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1 РЕЗЮМЕ 

Планът за намаляване на водата неносеща приходи за гр. Добрич ще продължи общо 5 
години, в рамките на периода 2014 – 2018 г. През първите (приблизително) 2 години, 
работата ще се подпомага от Консултанта, който ще предоставя текуща техническа помощ и 
ще дава насоки за работата на ВиК дружеството. През останалите 3 години, планът ще се 
изпълнява пряко от ВиК Добрич. 
Стратегическият подход, използван при разработване на плана, ще се базира на а) проучване 
и оценка на загубите на вода, и б) планиране и изпълнение на стратегия за намаляване на 
водата неносеща приходи. Отправната точка за изпълнение на плана е да се определи 
началното състояние във ВиК дружеството в момента и по-специално във връзка със зоната 
на експлоатация на гр. Добрич. След това, предлагаме данните за началното състояние да 
се използват за изготвяне на работни цели на годишна база в Плана за намаляване на 
водата неносеща приходи. 
Планът за намаляване на водата неносеща приходи ще включва всички компоненти на 
водата неносеща приходи. Успешното управление на течовете ще включва четирите 
опорни точки, а именно политиките на Управление на налягането, Активен контрол на 
течовете, Бързина и качество на ремонтните работи и Управление на тръбопроводите и 
активите. 
Ключът за разработването на стратегия за управление на водата неносеща приходи е 
постигането на по-добро разбиране на причините за водата неносеща приходи и факторите, 
влияещи на нейните компоненти. След това могат да се разработят техники и процедури, които 
да се напаснат към специфичните характеристики на мрежата и факторите, влияещи на 
местно ниво, за да може да се обърне внимание на всеки компонент по степен на приоритети. 
Този диагностичен подход, последван от практическото изпълнение на достижими и 
изпълними решения, може да се прилага за всяко ВиК дружество с цел разработване на 
стратегия за управление на водата неносеща приходи. 
За периода Януари – Декември 2013 е изготвен подробен Воден Баланс съгласно 
методологията и насоките на Международната асоциация по водите (IWA). Изчисленията на 
Водния Баланс се базират на водата, доставяна от два резервоара в близост до града, 
където съществува измерване на дебита на водата. На базата на измервания и 
предположения, може да се определи Обемът на подаваната вода за града. Показана е 
последната изчислителна таблица от Водния Баланс за гр. Добрич през 2013 г., като тя 
ще се използва като „Начално” състояние, спрямо което ще се измерват подобренията през 
следващите пет години. Включена е таблица със Заключения и Препоръки по отношение на 
Водния Баланс. Освен това, в таблицата се определят количествата на финансовите 
подобрения, които могат да се очакват при успешно изпълнение на Плана за намаляване на 
водата неносеща приходи. 
В началото на проекта стана съвсем ясно, че човешките ресурси в момента са неподходящи 
за осигуряване на екологически целесъобразни резултати във ВиК дружеството във връзка с 
намаляването на водата неносеща приходи. Дискусии в рамките на ВиК дружеството 
доведоха до споразумение за спешно укрепване на „Отдела за водата неносеща приходи”. 
Завършиха дейностите по идентифициране на подходящ персонал в рамките на водното 
дружество и планиране на обучението на персонала. Отделът за водата неносеща приходи 
сега се състои от 14 души (12 души от наличния персонал на дружеството и 2 извън 
дружеството). Персоналът на Отдела за водата неносеща приходи ще премине обучение до 
края на 2014 г. по модули, свързани с всички аспекти на дейността на отдела, общата цел на 
които е намаляване на загубите на вода в мрежата. 
Като част от задачата за укрепване на Отдела за водата неносеща приходи, следва да се 
дефинира допълнителното оборудване за проверка на тръби и установяване на течове 
въз основа на изискванията на техническия(-те) екип(-и) в рамките на Отдела. Списъкът на 
необходимото оборудване вече беше предаден във фазата на започване на проекта. 
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ВиК дружеството е открило тръжна процедура за доставка на горепосочените материали, въз 
