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 България има ограничени и неравномерно 

разпределени водни ресурси, чието управление не е 

на необходимото ниво (данните за загуби на вода в 

момента средно за страната са по-високи от 60%). 

 Причини за големите загуби са амортизираната 

водоснабдителна мрежа и множеството аварии.  

 Необходимите разходи за рехабилитация и подмяна на 

мрежата са между 325 и 400 млн. евро годишно, като 

спешните нужди за рехабилитация и подмяна на 

водоснабдителните мрежи възлизат общо на 200 млн. 

евро (според оценка на Световната банка). 

 



 Необходима е подмяна на амортизираната 

водоснабдителна мрежа и извършването на 

необходимите ремонтни дейности. 

 Необходимо е периодично изследване на 

водопотреблението и загубите на вода, както в 

сградите, така и в селищните водоснабдителни 

системи, с оглед постигане на европейските и 

световни изисквания в съответствие с действащото 

законодателство в тази област. 

 



Точно определяне и оценка на загубите на вода в 

сградите, поради високия им процент като част от 

общото количество доставяна вода до 

потребителите.  

Определяне параметрите на математически модел 

на загубите на вода в административни (офисни) 

сгради.  

Определяне на конкретна математическа 

зависимост, позволяваща количественото 

определяне на загубите на вода в административни 

(офисни) сгради в зависимост от броя на 

потребителите и санитарно-техническото оборудване 

в тях. 

 

 

 



Разглеждам разхода на вода в сградните водопороводни 

инсталации като сума на следните компоненти: 

 полезен разход на вода; 

 нерационален разход на вода (при използване на 

водочерпните арматури, при по-високо от необходимото 

свободно налягане пред тях, неотделим разход); 

 загуби на вода от неизправни водочерпни арматури 

(зависи от изменение на налягането в мрежата, 

вследствие на колебание на режима на 

водопотребление); 

 загуби на вода в мрежата за топла вода, вследствие на 

изстиване или незагряването й до необходимата 

температура. 



Основните начини за установяване и определяне загубите 

на вода в сградните водопороводни инсталации са: 

 сравняване на действителния и нормативния разход; 

 измерване на разхода на вода преди и след ремонт на 

водочерпните прибори; 

 измерване на разхода на вода в обществени и 

промишлени сгради през нощта и в празнични дни, когато 

водочерпните арматури не се използват; 

 установяване на нощния отток или степента на 

разреждане на отпадъчните води; 

 мониторинг на разхода на вода в сградните водопроводни 

инсталации чрез устройства за непрекъснато 

регистриране.  

 

 



 Със съдействие на „Софийска вода” АД, част от VEOLIA, 

са извършени измервания в представителни администра- 

тивни (офисни) сгради с постоянно регистрираща 

апаратура (Data Logger) на консумираната вода и 

налягането във водопроводните инсталации. 

 При обработката на събраните през последните две 

години данни е използван системен статистически подход 

за анализ на водопотреблението и загубите на вода.  

 През периода на изследването са проследени още 

изменението на броя на обитателите и състоянието на 

санитарно-техническото оборудване.  

 



За всяка представителна сграда, водопотреблението е 

разгледано като сума от два компонента:  

 действителна консумация; 

 загуби на вода. 

Основен параметър в математическия модел на загубите на 

вода е Pef - средното (ефективно) налягане в сградната 

водопроводна инсталация. 

bi е параметър, който е дефиниран за всеки i ден за 

времето, когато няма консумация. 

 



Информация за изследваните Административни (офисни) сгради 

– в т.ч. година на построяване, брой потребители, санитарно- 

техническо оборудване и др. 

 

 



     Изменениe на налягане (Pef) 

     и консумация на вода (Q) в 

     офисна сграда 1,  офисна 

     сграда 2 и офисна сграда 3 



 

 

 

 

 
Изменениe на налягане 

(Pef) и консумация на  

вода (Q) в офисна  

сграда 5 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Изменениe на налягане 

(Pef) и консумация на  

вода (Q) в офисна  

сграда 4 и офисна  

сграда 6 



 Минималните стойности на ефективното налягане се 

наблюдават в часовете с максимална консумация на вода 

– сутрин (в началото на работното време), по обяд (по 

време на обедната почивка) и след обяд (към края на 

работото време). Максималните стойности на 

ефективното налягане се наблюдават в часовете без 

консумация – извън работно време и най-вече през 

малките часове на денонощието.  

 Ефективното налягане и водопотреблението се изменят 

не само през денонощието, но и през почивните и 

работните дни.  



Загуби на вода в офисна  

сграда 1 и офисна  

сграда 2 



Загуби на вода в офисна  

сграда 3 и офисна  

сграда 6 

 

 



Потърсена е зависимост на параметъра в 

математическия модел на загубите на вода bi от броя на 

потребителите в сграда j (Nj) и санитарно-техническото 

оборудване в сграда j (брой еквивалентни прибори - Eaj). 

Приет е подход за разделяне на разглежданите 

представителни сгради в три основни типа: с високо ниво 

на поддръжка (тези сгради, които имат нулеви или много 

малки загуби на вода и за които съотношение 0≤ qlos/∑Eaj  

≤ 0,025), със средно ниво на поддръжка (тези сгради, за 

които съотношението 0,025< qlos/∑Eaj  ≤ 0,1) и с ниско ниво 

на поддръжка (тези сгради, за които съотношението 

qlos/∑Eaj  > 0,1).  



 Анализирани са получените данни за патраметъра bi и 

отношението на броя на потребителите (Nj) и сумарния 

еквивалентен брой санитарно-технически прибори(∑Eaj). 

 Използван е регресионен анализ за установяване 

математическa зависимост за параметъра bi  като 

функция на броя на потребители и санитарно-

техническото оборудване, както следва: 

 



Математическа зависимост  bi=f(Nj/∑Eaj) 

 

 

 

 

Nj е броя потребители в 

сграда j; 

∑Eaj - санитарно-

техническото оборудване в 

сграда j (брой еквивалентни 

прибори); 

Pef - средното (ефективно) 

налягане в сградната 

водопроводна инсталация. 



 Извършени са изследвания на загубите на вода в 

представителни офисни сгради в гр. София, като е 

използван системен статистически подход; 

 Събраните данни представляват оптимизирана извадка, 

която позволява да се направи детайлен анализ на 

загубите на вода; 

 Въз основа на приет математически модел, са 

определени загубите на вода в изследваните сгради; 

 Предложена е конкретна математическа зависимост за 

количествено определяне загубите на вода в сгради със 

средно ниво на поддръжка в зависимост от отношението 

на броя на потребителите в сграда j (Nj) и санитарно-

техническото оборудване в сграда j (брой еквивалентни 

прибори - Eaj). 

 

 



Авторите изказват своята голяма благодарност на 

„Софийска вода” АД, част от VEOLIA за оказаното 

им съдействие във връзка с извършване на 

измерванията и предоставянето на необходимите 

за анализа данни. 



БЛАГОДАРЯ ЗА 

ВНИМАНИЕТО!  
 


