането и наблюдението на виртуални зони с перманентно или 
временно монтирани логери за шум от течове също може да е подходящ вариант. За 
откриването на течове, установени с промени в потока, логерите за шум ще способстват за 
локализиране на теча. Ако логерите за шум покажат наличие на теч, евентуалният дебит на 
теча може да се провери от системата за наблюдение на дебита. Ако в едно и също време 
бъдат идентифицирани няколко теча, дейностите за ремонт на течовете могат да бъдат 
подредени по приоритети. 

 

6.1.2 Откриване на течове 

Откриването на течове е процесът, който започва от узнаването за теча (в резултат от 
наблюдението на водоснабдителната система) и завършва с локализирането на теча. Този 
процес може да се раздели на две отделни дейности: локализиране и откриване на течове. 
Съществуват много различни методи и технологии за откриване на течове. Специалната 
група за загубите за вода на МАВ публикува ръководство за откриване и ремонт на течове 
“Leak Location and Repair Guidance Notes” (PILCHER ET AL. 2007 и Български превод в БАВ 
2014б), в което е включен общ преглед на най-често използваните методи и технологии за 
откриване на течове. В Таблица 5 са показани най-разпространените, както и някои 
специфични методи за откриване на течове. По-голямата част от описанията на тези 
методологии е базирана на дефинициите на PILCHER ET AL. (2007) и FARLEY & TROW 
(2003). 

HAMILTON & CHARALAMBOUS (2013) описват по-подробно конкретни технологии за 
откриване на течове и показват кои технологии са подходящи за различни материали и 
диаметри на тръбите. 

Всяко ВиК дружество трябва да разработи свои собствени стратегии за откриване на течове 
в зависимост от използваната система за наблюдение на водоснабдителната система, 
достъпа до технологии за откриване на течове и опита на екипа за откриване на течове. За 
някои технологии е възможно да се предвиди също и възлагане на определени дейности за 
откриване на течове на специализирани фирми – подизпълнители. 

За някои от технологиите е необходимо скъпоструващо оборудване и подходящ опит, 
докато други методи са евтини и прости. В ситуации, където на разположение е голям брой 
персонал, но финансовите ресурси са ограничени, използването на евтини и прости методи, 
като прослушвателни пръти, би било по-подходящо и много по-рентабилно от използването 
на скъпи и сложни технологии. 
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Таблица 5: Широко разпространени методи за откриване на течове (KOELBL 2009, изм.) 

Употреба Вид Метод Описание на метод и област на употреба 

локализира
не на 
течове 

неакустичен 

визуални 
проверки 

визуални проверки за изтичане на вода 

стъпков тест 

временно последователно затваряне на кранове за кратко време 
(за намаляване размера на района) докато се извършват 
измервания на потока; намаляването на дебита след затварянето 
показва участъка с наличие на теч 

акустичен 

прослушвател
ен прът 

(стетоскоп) 

поставя се на фитинги (шибри, спирателни кранове или хидранти), 
шумът от теча се пренася от фитинга до ухото 

електронен 
локатор за 

теч 

поставя се на фитинги (шибри, спирателни кранове или хидранти), 
шумът от теча се пренася от фитинга до микрофон 

перманентни 
логери за 

шум 

логерите за шум се 
фиксират с магнити 
върху фитинги и се 
програмират за 
откриване на 
характерен шум от 
теч 

използват се на места, които са трудни за 
проверка с помощта на други технологии 
(централни градски зони, пътища с голям 
трафик) 

временни 
логери за 

шум 

използват се в краткосрочни кампании; 
логерите за шум се разполагат в части от 
водоснабдителната система за кратки периоди 
от време 

комбиниран 

виртуално 
наблюдение 
на зона и 

мултипарамет
ърни 

измервания 

мястото на теча може да се идентифицира в резултат от 
виртуалното наблюдение на зоната с или без мултипараметърни 
измервания (поток и/или налягане и/или шум) на няколко точки във 
водоснабдителната система; комбинирането със стъпков тест е от 
полза; вместо мултипараметърни измервания, често се използват 
измервания само на дебит (виртуални зони), но недостатъкът на 
това е липсата на информация за шум 

откриване 
на течове 

акустичен 

земен 
микрофон 

директно звучене: микрофонът се монтира върху фитинг 
косвено звучене: използва се на земната повърхност директно 
върху тръбата 

корелатор за 
шум от теч 

много популярен (най-вече за метални тръби); звукът от шум се 
улавя от датчици на две места, напр. два фитинга; ако е известно 
какъв материалът и диаметърът на тръбите и каква е разликата 
между получаването на два последователни сигнала за теч от 
двата датчика, корелаторът може да изчисли мясотто на теча 

уред за 
определяне 
мястото на 

теч 

слуша звука от теч, преминаващ през водата, чрез хидрофони, 
свързани с противопожарни хидранти; разпространението на шума 
във водата е много по-силно от това в стените на тръбата; 
позволява да се откриват течове също и в пластмасови тръби 

вътрешен 
индикатор за 
шум/теч 

използва се устройство за запис на шум във водата вътре в 
тръбата, скоростта на водата пренася оборудването; могат да се 
откриват и най-малките течове 

неакустичен трасиращ газ 

използва се когато акустичните методи не дават резултат; в 
тръбата се подава основно промишлен водород (прибл. 95 % азот и 
5 % водород), водородът излиза от мястото на теча и може да бъде 
открит с „душеща” сонда на повърхността 
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земен радар 

използва се когато акустичните методи не дават резултат; този 
геофизичен метод може да открива тръби, кабели и течове под 
земята и в евентуално съществуващи кухини около теча; използва 
се най-вече за магистрални водопроводи, където редовното 
обследване за шумове не е възможно поради голямото разстояние 
между фитингите; използва се също и за идентифициране на 
незаконни отклонения 

 

6.2 Продължителност и качество на ремонтните дейности 

След като течът бъде открит и локализиран, той трябва да се ремонтира незабавно. 
Бързият процес на ремонтните дейности съкращава времетраенето на теча и съответно, 
обема на загубите на вода. 

Препоръчително е да се използват съответните процеси на изпращане на екипи и ремонтни 
дейности. След като екипът за откриване на течове локализира теча, Диспечерският център 
трябва да бъде информиран незабавно, а той от своя страна информира ремонтния екип, 
който трябва да започне ремонтните дейности. След отстраняване на теча и 
възстановяване на тръбата, Диспечерският център трябва да бъде информиран от 
ремонтния екип за завършването на ремонта. 

Ако Диспечерският център разполага с информация за размера на теча, която трябва да се 
получи от екипа за намаляване на водата неносеща приходи (т.е чрез измерване на водния 
поток на входа на зоните)  Диспечерският център може да приоритизира ремонтите на 
течовете в зависимост от размера на течовете. По принцип, всички течове трябва да бъдат 
ремонтирани, тъй като малките течове също се увеличават с течение на времето, а 
голямата продължителност на течовете е предпоставка за изтичане на големи обеми вода. 

Препоръчително е също така да се изпълняват подходящи политики за ремонт и стандарти 
за строителни работи, както и да се извършва съответен надзор на ремонтните дейности за 
осигуряване на ефективен контрол на ремонта и за предотвратяване на повторното 
настъпване на същия теч. Освен това се препоръчва използване на сертифицирани 
материали за ремонт, отговарящи на международните стандарти за качество. 

Също така, ремонтният процес трябва да включва стандартизирана документация за 
повредата. Тъй като загубите на вода и броят на авариите са двата основни параметъра, 
които показват състоянието на водоснабдителната система, от съществено значение е да се 
събира информация за повредата, ремонта, тръбите, условията, свързани с околната среда, 
и евентуалната първопричина за повредата. Тази дейност включва следващите стъпки: 

 Документация за повредата на обекта по време на ремонтните дейности 
 Въвеждане на данни в базата данни на авариите и визуализация в географската 

информационна система  
 Проверка на данни за тръбопроводите от съществуващите карти, ако диаметър и 

материали са идентични, в противен случай се извършва проучване за определяне 
на  на верните данни за тръбопроводите 

 Визуализация в ГИС / карти на мрежата. 
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 Проверка на обема на спестената вода поради ремонт на течове, се извършва чрез 
сравняване на входящият поток при измерванията на зоната, в която е ремонтиран 
теча за времето преди и след ремонта на аварията. 

Примерен формат за стандартизирана документация е посочен в Приложение 2. 

6.3 Управление на налягането 

Повишеното работно налягане и колебанията в налягането са важни основни причини за 
загубите на вода. При лошо състояние на водопроводната система и високо работно 
налягане, ремонт на течовете без управление на налягането в много случаи не води до 
намаляване на течовете, тъй като ремонтът на течовете води до повишаване на налягането 
в системата и причинява тови течове. Затова, управлението на налягането е ключов фактор 
за намаляване на течовете и броя на авариите, както сочат анализите на контретните 
случаи в България, напр. Дряново и Разград (вж. EUROPEAN COMMISSION, 2015).  

