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Първа конференция  за загуби на вода  

София, 10 октомври 2008 
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Дългосрочно ниво на загубите 
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Кръгла маса № 1  
 
НАМАЛЯВАНЕ на водата неносеща приходи - 

проблеми и поставяне на реалистични 
цели  
 
 
София, 19 ноември 2012 г. 

 

 

Иван Иванов 

Атанас Паскалев 

Българска асоциация по 
водите 

Българска асоциация 
по водите 



Проведе се първото състезание 
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    От 2013 г. започна провеждане на състезание 

 

 



ФАКТИ СВЪРЗАНИ  С ВНП 

От 879 млн.м3/г 
произведена 
вода в 
България само 
366 млн.м3/г се 
фактурират, а 

    513 млн.м3/г се 
губят. 

 
 
 НСИ - 2014 
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Общи загуби като процент за 2014  г. 



Стратегия за развитие и управление на 
водоснабдяването и канализацията в Република 

България 2014-2023г. 
 

• Водоснабдителните услуги като цяло отговарят на 
стандартите, но загубите на вода са много 

високи и поддръжката на водоснабдителните 
системи  и съоръжения е недостатъчна. 
 
• Авариите по мрежа и загубите  на 

вода са много високи в сравнение с други 
европейски страни. Нивото на аварии по 
водоснабдителната  мрежа и загубите на вода 
(неносеща приходи вода) са изключително високи. 



Стратегия за развитие и управление на 
водоснабдяването и канализацията в Република 

България 2014-2023г. 
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В заданието за Регионалните 
прединвестиционни проучвания 

за обособени територии, обслужвани от ВиК, се казва: 

Там, където информацията не е достатъчна 
или достоверна, Изпълнителят е отговорен за 
извършването на допълнителни измервания и 
проучвания, които да включват най-малко: 
 
Измервания на поток, налягане и 

загуби в системите; 



В заданието за Регионалните 
прединвестиционни проучвания 

за обособени територии, обслужвани от ВиК, 
се казва: 

Анализ на основните компоненти на 
водоснабдителните системи по отношение на 
капацитет, енергийна ефективност, производителност, 
практики по поддръжка, възраст, качество на 
материалите и оборудването (пречиствателни 
станции/съоръжения, тръбопроводи, арматури, помпи 
и др.), оценка и очертаване на структурата на 

загубите на вода, процента на загубите, 

оценка на методите за откриване и 

възстановяване на аварии. 



В заданието за Регионалните 
прединвестиционни проучвания 

за обособени територии, обслужвани от ВиК, 
се казва: 

Изчисляване на точен воден баланс с разбивка от 
вход водоснабдителна система на реална 
консумация и загуби; оценка на 

техническите и търговски загуби 

(разбити по категории, като се 

използва методологията на IWA / 

AWWA). 



В заданието за Регионалните 
прединвестиционни проучвания 

за обособени територии, обслужвани от ВиК, 
се казва: 

По отношение на разпределителните 
водоснабдителни системи трябва да се 

сравнят различни мерки за 

намаляване на неотчетените водни 

количества (напр. зони за налягане, подмяна 
на тръбите, мониторинг и т.н.). Трябва  да бъде 
проучено въздействието при разширяване на 
санитарно-охранителните зони и внедряване на 
система за устойчиво управление на почвите 
(замърсяване с нитрати); 



В заданието за Регионалните 
прединвестиционни проучвания 

за обособени територии, обслужвани от ВиК, 
се казва: 

Анализ на неотчетените водни количества във 
водоснабдителната система. Въз основа на този 

анализ следва да се подготви програма 

за действия за намаляване на 

неотчетените водни количества; 
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