основа на ‘график на доставките’, в случай че такива ще бъдат необходими. Материалите 
ще се използват за обособяване на водомерни зони в мрежата. 
По отношение на предложените средства за инвестиции по ОП „Околна среда”, в момента не 
е ясно дали такива средства ще бъдат отпуснати за финансиране на тези дейности през 2014 
г. Средствата за инвестиции обаче могат да бъдат отпуснати на траншове по-късно, през 2015 
г. Идеята е Планът за намаляване на водата неносеща приходи да се изпълнява независимо 
от това дали ще има инвестиции или не, за постигане на реални резултати по най-бързия 
начин. 
Идентифицирани са три пилотни водомерни зони по мрежата с цел първоначално 
изследване и обучение на терен на новия персонал на Отдела за водата неносеща приходи. 
От първоначалната проверка на мрежата са установени 12 големи водомерни зони в 
мрежата на Добрич. 
Представен е Планът за събиране на данни на място. В основата на плана е създаването на 
водомерни зони в мрежата на града и базирането на дейностите за Активен контрол на 
течовете във всяка водомерна зона. За всяка водомерна зона ще има цикъл от дейности, 
като времето, необходимо за всеки цикъл, е приблизително три месеца. 
Представен е Планът за намаляване на водата неносеща приходи за Добрич. Срокът на 
плана е пет години (2014 – 2018), като първите две години от прилагането му ще се 
подпомагат от Консултанта. Целите са дефинирани в Плана за намаляване на водата 
неносеща приходи; през първата година се цели загубите на вода неносеща приходи да 
се намали при начално състояние от 1,950 л/връзка/ден до 1,750. В рамките на 5-
годишния срок се цели допълнително намаляване на загубите на вода неносеща приходи до 
1,250 л/връзка/ден. Целта е кумулативните икономии на финансови средства и 
увеличените приходи да достигнат приблизително 7,700,000 лева за програмния 
период. Това обаче зависи от успешното изпълнение на програмите за значителна 
рехабилитация и/или смяна на мрежата в града. 
Освен това, тъй като електроенергията, необходима за припомпване на водата, е най-
големият еднократен разходен компонент, посочена е и тази кумулативна икономия на 
средства (в лева), при условие че бъдат постигнати целите за намаляване на водата 
неносеща приходи. 
Необходимо е да се направи задълбочен анализ на водомерните зони с цел изпълнение на 
Плана за намаляване на водата неносеща приходи. В началото, подходящото зониране е 
от съществено значение. То може да се базира на поставянето на зониращи кранове или да 
е съобразено с най-добрите Европейски практики и насоки за работа. 
Хидравличният модел ще бъде разработен и калибриран допълнително от персонала на 
Отдела за водата неносеща приходи, при непрекъснати насоки от страна на Консултанта, с 
включени данни от измервания и наблюдения, събрани от измерванията на терен. 
Като част от проучванията, в анализа за намаляване на водата неносеща приходи и 
водомерните зони, ще бъде направен и икономически анализ. 
Данните, с които ВиК дружеството разполага в момента, са непълни или въобще липсват. 
Затова, в момента е много трудно да се изготвят с точност Показатели на ефективност 
за началното състояние за ВиК Добрич. Същевременно, полагат се усилия за драстично 
подобрение в събирането и съставянето на необходимите данни от персонала на 
Отдела за водата неносеща приходи. 
Считаме, че е от съществено значение да се въведе схема на финансово поощрение на 
персонала на Отдела за водата неносеща приходи, базирано на работата на отдела спрямо 
поставените цели. В момента, заплатите на служителите са много ниски, а мотивацията им е 
ключов компонент за успешното изпълнение на Плана за намаляване на водата неносеща 
приходи. 
През последните години, висшето ръководство на ВиК дружеството е било затруднено в 
работата си от множество промени в ръководния състав, в това число внезапни смени на 
ключов персонал. Това е довело до ситуация, при която ВиК дружеството изпълнява 
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дейността си твърде неорганизирано. Представена е таблица, която има за цел да 
идентифицира проблеми, свързани с технически и управленски подобрения. Таблицата е 
разделена на действия от първостепенен приоритет и второстепенни действия.  