LAMBERT ET AL. (2013) описва съотношението налягане: аварии въз основа на голям 
практически опит от различни ВиК дружества. В тази разработка са описани също и 
многобройните ползи от управлението на налягането: 

 Ползи за опазване на околната среда в резултат от намаляване на дебита на водата: 
o Намален дебит на течовете и авариите 
o Намален достъп или нежелана консумация 
o Намалени разходи за електроенергия 

 Ползи за ВиК дружеството в резултат от намалената честота на авариите и течовете: 
o Намалени разходи за ремонт и възстановяване на тръбопроводи и сградни 

отклонения 
o Намалени разходи за задължения и намаляване на лошата реклама 
o Разсрочено подновяване и удължен живот на активите 
o Намалени разходи за Активен контрол на течовете 

 Ползи за клиентите в резултат от намалената честота на авариите и течовете: 
o По-малко оплаквания от клиенти 
o По-малко проблеми, свързани с водопроводните инсталации и уреди на 

клиентите 

Съотношението налягане-течове, описано в концепцията (МАЙ, 1994) за FAVAD (Фиксирани 
и променливи зони на изтичане на вода) позволява да се направи оценка на евентуалното 
намаляване на течовете за определено намаляване на налягането: 

(16) L1/L0 = (P1/P0)N1 

Дефиниции 

L0 Начален обем на теча при налягане P0 

L1 Обем на теча при налягане P1 

P0 Начално средно дневно налягане в Средна точка на зоната 

P1 Променено средно дневно налягане в Средна точка на зоната 
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N1 Експонента в зависимост от материалите на тръбите във водоснабдителната 
система 

Къде точно връзката е от решаващо значение, N1 трябва да се оценява от 
индивидуалните измервания на отношенията на налягането и на потока през 
нощта, когато налягането се намалява на стъпки. Според THORNTON & 
LAMBERT (2005 г.) и LAMBERT & Fantozzi (2010) следните предположения могат 
да бъдат направени за определяне на стойността на N1: 

• N1 често е близо до 1.0 за големи системи с тръбопроводи с различни материали 

• N1 обикновено е близо до 1.5 за фонови течове, и се разделя при меки тръбопроводи, при 
които се увеличава с увеличение на налягането 

• N1 е близо до 0.5 за откриваеми течове от пукнатини и дупки в твърди тръби  

 

6.3.1 Възможности за управление на налягането 

Екипът за управление на налягането на Специална група за загубите за вода към МАВ (IWA 
WLSG) е дефинирал обширна класификация на отделните нива на управление на 
налягането (EUROPEAN COMMISSION, 2015): 

 Основно: 
o Идентифициране и намаляване на колебанията и рязкото повишаване на 

налягането. 
o Постигане на непрекъснат режим на водоснабдяване (политика 24/7), дори и 

при ниско налягане. 
o Стратегическо разделяне на преносната мрежа от водоснабдителните 

системи и зони. 
o Наблюдение на налягане (на вход, критично, средно), дебит, 

аварии/течове/ремонти, оплаквания. 
o Предотвратяване на преливане от резервоари; намаляване на налягането на 

изход, когато е възможно. 
 Средно: 

o Създаване на под-участъци (райони или зони с управление на налягането). 
o Намаляване на налягането с помощта на фиксирани регулатори за 

намаляване на налягането или интелигентно припомпване. 
 Напреднало: 

o Въвеждане на модулация на времето и/или потока, или обратна връзка от 
критичен възел, или дистанционно управление на регулатори за налягане и 
помпи. 

o Въвеждане на хидравлично модулиране на потока за регулатори за налягане. 

Управлението на налягането може да се прилага в Райони с управление на налягането, 
които могат да бъдат по-големи от водомерните зони, или на ниво водомерни зони, което е 
по-скъпо, той като всяка точка на вход на водомерните зони трябва да е оборудвана с 
устройство за управление на налягането, като кранове на намаляване или регулиране на 
налягането. Най-разпространените видове управление на налягането са: 
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 Фиксиран изход 
 Двуточково управление (време или дебит) 
 Модулиране на потока 

Най-простият начин за намаляване на налягането е модулиране на налягането в локална 
точка, което се състои от модулиране на налягането на входа на зоната за управление на 
налягането чрез монтиране на регулатор за намаляване на налягането с цел задаване на 
константна стойност на изходното налягане. Фиксираната изходна модулация е свързана с 
по-ниски инвестиции, но налягането не може да се намали до оптимална стойност поради 
по-високото ниво на сигурност, необходимо за гарантиране на достатъчно работно налягане 
в критична точка на зоната. Затова, намаляването на дебита на теча е ограничено. 

Регулаторът на налягане с двуточково управление за намаляване на налягането регулира 
налягането във водоснабдителната система при две различни фиксирани изходни 
налягания в зависимост от периода от време (напр. по-ниско налягане на изход в часовете 
през нощта) или нуждите от дебит. Двуточковото управление на налягането постига по-
добри резултати от модулирането на фиксиран изход, но съществува и допълнителен 
потенциал за намаляване на налягането. 

Най-модерният метод за управление на налягането е модулирането на критичната точка на 
зоната, при който датчик за налягане в критичната точка наблюдава налягането 
непрекъснато и предава информация до регулатора за намаляване на налягането в изхода 
на зоната. Регулатора за намаляване на налягането непрекъснато регулира изходното 
налягане, така че налягането в критичната зона остава колкото може по-близо до 
определената стойност. Тази техника дава по-добри резултати от моделирането на локална 
точка, но също така изисква допълнителни инвестиции за датчика за налягане в критичната 
точка на зоната, както и за устройства за комуникация. За изпращане на информацията 
може да се използва радио предавател и GPRS/GSM модел със SIM карта и интернет. 

При системи с директно припомпване, управлението на налягането може да се осъществява 
съгласно описаните възможности за управление, чрез управление на помпата с честотен 
преобразувател. 

Друг основен проблем при системите с директно припомпване е предотвратяването на резки 
повишения на налягането в резултат от неадекватно управление на помпите. Честите 
включвания и изключвания без гладко пускане и спиране могат да доведат до резки 
повишения на налягането, които създават опасност от аварии в по-чувствителните системи. 

При управлението на налягането трябва да се вземат предвид следните обстоятелства: 

 Минимални изисквания за налягане на потребителите в зоната. 
 Критична точка на зоната, която е точката във водомерната зона, където винаги 

трябва да се осигурява минимално налягане на водоснабдяване. Следва да се 
спомене, че мястото на критичната точка във водоснабдителната система може да се 
променя в зависимост от промяната на консумацията или в резултат от променящата 
се структура на системата. 

 В идеалния случай, потенциалът за намаляване на налягането се изследва с 
помощта на калибриран хидравличен модел, където се анализират ефектите от 
намаляване на налягането в различни работни условия. С това моделиране е 
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възможно да се изследва оптималната настройка на крана за намаляване на 
налягането. 

Трябва да се има предвид че всички тези възможности за активно управление на налягането 
са предимно решения за съществуващи системи, които са неправилно проектирани и 
експлоатирани по отношение на работното налягане и колебанията на налягането. 
Подходящите практики на проектиране могат да предотвратят необходимостта от 
управление на налягането на по-късен етап. Например, често се спори, че високите сгради 
трябва да се водоснабдяват и затова, налягането трябва да бъде високо. Това може да се 
избегне чрез подходящо градско планиране или напорни помпи за такива високи сгради. При 
прилагането на управление на налягането може да се изисква монтирането на хидрофори в 
отделни високи сгради. 

По-подробна информация за възможностите за управление на налягането могат да се 
намерят напр. в ръководството на GIZ (2011) и това е превод на български език БАВ (2011). 

6.3.2 Бърза оценка на ефектите от намаляване на налягането 

Намаляването на налягането е основен въпрос при намаляване на загубите на вода в 
системи в лошо състояние, каквото е състоянието в момента на повечето водоснабдителни 
системи в България, с безброй, продължаващи дълго време аварии и течове както на 
водоснабдителната система, така и на сградните отклонения. Ремонтирането на течовете 
(дори и само видимите течове) води до повишаване на налягането, нови течове и 
повишаване на дебита на други съществуващи течове. Ето защо, течовете не могат да се 
намалят значително без съответно да се намали налягането. Българският опит в Дряново и 
Разград показва, че преди да започне сериозна работа по откриване и ремонтиране на 
течове, са необходими съоръжения за управление на налягането. След започване на 
работата по откриване и ремонтиране на течове, могат да се предприемат допълнителни 
действия за прогресивно намаляване на налягането. 

Когато започва изпълнението на мерки за управление на налягането, ВиК дружеството 
трябва да реши в кои зони да започне дейностите. Зоните с припомпване на водата често 
предлагат добри възможности за намаляване на колебанията и максималното налягане. На 
този етап, проверката за колебания и бързата проста оценка на ефектите от намаляване на 
налягането върху дебита на течовете за всяка отделна зона може да бъде от полза за 
определяне на приоритетите. Описаната по-долу методология може да способства за 
идентифициране на системите и под-системите с цел постигане на най-големите намаления 
на дебита на течовете, като ремонтите на течовете (включително Активен контрол на 
течовете) може да се предхождат или изпълняват успоредно с предходно с управление на 
налягането. 

 За системи в много лошо състояние и много висока степен на течове (много аварии и 
активни течове), предварително може да се предскаже само сравнителното 
намаляване на дебита на течовете. Намаляване на броя на авариите също може се 
постигне, но тъй като се очаква да има много незавършена работа по течове от 
предходни години, намаляване на годишните ремонти на авариите и разходите за 
ремонтите може да не настъпи в рамките на няколко години. 

 За всяка система или под-система, трябва да се направи най-добра прогноза на 
текущите течове (L0) в м³/д (от нощния дебит или водния баланс). След определяне 
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на средната точка на зоната (AZP) и дневен среден профил на налягането в метри в 
средната точка на зоната (PAZP0), трябва да се извърши систематична оценка на 
минималното налягане в критичната точка (PCP0) и минималния стандарт на работа за 
критичната точка (PMSS) (вж. Фигура 9). 

 Първоначалното предсказано намаленяване на Средното налягане на зоната е от 
PAZP0 до PAZP1, където PAZP1 = PAZP0 минус излишното налягане в Критичната точка 
(PCP0 – PMSS). На практика, в някои случаи може да се постигне по-голямо намаление 
(отдалечени критични точки от входовете), тъй като загубите на напор в главните 
водопроводи могат да намаляват с намаляване на течовете. 

 

Фигура 9: Стъпки за оценка на потенциала за намаляване на налягането 

 След това, L0 се изчислява като реални загуби на дължина водопровод в m³/km/d и се 
отбелязва в графиката на L0 (на оста х) спрямо PAZP0 (метра), както е показано на 
Фигура 9 (начална Зона A, плътен черен ромб). Същото се повтаря за друга Зона 
(Зона B) и L0 се нанася спрямо PAZP0 за Зона B (плътен черен триъгълник). 

 Разликата в средното налягане на двете зони в примера на показва на Фигура 10, че 
присъщите течове на километър тръбопровод в Зона B са по-големи от тези в Зона А; 
средното налягане може да се представи като линеен наклон (като се приеме, че 
FAVAD N1 = 1) от 0.75 m³/km/d/m налягане (30 m³/km/d разделено на налягане 40 m) 
за Зона В спрямо 0.55 m³/km/d/m налягане за Зона A (30 m³/km/d разделено на 
налягане 55 m). 

 Прогнози за ползите от намаляване на дебита на течовете в резултат от намаляване 
на налягането в Средна точка на зоната (AZP) (предвид прогнозната стойност на N1) 
могат да се правят с помощта на теча: съотношение на налягането, описано в 
уравнение (16): L1/L0 = (P1/P0)N1. Чрез отразяване на прогнозните намаления на 
налягането и течовете в диаграмата, могат да се визуализират ефектите от 



Ръководство за намаляване загубите на вода в България 51 
 

______________________________________________________________________________ 
   

намаляването на налягането върху течовете (вж. прозрачния ромб и триъгълник на 
Фигура 10). 

 Ако целта е да се изберат приоритетни места за монтаж на оборудване за 
намаляване на налягането като необходима предпоставка за откриване и управление 
на течовете, няма значение дали зоните с по-високи стойности на течовете в 
m³/km/day/m налягане са резултат от голям брой аварии на тръбопроводи или голям 
брой аварии на сградни отклонения – целта е да се изберат приоритетни места за 
монтаж на оборудването за намаляване на налягането. По-задълбочен анализ на 
авариите на тръбопроводи и сградни отклонения може да се извърши на по-късен 
етап, след няколко серии на откриване на течове с Активен контрол на течовете и 
ремонтните дейности. 

 Освен за пилотни изпитвания, целта е намаляване на течовете по по-икономичен 
начин за ВиК дружеството, а когато трябва да се вземе предвид съотношението на 
налягането и броя на авариите, максимата е, че е по-добре да се постигне по-малко 
намаляване на налягането в рамките на голяма зона, отколкото големи намаления в 
малка зона. Така, подобно изчисление на m³/d на метър налягане може да се 
извърши и за по-големи зони. 

 

Фигура 10: Бърза оценка на ефектите от намаляване на налягането 

Примерът на Фигура 10 показва две зони с различно начално налягане в средната точка на 
зоната и различен потенциал за намаляване на налягането: 

Зона A:    Намаляване на налягането   от 55 m до 40 m 
     Намаляване на течовете    от 30 до 22 m³/km/d 
     Спестяване на реални загуби:  8 m³/km/d 

Зона B:    Намаляване на налягането  от 40 m до 35 m 
     Намаляване на течовете   от 30 до 26 m³/km/d 
     Спестяване на реални загуби:  4 m³/km/d 
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6.4 Управление на инфраструктурата 

В действителност, дейностите по управление на инфраструктурата се средносрочни и 
дългосрочни мерки. Един от аспектите е общата конфигурация на водоснабдителната 
система и използваното техническо оборудване. Основните задачи в управлението на 
инфраструктурата са задълженията по поддръжка на всички видове активи: кладенци, 
извори, съоръжения за пречистване на водата, резервоари за съхранение, помпени 
станции, както и разпределителната система, вкл. всички кранове и връзки, хидранти, 
дебитомери, контролно-измервателни уреди и системи за управление. 

По принцип, съществуват различни видове стратегии за поддръжка: 

 Ориентирана към събития 
 Превантивна и ориентирана към интервали 
 Превантивна и ориентирана към състояние 

Ориентирана към събития означава, че дейности по поддръжката се изпълняват само при 
настъпване на повреда. Това е известно също и като „противопожарна“ стратегия. В 
дългосрочен план, тази стратегия води до влошаване на състоянието на активите, 
увеличаване на загубите и повишаване на броя на повредите. 

Превантивната и ориентирана към интервали поддръжка не винаги е съобразена с 
действителното състояние на активите. Интервалите на всички видове дейности по 
поддръжка са фиксирани. Тази стратегия води до увеличаване на разходите за поддръжка. 

В дългосрочен план, ориентираната към състоянието поддръжка обикновено е най-
рентабилна, тъй като дейностите по подрръжка и ремонт се изпълняват в съответствие със 
специфичните условия на отделните активи. Ориентираната към състоянието поддръжка 
изисква информация за действителното състояние на активите и базата данни за активите, 
която е свързана с географската информационна система (GIS). 

Ако водоснабдителната система е в лошо състояние и активният контрол на течовете, 
ремонтът на течовете и управлението на налягането не могат да се справят с управлението 
на течовете, трябва да се разработи стратегия за рехабилитация. Тази стратегия за 
рехабилитация трябва да включва както водопроводите, така и сградните отклонения.  

Основният въпрос е: Кои тръби трябва да се сменят и кои тръби трябва да се ремонтират? 
Въпросът за оптималното време за подмяна на тръби не е лесен за отговор и изисква 
интензивни анализи на модела на повредите, очакваната продължителност на експлоатация 
на тръбите, както и анализ на цените, в допълнение към дейностите за подмяна на тръби 
във връзка с цялостни реконструкции на улици и/или други градски среди. За тази цел, би 
било от полза помощно средство, позволяващо дъргосрочно и средносрочно планиране на 
мерки за рехабилитация, базирани на отделни калибрирани модели на стареене на групи 
тръби. Могат да се предвидят някои свързани с това разходи, като разходи за ремонт и 
рехабилитация, а също и социално-икономически разходи за строителти обекти. Основата 
на софтуер-базирано планиране на рехабилитацията обаче е подробната документацията 
за активите и повредите, която е GIS-базирана и включва също така и подробни данни от 
документацията за повредите. 
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Моделът на стареене на различни групи тръби може да се анализира и критичните групи 
тръби могат да се идентифицират на базата на данните за повреди. В комбинация с 
разходните данни за ремонти и подмяна, икономическите модели за краткосрочни и 
дългосрочни периоди позволяват да се установи оптималното време за рехабилитация за 
всеки участък на тръбите.  