2 ОЦЕНКА НА ТЕКУЩОТО СЪСТОЯНИЕ В ДОБРИЧ 

В Добрич, ВиК дружеството в момента не прилага мерки за активен контрол на течовете. В 
действителност, ‘Отделът за течовете’ изпълнява услуги по откриване и локализиране на 
съобщавани течове или авария на тръби. До началото на проекта, с тези дейности са били 
ангажирани двама души и тяхната работа е била само да реагират за идентифициране на 
проблеми и аварии във водопроводната мрежа. Досега не е имало Отдел за течове/вода 
неносеща приходи в структурата на ВиК дружеството. 
ВиК дружеството разполага с ново, добро и достатъчно по количество оборудване, за да 
започне мерки по проверка на тръбите и откриване на течове, в това число 30 звукови логери. 
Необходимо е обаче допълнително оборудване за екипите на укрепения Отдел за водата 
неносеща приходи, включително за допълнителни екипи за откриване на течове.  
Налице е липса на знания във връзка с управлението на водата неносеща приходи на 
всички работни нива в рамките на ВиК дружеството. Налице е очевидна липса на капацитет 
за управление на водна система, която в момента е към края на своя полезен живот. Налице 
е оборудване за намаляване на водата неносеща приходи, но то не се използва правилно 
поради липса на знания и обучение. След мисията на експерти от ЕИБ през 2012 г., няма 
данни за големи промени в дружеството досега. 
Ревизираният бизнес план, финализиран през м. февруари 2014, не дава пълна картина на 
проблемите във ВиК дружеството поради факта, че не се измерват всички водоизточници и 
че реалният добив на вода от околната среда е неясен. Затова, дебитът на водата към града 
не може да се измери с точност, тъй като в момента са монтирани дебитомери само на три 
главни водопровода, с погрешна конфигурация. Оборудването за измерване на налягането 
не е използвано отдавна, а звуковите логери изобщо не се използват. Измерванията на 
системата за наблюдение са започнали от м. април/май 2013 г., но все още се налага текущ 
монтаж на дебитомери с цел повишаване на точността на цялата система. 
Възрастта на повечето тръбопроводи е между 42 и 66 години. За 2012 г., в бизнес плана 
са докладвани 4 041 аварии на тръби за цялата система. За същия период, има данни за вода 
неносеща приходи в размер на 31,6 M м3/г. В последния бизнес план са посочени данни за 
вода неносеща приходи в размер на 81.2%. 
В хидравлично отношение, разпределителната мрежа не е разделена на зони на 
захранване или напорни зони; водата се захранва от три резервоара (‘5км Голям резервоар’ 
2x8,000 м3, ‘5км Малък резервоар’ 3,000 м3 и резервоар ‘Кобаклака’ 3,000 м3), както и с вода 
от кладенец Алмалии, която се припомпва директно в системата. Котите на резервоарите са 
276 м, 278 м и 282 м над морското равнище. Южно от „градската водоснабдителна зона” на 
Добрич се намира една водна кула (100 м3, 312 м над морското равнище). 
Общата дължина на водопроводите в градската водоснабдителна зона е около 227 см и те се 
състоят от различни материали. Около 16,500 сервизни връзки снабдяват с вода домакинства 
и други клиенти. По мнение на ВиК, най-големите проблеми са свързани с азбесто-
циментовите тръби, монтирани през 60-те години на миналия век или по-рано. Наскоро бе 
завършена програма за подмяна на тръби, финансирана от Общината и Световната Банка, и 
в действителност, всички съществуващи PE-HD тръби в мрежата, включително сервизните 
връзки, са положени след 2001 г.  
Налице е твърде ограничено напорно зониране, като на отделни места налягането достига 
над 6 bar. Честотата на повредите в разпределителните тръби и сервизните връзки е 
много висока. Въпреки че са измерени почти всички сервизни връзки, степента и точността 
на измерването на дебита в мрежата са неясни засега. Симулационен модел на мрежата 
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съществува, но той като че ли не се използва редовно и на него се основават цифровите 
данни, предоставени на Консултанта за неговата работа. 
Имало е 181 повреди в помпените станции (ПС), което прави около две повреди на помпена 
станция през 2012 г. (когато броят на ПС е бил 92). Броят на връзките с по-ниско налягане е 
бил 472, а броят на връзките с по-високо налягане – 630 през 2012 г. Диспечерският център 
на ВиК дружеството има за цел да гарантира сигурно водоснабдяване на цялото население в 
областта на водоснабдителната система на гр. Добрич. При проблеми в мрежата, течове, 
липса на водоподаване към клиенти, ниско налягане, проблеми с електричеството и проблеми 
с помпите, персоналът на ВиК дружеството или клиентите се обаждат на диспечерския 
център. 
Диспечерският център е оборудван със SCADA система (Система за управление и 
получаване на данни) и всички необходими комуникации и IT оборудване. SCADA системата 
предоставя информация за основните елементи на водната инфраструктура, като дебит на 
водата, нива в резервоарите, работа на основните помпи, използвана електроенергия и ниво 
на водоснабдяване. Тази система съхранява информация в компютъра на диспечерския 
център. В краткосрочен план, трябва да се монтират повече устройства за измерване на 
дебита на водата в SCADA системата, включително измерване на нивото във всички 
резервоари и възможност за ежедневно управление и наблюдение. Освен това, трябва да 
има по-добри мерки за енергийна ефективност и да се въведе проактивен подход за контрол 
на водата неносеща приходи с помощта на измервания и хидравличния модел. 