Дългосрочният план за рехабилитация дефинира нуждите за 10-20 годишен период. В 
комбинация с икономическите и техническите критерии, от дългосрочния план могат да се 
направят изводи за рехабилитация на тръбите в рамките на 3-5 годишен период. Фината 
настройка на определени годишни мерки за рехабилитация се извършва чрез координиране 
на реконструкцията на улици и мерки за други тръбни инфраструктури. Това води до 
оптимизиране на разходите в бюджетите за рехабилитация и намаляване на разходите за 
ремонт, ако най-критичните групи тръби се премахват систематично (вж. Анализ на 
устойчиво управление на активи от KOELBL в EUROPEAN COMMISSION, 2015).  

 

6.5 Загуби от сервизни резервоари 

Загубите от сервизните резервоари обикновено настъпват в резултат от преливане, 
дължащо се на недостатъчно припомпване / управление на дебита на вход, и от изтичане на 
вода от резервоара. Преливането може да се идентифицира чрез проверка на преливните 
системи по характерни занижени параметри и/или наблюдение на преливната система по 
време на пълнене на резервоара. Изтичането на вода от резервоара може да се 
идентифицира чрез проучване на дренажната система или провеждане на изпитания на 
водоплътност на отделни камери на резервоара. 

За такива изпитания на водоплътност трябва да се напълни камера, която след това трябва 
да се изключи от водоподаването, в идеалния случай за период от 24 часа. Ако през това 
време нивото на водата се понижи, обемът на течовете може да се изчисли съгласно 
геометричната форма на камерата и понижаването на нивото на водата. 

 

7 НАМАЛЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ ЗАГУБИ 

Търговските загуби оказват пряко влияние върху приходите на ВиК дружеството. Затова, 
намаляването на търговските загуби често е ключът към повишаване на икономическата 
ефективност на ВиК дружеството. Причините и мерките за намаляване на търговските 
загуби могат да бъдат разнородни. Всяко ВиК дружество трябва да установи самостоятелно 
кои компоненти на търговските загуби са налице в рамките на дружеството и кои от тях 
могат да се намаляват най-ефективно. На Фигура 11 е представена методологията на МАВ 
за контрол на търговските загуби. 

Намаляването на търговските загуби често изискват по-малки инвестиции от намаляването 
на реалните загуби, а периодите на възвращаемост обикновено са по-малки. За него обаче 
е необходимо устойчиво управление, политическа воля и обществена подкрепа. 
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В случай, че търговските загуби се считат по-високи от 2% от фактурираната консумация, се 
препоръчва да се направи проучване за обема на търговските загуби по  компоненти, за да 
се проверят предположенията, напр тестване на водомерите и провеждане на кампании за 
откриване на незаконни отклонения. 

 

Фигура 11: Методология за контрол на търговските загуби (съгласно IWA WLSG) 

 

7.1 Грешки в показанията / Управление на измерването (водомери 
на клиентите) 

Грешките в показанията могат да се дължат на неподходящ избор на водомери, неправилно 
оразмеряване на водомерите, неправилен монтаж, влошаване в течение на времето и 
недостатъчно калибриране. 

Тази глава дава приблизителна представа за темата по измерването на водите, свързани с 
ВНП. За подробна информация се прави позоваване на Arregui ET AL. (2010 г.). В тази книга 
за интегрирано управление на измерването на водите е предоставена информация за 
типовете водомери, точност на водомерите, тестване на водомери, поддръжка и 
подновяване на водомерите, контрол на качеството, както и съответните стандарти и 
технически насоки. 

7.1.1 Водомери на входа на системата и главни водомери 

Неточността от измерването на водата на входа на системата и на главните водомери 
оказва значителен ефект при изчисляване на загубите на вода във водния 
баланс.Следователно е важно да се проверяват тези водомери периодично за: 

 Подходящ размер 
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 Начин на инсталация 
 Калибриране 

В зависимост от типа на водомера може да има различни изисквания за експлоатация, 
съгласно спецификацията на производителя. 
Повече информация за различните типове водомери и точност на измерването са 
представени примери в Проф.Димитров(2012б) 

7.1.2 Водомери на клиенти 

Грешките в показанията на водомерите на клиентите водят до намаляване на приходите. 
Затова, управлението на водомерите на клиентите е важна задача. 

7.1.2.1 Оразмеряване 
Тъй като водомерите на клиентите работят при определен диапазон на дебита на водата, 
изборът на правилния вид и правилния размер водомери, съобразени с нуждите на 
клиентите, е от първостепенно значение. По-големите водомери няма да регистрират по-
ниски дебити, ако дебитът е по-нисък от определения минимум. Затова, разбирането на 
моделите на консумация на различните видове потребители способства за избор на 
подходящи видове водомери. Чрез определяне на моделите на консумация трябва да се 
проучват подробно най-вече големите клиенти, като промишлени предприятия, болници и 
големи многоетажни жилищни сгради. 

За повишаване на точността на измерване се препоръчват комбинирани водомери в 
случаите където сгр.отклонения са с големи диаметри за целите на висока консумация за 
противопожарни нужди и където обичайната консумация е ниска. 

7.1.2.2 Точност на водомерите 
Тъй като се монтират голям брой малки водомери на клиенти, важно е да се избере 
подходящ вид водомери, позволяващ добра точност, както и да се проучи модела на 
влошаване на състоянието на водомерите на клиентите, за да се оцени най-икономичното 
време за смяна на водомери. 

Съществуват четири класа водомери: A, B, C и D. Клас D е този с най-голяма точност. По 
принцип, водомерите от клас B са добър избор, ако качеството на водата е ниско, тъй като 
утаените вещества няма да повлияят много на точността на измерването. Водомерите от 
клас C са широко разпространени при добро качество на водата, а точността на водомери 
от клас C е по-висока от клас B. Водомерите от клас D са с по-добра точност при нисък 
диапазон на дебита и затова, тези водомери се препоръчват при използване на резервоари 
на покривите. Водомерите от клас D обаче са по-скъпи и по-чувствителни към качеството на 
водата. 

Съгласно българското законодателство (Общи правила за водоснабдяване на клиентите), 
сградното отклонение включва тръбния участък от тръбопровода до водомера на клиента, 
който се счита точката на водоснабдяване на клиента.Това е отговорност на ВиК 
Дружествата, да подържат услугата и подменят водомеритите, когато Q N <= 15m3 / ч - на 
всеки 5 години.Главните блокови водомери трябва да въдат калибрирани на всеки 2 години, 
а водомерите след тях в блоковете трябва да бъдат подменени на всеки 10 години. 
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Измерено количество вода в сгради с повече от един потребител се разпределя на базата 
на м на клиентски водомер (собственост на клиента) в сградата. Периодичната проверка на 
електромери на клиента (или подмяна) трябва да бъде направено най-малко на всеки 10 
години. Това е в съответствие с Наредба No 4 от 2004 година. ВиК дружеството отговаря за 
поддръжката на сградното отклонение и съответно, за смяната на водомерите на клиентите 
най-малко на всеки 2, 5 или 10 години в зависимост от типа водомер.  

Освен малките водомери на клиентите в единичните имоти, жилищните блокове 
(многоетажни жилищни сгради) често са оборудвани с главни водомери, които обикновено 
са с голям диаметър. Обичайна практика е обемите, регистрирани от тези главни водомери, 
да се разпределят пропорционално на единичните водомери на клиентите в блока. В 
градските зони, с такива главни водомери се измерва значително количество вода. Затова, 
точността на главните водомери има голямо влияние върху компонента търговски загуби на 
ВиК дружествата.  

Точността на различните видове и различната възраст на клиентите могат да се проучват 
чрез изпитване на представителни проби водомери на изпитателен стенд. Заедно с 
изследването на моделите на консумация на клиентите, може да се направи оценка на 
занижените показания на водомерите на клиентите и да се разработят програми за смяна на 
водомерите, което ще позволи да се избере най-ефективното време за смяна на 
водомерите. За целите на изследването на моделите на консумация на клиентите, трябва 
да се избере представителен брой домакинства и самостоятелни големи клиенти. 

7.1.2.3 Поддръжка и смяна на водомери 
В зависимост от резултатите от изпитването и икономическата оценка на занижените 
показания на водомерите, може да се подготви подходяща програма за смяна на 
водомерите на клиентите. Трябва да се направи оценка на най-икономичната възраст за 
смяна на всеки вид водомер. 

7.1.2.4 Монтиране на водомери 
Водомерите обикновено са свързани с определени изисквания за монтаж, като определена 
дължина на тръбата преди и след водомера и ограничение на евентуалния наклон. 
Препоръчва се разработването на стандартизирани схеми за монтаж и инструктирането на 
монтажния екип или външните фирми, извършващи монтажа на водомерите. Препоръчва се 
също използването на стандартни монтажни комплекти, което гарантира едно и също 
качество на монтаж за водомерите на всички клиенти. 

7.1.2.5 Качество на водата 
Лошото качество на водата под формата на утаени частици може да повлияе точността на 
водомерите или дори да ги блокира. Евентуална причина за утайки във водоснабдителната 
система може да бъде инфилтрация по време на спирането на водата и ремонтните работи 
или недостатъчното пречистване. Ако дружеството има информация за такива проблеми, то 
трябва да предвиди извършването на редовна поддръжка на водомерите. 
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7.2 Грешки в обработката на данни 

Грешките в обработката на данните от отчитането на водомерите и процеса на фактуриране 
могат да се дължат на различни причини, напр.: 

 Грешки в отчитането на водомери от инкасаторите, напр. записване на грешни 
показания 

 Грешки в прехвърлянето на данни 
 Системни грешки в процедурите на обработка и фактуриране 
 Непълна или грешна база данни за клиенти/фактури, напр. свързани клиенти, които 

не са в базата данни, или сгрешени адреси в базата данни 
 Надценяване на неизмерената консумация, напр. миене, борба с пожари, напояване 
 Грешки в разпределянето на данните в резултат от удължени графици на отчитане 

на водомерите 

За коригиране на грешките в обработката на данните са необходими специални мерки. В 
зависимост от причините за грешките в обработката на данни, може да се наложи 
извършване на следните дейности: 

 Системен анализ на отчитането на водомерите и процеса на фактуриране за 
идентифициране на евентуалните източници на грешки  

 Системен анализ на фактурираните данни за необичайни модели на консумация, 
липсващи показания на водомери и нулеви показания на водомери 

 Проверка на съмнителни показания и подозрителни абонати 
 Използване на автоматични системи за отчитане на показания вместо записване на 

показанията на ръка 
 Попълване и непрекъснато актуализиране на базата данни за фактуриране на 

консумацията на вода 
 Въвеждане на надеждни компютърни системи за изготвяне на фактури с автоматични 

функции за проверка на данните 
 Използване на статистически методи за разпределяне на данните, отчетени в 

удължени периоди на отчитане, към съответните данни 
 Обучение на инкасатори и персонал за изготвяне на фактури за работа с определени 

средства за измерване и процеси на фактуриране 

 

7.3 Незаконно ползване 

Незаконното ползване на вода може да се проявява в различни форми и към него трябва се 
подхожда със специални мерки. Най-важните видове незаконно ползване са: 

 Незаконни сградни отклонения 
 Байпасни отклонения или подмяна на показанията на водомери на клиенти 
 Незаконно използване на вода от пожарни кранове 
 Корумпирани инкасатори или други служители на ВиК дружеството 

За идентифициране и справяне с тези незаконни практики, ВиК дружествата могат да 
използват следния неизчерпателен списък на дейности: 
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 Проверки на клиентите за подмяна на показанията и байпасни връзки на водомерите 
 Проверка на клиенти и обекти, които не са свързани официално към 

водоснабдителната система, за незаконни сградни отклонения 
 Контролиране на пожарните кранове за злоупотреба и незаконно ползване 
 Предотвратяване на корумпирането на инкасатори и измами чрез 

o Променени маршрути за отчитане на водомери 
o Анализ на данни за консумацията на клиентите за аномалии 
o Системни проверки на показанията на водомерите на място 
o Използване на ръчни устройства за отчитане на водомери, които откриват 

промени в консумацията автоматично 
o Системи за автоматично отчитане на водомери 
o Предплатени водомери (напр. за клиенти, които не желаят да плащат) 

 Повишаване на информираността на обществото за незаконното ползване на вода и 
мотивирането му да докладва за всички форми на незаконна консумация на вода 

 Обучение на персонала на ВиК дружеството за откриване на незаконни практики и 
въвеждане на стимули за докладване и решаване на незаконни практики; по-
специално, инкасаторите трябва да бъдат обучени да идентифицират и докладват 
всички форми на подмяна на показанията на водомерите 

 

8 НЕПОСТОЯНЕН РЕЖИМ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ 

Практиката на непостоянен режим на водоснабдяване (= режим на водата) влияе на 
експлоатацията и състоянието на водоснабдителната система по много негативен начин. 
Това е доказано от много примери, също и от България, като например в Добрич броят на 
авариите се е увеличил при въвеждане на непостоянен режим на експлоатация на 
водоснабдителната система (до 2013). Основните проблеми в резултат от непостоянното 
водоснабдяване са (вж. CHARALAMBOUS, 2012): 

 Влошаване на качеството на водата 
 Сериозно разстройване на ежедневните дейности на клиентите 
 Увеличаване на броя на оплаквания на клиенти 
 Увеличаване на броя на авариите на тръби и следователно – на течовете 
 Отрицателно въздействие на точността на водомерите на клиентите 
 Обратен финансов ефект върху ВиК дружеството под формата на по-ниски приходи и 

по-високи разходи: 
o намаляване на продажбите на вода 
o извънредно работно време на персонала / ремонт на тръби 
o увеличаване на течовете 
o влошаване на състоянието на системата 

Затова, препоръчва се да се осигури 24/7 (непрекъснат – 24 часа в денонощието, 7 дни в 
седмицата) напор на всяка водоснабдителна система. В случай не недостиг на водни 
ресурси, зонирането на системата и управлението на налягането са основни мерки за 
възстановяване на непрекъснатото водоснабдяване. 
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9 ИЗГОТВЯНЕ НА ПЛАН ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ВОДАТА 
НЕНОСЕЩА ПРИХОДИ 

Решаването на проблема за водата неносеща приходи изисква устойчиво прилагане на 
цялостен подход с многострани мерки за намаляване както на реалните, така и на 
търговските загуби на вода. Затова, намаляването на водата неносеща приходи трябва да 
бъде част от визията и стратегията на ВиК дружеството, а ръководството трябва да 
подкрепя напълно програмата за намаляване на водата неносеща приходи. Целите и 
дейностите за намаляване на водата неносеща приходи трябва да бъдат включени също и в 
бизнес плановете на ВиК дружествата, а бюджетите за управление на водата неносеща 
приходи трябва да се определят и одобряват от ръководството и/или борда на дружеството. 

Намаляването на водата неносеща приходи не е еднократна дейност – това е една текуща, 
непрекъсната задача (Фигура 12). Затова, за нея е необходим план за намаляване на водата 
неносеща приходи, пригоден към конкретното състояние на ВиК дружеството. 

 

Фигура 12: Цикъл на планиране 

 

Таблица 6 показва кои стъпки трябва да се вземат предвид при изготвяне и стартиране на 
План за действие за намаляване на водата неносеща приходи: 
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Таблица 6: Стъпки на Плана за намаляване на водата неносеща приходи (GIZ, 2011, изм.виж също БАВ, 
2011) 

Фаза Цел Мерки 

Подготовка 

Разбиране на основните 
причини и фактори, влияещи на 
загубите на вода 

Пилотни проучвания, преглед 
на литература 

Събиране на информация за 
водоснабдителната система 

Регистър на 
водоснабдителната система, 
хидравличен модел, 
измервания на дебит и 
налягане 

Оценка на текущото ниво на 
реалните и търговските загуби 

Воден баланс отгоре надолу, 
анализ на компоненти, воден 
баланс отдолу нагоре 

Проверка на надеждността на 
изчисленията на водния баланс 

Обхвати на точност, 95% 
граници на сигурност 

Анализ на потенциалните 
икономии на реални и търговски 
загуби 

 

Определяне на цели 

Изчисляване на относителни 
индикатори за представяне 

Вж. раздел 5.7 

Избор на подходящи методи на 
интервенция 

Активен контрол на течовете, 
водомерни зони, управление на 
налягането, рехабилитация и 
смяна на тръби, намаляване на 
търговските загуби на вода 

Определяне на краткосрочни и 
дългосрочни цели 

 

Изготвяне на инвестиционен 
план 

 

Обществени поръчки 
Предоставяне на подкрепа, 
оборудване, материали, 
водомери за клиенти, IT системи

 

Изпълнение на проект 

Определяне на собствен 
персонал или договор със 
специализирани фирми 

 

Управление на дейности  
Обучение на персонал  

Наблюдение и поддръжка 

Проверка на бюджети  
Създаване на условия за 
наблюдение на течове, 
поддръжка на съоръжения и 
оборудване 

База данни за повреди, 
регистър на водоснабдителната 
система 

Непрекъснат Активен контрол 
на течовете 

 

Непрекъснато намаляване на 
търговските загуби 

Програма за смяна на водомери 
на клиенти, кампании срещу 
незаконно ползване 

Оценка на резултати 

Воден баланс, регистър на 
водоснабдителната система 
изпитване на водомери на 
клиенти 

 

При започване на краткосрочни и средносрочни мерки за намаляване на реалните загуби на 
вода, ВиК дружеството трябва да насочи вниманието си към: 
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 Активен контрол на течовете 
o Наблюдение на водоснабдителната система 
o Откриване на течове 

 Експедитивност и качество на ремонтните работи 
 Управление на налягането 

Дългосрочните мерки включват планиране на рехабилитация за селективна подмяна на 
тръби и сградни отклонения. Въз основа на данните за повреди, може да се анализира 
моделът на стареене на различни групи тръби, както и да се идентифицират и системно да 
се подменят критичните групи тръби. 

 

9.1 Създаване на пилотни зони 

За изготвяне на План за намаляване на водата неносеща приходи, от съществено значение 
е да се разберат основните причини и фактори, влияещи на загубите на вода, и какви 
резултати могат да се постигнат при прилагането на различни методологии за загубите на 
вода. Създаването на водомерни зони спомага: 

- Да се разберат първопричините и факторите, влияещи на загубите на вода 
- Да се получи информация за евентуални постижения, разходи за намаляване на 

водата неносеща приходи и бъдещи цели за намаляване на водата неносеща 
приходи 

Освен това, ВиК дружеството ще добие опит в практики за управление на загубите на вода, 
които след това ще се прилагат в други участъци на водоснабдителната система. 

За осигуряване на успешно пилотно изследване се препоръчва да се обърне внимание на 
следното при подготовката на пилотни зони: 

 Избор на участъци от водоснабдителната система, които са лесни за изолиране (в 
идеалния случай, една точка на вход и няколко връзки с други участъци на 
системата). 

 Пилотните зони трябва да бъдат под налягане непрекъснато (водоснабдяване 24/7). 
 Броят на сградните отклонения в пилотните зони не трябва да са повече от 500 до 

1000 отклонения. 
 Нощната консумация на вода трябва да е ниска (т.е. жилищни зони без 

промишленост и болници). 
 Всички сградни отклонения трябва да бъдат оборудвани с водомер. 
 Да е на разположение информация за активите на системата (диаметър на тръби, 

материал на тръби и др.) и данни за клиентите. 
 Да са известни приблизителните хидравлични условия. 
 Пилотните зони трябва да са лесни за достъп от екипа за намаляване на водата 

неносеща приходи, тъй като ще се налагат чести посещения (не избирайте 
отдалечени зони). 

 Условията на пилотните зони трябва да бъдат представителни за цялата 
водоснабдителна система. 
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Обикновено, пилотните зони се подготвят като водомерни зони и зони за измерване на 
налягането, вкл. цялото необходимо оборудване за наблюдение на дебит и налягане, 
управление на налягането, както и събиране на данни и пренос на данни. В зависимост от 
целта на пилотните тестове и местните условия, могат да се тестват много различни методи 
за наблюдение на системата и откриване на течовете. Получените резултати в пилотната 
зона могат да се екстраполират с цел изготвяне на подходящ План за намаляване на водата 
неносеща приходи за цялата водоснабдителна система. 

Обособяването на пилотна зона изисква достатъчен бюджет за постигане на подходящи 
резултати. Като минимални изисквания, обособяването на пилотна зона включва следното: 

 Изграждане на входна шахта във водомерната зона 
 Монтаж на тръби около шахтата и вътре в нея (съгласно изискванията) 
 Оборудване на входната шахта: 

o Дебитомер 
o Регулатори за намаляване на налягането 
o Клапани за изпускане на въздух (ако е необходимо) 
o Решетка 
o Логер за данни и система за изпращане на данни 
o Система за електрозахранване или захранване с батерии 

 Монтаж и/или смяна на гранични кранове на водомерната зона 
 Изключване на тръби, където е необходимо 

Освен това, трябва да се предвият разходи за наблюдение на пилотната зона, откриване на 
течове и всички ремонтни дейности. Ако в пилотното изпитване трябва да се решават 
проблеми с търговските загуби на вода, необходимо е да се включат също и разходи за 
намаляване на търговските загуби, напр. тестване и смяна на водомери на клиенти. 

 

9.2 Определяне на цели 

Целите за намаляване на водата неносеща приходи са основна част от Плана за 
намаляване на водата неносеща приходи. Определянето на цели е чувствителна тема, тъй 
като трябва да се вземат предвид интересите на различните заинтересовани групи, като 
регулатори, политици и общественост. Целите могат да се влияят от различни фактори, като 
проблеми, свързани с опазването на околната среда, сигурността на водоснабдяването на 
клиентите, икономически съображения, възможности за икономии на енергия, работа, 
базирана на договорни отношения и регулаторни изисквания. Трябва да се има предвид, че 
съществуват и ограничения в постигането на целите, като налични бюджети, човешки 
ресурси, времеви ограничения и др. (виж. GIZ, 2011 и БАВ, 2011). 

Преди да се набележат цели, трябва да се определи добре обосновано изходно 
състояние, което да представя началната ситуация колкото е възможно по-точно. 
Необходимо е да се положат подходящи усилия за определяне на изходното състояние, 
особено когато целите трябва да са свързани компоненти, базирани на изпълнение в 
договори за услуги. 
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Целите за продадената нефактурирана вода и търговските загуби на вода (базирани на 
консумацията, с изключение на експортираната вода) и реалните загуби (базирани на 
всички дейности за контрол на течовете) трябва да се изчисляват отделно и след това да се 
добавят и да оформят целите за водата неносеща приходи. 

Времевата рамка на целите за намаляване на загубите на вода трябва да бъде 
реалистична във връзка с предоставените финансови и технически ресурси. Намаляването 
на водата неносеща приходи е дългосрочен процес, като изпълнението на програма за 
намаляване на водата неносеща приходи може да продължи в рамките на период от пет до 
седем години или дори повече. Дългосрочните цели (за период от около 20 години) трябват 
да бъдат амбиционни, но реалистични. Дългосрочните цели трябва да се разделят на 
краткосрочни цели от 3 до 5 години, което позволява известна гъвкавост през отделните 
години. 5-годишните цели трябва да съответстват на периодите на бизнес планирането. 

Ако дългосрочните цели могат да бъдат базирани също и на по-сложни икономически 
анализи, краткосрочните цели трябва да са лесно разбираеми, прозрачни, прости и 
последователни, за да показват непрекъснатото подобрение. Съгласно раздел 5.7, най-
подходящите индикатори за представяне за определянето на цели и проследяване на 
напредъка са мерна единица (м³/г) или (л/сгр.откл./д). 

Освен общите цели за цялата водоснабдителна система, препоръчително е да се определят 
цели за течовете, базирани на нощния дебит в отделните райони и водомерни зони в м³/ч 
или л/сгр.откл./ч. Това дава възможност за приоритизиране на мерки за намаляване на 
водата неносеща приходи, като всяка отделна зона може да се наблюдава спрямо 
отделните цели. 

На Таблица 7 е показан пример за поставени цели за ВНП за примерно ВиК С 25 000 сгр. 
отклонения и 320 км гл. тръбопроводи 

Таблица 7: Пример за поставени цели за ВНП 

Цели за ВНП 

Година 

Цели на 
ВНП  

(м³/год.) 

Цели на 
ВНП 

(л/сгр.откл
./д) 

Цели на 
ВНП 

(м³/kм/д) 

Годишни 
ВНП 

спестявания 
 Сравнение 
с базова 

 ст-т 
(m³) 

Цели на 
реалните  
загуби 

(л/сгр.откл./
д) 

Цели на 
търговски 
загуби 

(л/сгр.откл./
д) 

Цели 
За 

Нефактори
рана 

разрешена 
Консумаци

я 
(л/сгр.откл.

/д) 
Базова 
ст-т 11.862.500 1.300 102  1.050 225 25

Year 1 11.406.250 1.250 98 456.250 1.025 200 25
Year 2 10.493.750 1.150 90 1.368.750 960 175 15
Year 3 9.125.000 1.000 78 2.737.500 835 150 15
Year 4 7.300.000 800 63 4.562.500 660 125 15
Year 5 5.475.000 600 47 6.387.500 490 100 10
Year 6 4.562.500 500 39 7.300.000 415 75 10
Year 7 3.650.000 400 31 8.212.500 340 50 10
Year 8 2.737.500 300 23 9.125.000 250 40 10
Year 9 2.281.250 250 20 9.581.250 200 40 10
Year 10 1.733.750 190 15 10.128.750 140 40 10
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Таблица 8: Пример за цели за спестяване на ВНП  

Година 

Спестени 
реални 
загуби с 
Базова 
Ст-т 
(м³) 

Спестени 
разходи за 
енергия 
поради 

намалените 
реални 
загуби 
(Лева)  

Спестяван
ия на 

търговски 
разходи 

сравнение 
с базова 

ст-т 
(м³) 

Увеличаван
е на 

приходите 
поради 

намаляване 
на 

търговски 
загуби 
(Лева) 

Нефактори
рана 

разрешени 
спестявани

я  
 Сравнение 
с базова  

ст-т 
 

(м³) 

Увеличаван
е на 

приходите 
поради  

намаляване
то  
на  

Нефактурир
ана 

разрешена 
Консумация 

(Лева) 

Ползи от 
спестени 
разходи 
плюс 

повишени 
приходи 

(Лева) 
Базова 
ст-т           

Year 1 228.125 41.063 228.125 365.000 0 0 406.063
Year 2 821.250 147.825 456.250 730.000 91.250 146.000 877.825
Year 3 1.961.875 353.138 684.375 1.095.000 91.250 146.000 1.448.138
Year 4 3.558.750 640.575 912.500 1.460.000 91.250 146.000 2.100.575
Year 5 5.110.000 919.800 1.140.625 1.825.000 136.875 219.000 2.744.800
Year 6 5.794.375 1.042.988 1.368.750 2.190.000 136.875 219.000 3.232.988
Year 7 6.478.750 1.166.175 1.596.875 2.555.000 136.875 219.000 3.721.175
Year 8 7.300.000 1.314.000 1.688.125 2.701.000 136.875 219.000 4.015.000
Year 9 7.756.250 1.396.125 1.688.125 2.701.000 136.875 219.000 4.097.125
Year 
10 8.303.750 1.494.675 1.688.125 2.701.000 136.875 219.000 4.195.675

ОБЩО 47.313.125 8.516.363 11.451.875 18.323.000 1.095.000 1.752.000 26.839.363
 

10 ФИНАНСИРАНЕ НА НАМАЛЯВАНЕТО НА ВОДАТА 
НЕНОСЕЩА ПРИХОДИ 

По принцип, ВиК дружествата, които търпят загуба на големи количества вода неносеща 
приходи, се намират във финансов стрес, тъй като не получават приходи поради реалните и 
търговските загуби, което води до високи оперативни разходи под формата на енергийни 
разходи и ремонтни дейности за течовете. От друга страна, в повечето случаи се наблюдава 
липса на инвестиции и влошаване на състоянието на активите. Затова, в началната фаза са 
необходими допълнителни финансови източници. За устойчиво изпълнение на дейностите 
за намаляване на водата неносеща приходи са необходими тарифи, гарантиращи 
възстановяване на разходите, което включва също и разходите за финансиране. В 
дългосрочен план, намаляването на водата неносеща приходи трябва да се изплаща чрез 
намалените оперативни разходи. 

Като цяло, финансирането на програма за намаляване на водата неносеща приходи ще се 
базира на смесица от различни източници: 

 Заеми 
 Безвъзмездна помощ 
 Цена на услугата доставка на вода 
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10.1 Възможности за финансиране 

ВиК дружествата имад достъп до заеми чрез национални и международни финансови 
институции. Някои институции предоставят също и безвъзмездна помощ като част от обема 
на инвестициите. 

Следните международни институции предлагат програми за финансиране на водния център: 

 Европейски Съюз 
o Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионен Фонд 
o Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС) 2014 – 2020 
o Данни за контакт: Управляващ орган на ОПОС, бул. Мария Луиза 22, 1000 

София, ope@moew.government.bg  
 Европейска Инвестиционна Банка (ЕИБ) 

o Данни за контакт: ул. Съборна 2a, 1000 София, +359-29264290 
 Европейска Банка за Възстановяване и Развитие (ЕБВР) 

o Данни за контакт: ЕБВР София Главен Офис, ул. Московска 17, 1000 София, 
+359-29321414 

 Световна Банка (WB) 
o Данни за контакт: ИНТЕРПРЕД, Световен Търговски Център, бул. Драган 

Цанков 36, 1057 София, Тел.: +359-29697229, info@worldbank.bg  
 KfW 

o Данни за контакт: KfW Group, Palmengartenstraße 5-9, 60325 Frankfurt am Main, 
Germany, +49 69 7431-0, info@kfw.de  

За организиране на финансиране, определеното ВиК дружество трябва да се свърже със 
съответните министерства за консултация относно евентуални възможности за 
финансиране и процеса на финансиране: 

 Министерство на Регионалното Развитие и Благоустройството 
 Министерство на Околната Среда и Водите 
 Министерство на земеделието и храните  

 

10.2  Цена на услугата доставка на вода, гарантиращи 
възстановяване на разходите 

За осигуряване на дългосрочна устойчивост е необходимо да се осигурят стабилни 
финансови ресурси за експлоатация и поддръжка, както и за инвестиции и реинвестиции. За 
целта е необходима цена на услугата доставка на вода, гарантиращи възстановяване на 
разходите, в случай че ВиК дружеството не получава регулярни субсидии в каквато и да 
било форма. 

Възстановяване на разходи означава, че всички разходи на ВиК дружеството се покриват в 
тарифата и приходите от продажбите на вода са по-високи от общите разходи. Предвид 
инфлацията и индекса на цените в строителството, препоръчително е да се постига над 
100% възстановяване на разходи, в идеалния случай не по-малко от 110%. Това би 
позволило натрупване на подходящи финансови ресурси за (рe-)инвестиции. При 
изчисляване на тарифата трябва да се вземат предвид следните разходи: 
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 Разходи за персонал 
o Заплати и възнаграждения 
o Здравни осигуровки 
o Пенсионни осигуровки 
o Други разходи за персонал 

 Разходи за експлоатация и поддръжка 
o Химикали 
o Разходи за енергия 
o Други материали 
o Разходи за поддръжка 
o Услуги от трети страни, напр. изкопни работи, откриване на течове – ако са 

възложени на подизпълнители 
 Други оперативни и общи административни разходи 

o Условни разходи, напр. рискове, кражби, приспаднати наеми, загуби 
o Разходи за застраховка 
o Данъци и такси 
o Други оперативни и общи административни разходи, напр. наем, разходи за 

автомобили, разходи за консултации, връзки с обществеността и др. 
 Разходи за амортизация 

o Амортизация на активи от водоснабдителната система 
o Амортизация на други активи, напр. автомобилен парк, офис сгради, офис 

оборудване и др. 
 Начислени лихви и др. финансови разходи 
 Вътрешно произведени и капитализирани активи 
 Всички други разходи 

За изчисляване на цената на услугата доставка на вода се препоръчва да се вземат 
предвид няколко години, а не само една, тъй като разходите могат да се променят от година 
на година. Обикновено, тарифата се изчислява за 5-годишен период на планиране. При 
очаквана промяна в рамковите условия на ВиК дружеството, хоризонтът на планиране може 
да се удължи до 10 години. Бизнес планът и разходите за следващия период се изчисляват 
въз основа на структурата на разходите през предходни години. Необходимата структура 
може да се изчисли на базата на тези предположения. 

 

11 ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ 

Дейностите за управление на загубите на вода изискват техническо разбиране и широка 
перспектива на други основни дейности на ВиК дружеството. Почти всички отдели на ВиК 
дружеството трябва да участват и разбират проблемите, свързани с намаляване на водата 
неносеща приходи. Необходимият експертен опит често липсва във ВиК дружествата при 
започване на управление на водата неносеща приходи. В много случаи е необходима 
промяна на практики на управление и въвеждане на нови подходи. Така, изграждането на 
капацитет в рамките на ВиК дружеството чрез обучение и други мерки се превръща в ключ 
към успеха на намаляването на водата неносеща приходи.  
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Всяко ВиК дружество трябва да формулира непрекъснат процес на квалифициране на 
персонала, вкл. обучение, посещение на семинари и конференции и др. мерки за целия 
персонал, включен в управлението на водата неносеща приходи. Необходимо е да се 
определи подходящ бюджет за определените дейности по обучение на персонала. 

 

11.1 Конференции и семинари 

Посещението на национални и международни конференции и семинари за управление на 
загубите на вода са добра възможност за получаване на достъп до най-модерните методи и 
технологии за управление на загубите на вода и обмяна на опит с други участници и 
експерти. 

 

11.2 Обучение 

Обучението трябва да е насочено към всички аспекти на управлението на водат неносеща 
приходи и към целия персонал на ВиК дружеството. Темите на обучението могат да 
включват, но без да се ограничават до следното: 

 Методология на МАВ за управление на водата неносеща приходи 
 Разбиране на реалните и търговските загуби 
 Воден баланс, индикатори за представяне и определяне на цели 
 План за намаляване на водата неносеща приходи и бизнес планиране 
 Откриване на течове 
 Водомерни зони 
 Управление на налягането 
 Намаляване на търговските разходи 
 Организация и управление на намаляването на загубите на вода 

Обучението може да се организира по различни начини в зависимост от наличието на 
ресурси и действителните изисквания на ВиК дружеството: 

 Вътрешно обучение във ВиК дружеството, вкл. и обучение в процеса на работа 
 Външно национално обучение 
 Международни курсове на обучение 

 

11.3 Менторство 

Менторските програми, като дейностите описани за Западнобалканския регион (KOVAC, в 
EUROPEAN COMMISSION, 2015) са подходящ инструмент за преодоляване на пропастта, 
дължаща се на липсата на национална/регионална образователна практика. Идеята на тези 
програми е ментори с експертен опит в управлението на загуби на вода и други области на 
дейности (управление, педагогика, човешко поведение и др.) да споделят своите знания и 
да помагат на ВиК дружествата да разработват и изпълняват програми за намаляване на 
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водата неносеща приходи в подкрепа на повишаването на икономическата ефективност на 
водоснабдителните системи. Подобно менторство може да включва: 

 Промотиране на знаия и решения. 
 Увеличаване на правата на хората във ВиК дружеството чрез обучение и 

образование. 
 Обучение на директорите във ВиК дружествата. 
 Разработване на стратегии и планове за контрол и намаляване на течовете на вода. 
 Обучение на членове на борда на ВиК дружеството и регулатори. 
 Обучение в частния сектор (проектанти, доставчици на услуги и оборудване). 
 Създаване на бизнес общност въз основа на обмен на опит. 
 Напредък от мониторинт и обмен на опит. 

 

11.4 Бенчмаркинг 

Бенчмаркингът е доказана методология за подобряване на състоянието във водния сектор 
(THEURETZBACHER ET AL. 2013). МАВ е публикувала „Ръководство за откриване и ремонт 
на течове” (CABRERA ET AL., 2011), което описва различни подходи на бенчмаркинг и 
представя примери от различни проекти за бенчмаркинг в целия свят. 

Идеята на бенчмаркинга е да се направи оценка и сравнение на собственото състояние 
спрямо състоянието на други ВиК дружества и да се идентифицират ВиК дружествата, които 
се справят най-добре в съответния клас. Въз основа на анализите на причините за 
отклоненията в състоянието и обмяната на опит се определят ВиК дружествата с най-добри 
практики в мерките за подобряване на състоянието. ВиК дружествата трябва да се учат 
едно от друго. След изпълнение на мерките за подобряване на състоянието, резултатът 
трябва да се провери в нова съпоставка на състоянията. Затова, бенчмаркингът не е 
еднократна дейност – той трябва да бъде непрекъснат процес, който е част от стратегия за 
управление на качеството на ВиК дружеството. 

Следователно, бенчмаркингът представлява както оценка на състоянието, така и 
подобряване на състоянието. В зависимост от обхвата на проекта за бенчмаркинг, той може 
да се изпълнява на различни нива: 

 Ниво ВиК дружество (общо състояние) 
 Функционално ниво 
 Ниво процеси 
 Ниво задачи 

Съществуват различни начини за организизация на проекти за бенчмаркинг. 
Международният опит показва, че бенчмаркингът, изпълняван на доброволни начала, е 
подходящ инструмент за подобряване на състоянието на отделните ВиК дружества, което 
като цяло има положителен ефект за целия сектор. 

През 2014 г. БАВ започна организирането на дейности по бенчмаркинг, като планира да 
активизира тези дейности в бъдеще.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Класификация на реалните загуби на 
дължина водопровод 

Моля, изберете правилната Таблица съгласно съответното средно налягане в 
наблюдаваната система 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Примерен формат на документацията за 
повреди 

 

регистрационен №
Дата

Дата и час отстраняване

ДОКЛАДВАНА СКРИТА

град/село

улица №

други данни за местоположението

GPS координати

Кой докладва аварията? По телефона Да/Не Име и фамилия и адрес.............................................................

от крита авария ОНЗВНП Да/Не мониторингова система Да/Не

Кой поръчва търсенето авария?  Диспечер Да/Не  Началник район Да/Не Друг.............................................

ЗОНА Име, фамилия

Засегнато население бр.

Трафик много силен силен среден слаб

Трафика затруднява ли откриването на теча да не трудно е да се определи

Необходимост от обследване на аварията нощно време да не

Необходимост от обследването на аварията с по-вече апаратура да не

Да се изследва допълнително със земен радар Да/Не  корелатор Да/Не Метал детектор Да/Не

Земен микрофон Да/Не              Прослушвателен прът Да/Не                Да се открият спир кранове Да/Не

Дефектен ПХ    №       Да/Не  теч Да/Не Друго......................................................................

Разстояние от СК/ПХ №                                          виж скицата от обратната страна на листа

Данни за тръбопровода други архивни данни за тръбопровода

Ф  мм брой аварии за км в р-на на аварията от БД

Повреда по гл. Тръбопровод Да/Не      Повреда по разпределителен тръбопровод Да/Не 

Повреда на сградно отклонение Да/Не

Mатериал тръбопровод

Година на полагане

Корозия Да/Не      мм Надлъжен прорез Да/Не       мм    Напречна пукнатина       Да/Не              мм    

Счупен фрагмент Да/Не       мм/                мм Друго Да/Не .....................................................................

Арматура Дефектен шпиндел Да/Не   Дефектен въздушник Да/Не Дефектен шибърен кран Да/Не

Спир. кран бътерфлай Да/Не Дефектен ъглов спирателен кран Да/Не

Тръбопровод положен в почва под тротоар ДА  /  НЕ

Асфалт ДА  /  НЕ зелена площ ДА  /  НЕ

Път с трошенокаменна насти ДА  /  НЕ чернозем ДА  /  НЕ

Дълбочина на търъбопровода от темето на тръбата в м

Сградно отклонение

Теч от фланец Да/Не Теч от заварка Да/Не

Течове от много от връзките Да/Не Теч от връзката на отклонението с гл. Тръбопровод Да/Не

Други:..................................................................................................................................................................

Причина за аварията

Придвижване на почва/Основа Да/Не Корозия  Да/Не              Външни човешки дейности Да/Не

Други ....................................................................................................................................................................

Предложен метод за ремонт:

Смяна с нов тръбопровод Да/Не              Ремонт Да/Не                 Друго:...........................................................

ПРИЧИНЕНА ТРЕТА СТРАНА

Час докладване

Час край откриване

                       
ВИК

БАЗА ДАННИ

Отдел "Намаляване на водата неносеща 
приходи"

РЕГИСТЪР НА АВАРИИТЕ

ПРОТОКОЛ ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА 
ВОДОПРОВОДНА АВАРИЯ

ТИП:  АВАРИЯ
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Материал в зоната на аварията:

Обратна засипка Да/Не    Почва  Да/Не    Пясък Да/Не  Чакъл Да/Не  Камъни Да/Не  Бетон Да/Не

Баластра Да/Не    Тръбопровод  Да/Не

Състояние на тръбопровода

Леко корозиран Да/Не      Силно корозирала Да/Не  Деформирана Да/Не   Надраскана Да/Не

Зоната около тръбата запълнена с:

Пясък Да/Не   Материал обратна засипка Да/Не Бетон Да/Не      Самоуплътнена почва Да/Не  Друго Да/Не

Разстояние от темето до терена (м):              

Наличие на подпочвени води   Да/Не                        Ниво на подп. Води в момента на ремонта (м)

Снимки (бр)

Скица Да/Не:

Разстояние до къщата, сграда, ъгъл и др.

Скица на повредата  Да/Не

Спирателни кранове за изолиране на аварията

СК №                        адрес/координати

СК №                        адрес/координати

СК №                        адрес/координати

СК №                        адрес/координати

ремонтирана авария на близо   Да/Не разстояние до стара авария в м

Приблизителен брой засегнати домакинства от аварията

Начин и място на обозначаване на аварията

загуба на вода в л/с

Приоритет на аварията Персонал/ звание, фамилия чч подпис

висок ДА  /  НЕ техник

среден ДА  /  НЕ

нисък ДА  /  НЕ

незначителна ДА  /  НЕ

Причина за аварията

високо налягане ДА  /  НЕ

корозия ДА  /  НЕ

некачествен ремонт ДА  /  НЕ

дефектирали кранове ДА  /  НЕ
друго

Локализирана авария: ДА/НЕ

(забел. ненужното се зачертава) СКИЦА         ДА      НЕ
ЧЕРТЕЖ ОТ ОНЗВНП         ДА      НЕ

Попълнил формата /име,фамилия/:.............................................................................................................................
Заведена в книгата на диспечер         Подпис

.................................................................................... Дата:.................Час:............................Подпис:...................
                      (име, фамилия)

Заведена в архива на ОНВНП
.................................................................................... Дата:.................Час:............................Подпис:...................
                      (име, фамилия)

Заведена в БАЗАТА ДАННИ на ОНВНП
.................................................................................... Дата:.................Час:............................Подпис:...................