3 СТРАТЕГИЧЕСКИ ПОДХОД ЗА ПЛАНА ЗА 
НАМАЛЯВАНЕ НА ВОДАТА НЕНОСЕЩА ПРИХОДИ 

3.1 Обхват на Плана за намаляване на водата неносеща приходи 

Планът за намаляване на водата неносеща приходи ще бъде с обща продължителност 5 
години, включваща периода 2014 – 2018 г. През първите (приблизително) 2 години, работата 
ще се подпомага от Консултанта, който ще предоставя текуща техническа помощ и ще дава 
насоки на ВиК дружеството. През останалите 3 години, планът ще се изпълнява пряко от ВиК 
Добрич.  
Отправната точка за изпълнение на плана е да се определи началното състояние във ВиК 
дружеството в момента и по-специално във връзка със зоната на експлоатация на гр. 
Добрич. След това, предлагаме данните за началното състояние да се използват за 
изготвяне на работни цели на годишна база в Плана за намаляване на водата неносеща 
приходи. 
За периода Януари – Декември 2013 е изготвен е подробен Воден Баланс съгласно 
насоките на Международната асоциация по водите (IWA). Изчерпателна информация за него 
е посочена в Раздел 5. 
В рамките на общия План за намаляване на водата неносеща приходи е разработен формат 
на доклад, в който дейностите и работата по намаляване на водата неносеща приходи могат 
лесно да се проследяват на тримесечна база. Във формáта на доклада ще бъдат включени 
критерии за техническо и финансово изпълнение. По-подробна информация за това е 
посочена в Раздел 6 и Приложение 5. 
Планът за намаляване на водата неносеща приходи ще включва всички компоненти на 
водата неносеща приходи. Успешното управление на течовете ще включва четирите 
опорни точки, а именно политиките на Управление на налягането, Активен контрол на 
течовете, Бързина и качество на ремонтните работи и Управление на тръбопроводите и 
активите, посочени на Фиг. 1. 
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Фигура 1: Пет компонента за успешна политика на управление на течовете1 

 
В близко бъдеще се очаква изпълнение на обширна програма за смяна на тръбопроводи, 
която ще бъде отразена също и в Плана за намаляване на водата неносеща приходи, 
финансирана от ОП „Околна среда” за България или от други финансови източници. 

3.2 Проучване и оценка на загубите на вода 

Преди двадесет години, управлението на течовете се е основавало повече на процес на 
'догадки', а не на точни научни методи. Това е претърпяло драстична промяна след 
налагането на регулаторен натиск върху ВиК дружествата за прекратяване на течовете. 
Постигнат е значителен напредък в разбирането и моделирането на компонентите на 
загубите на вода и в дефинирането на икономическото ниво на течовете за отделните 
системи. И все пак, въпреки някои конкретни случаи на обнадеждаващ успех, повечето 
водопроводни системи продължават да работят с високи нива на загуби на вода. 
Част от проблема е била липсата на смислен стандартен подход на бенчмаркинг и 
докладване на работата по управление на течовете. Изненадващо е, че в малко държави 
съществува национална стандартна терминология и стандартно изчисление на водния 
баланс, и въпреки това, всички те се различават помежду си! 
След като се запозна с проблема за различните формати, методи и показатели на 
ефективност при работата с течове на водния баланс, Международната асоциация по водите 
(IWA) разработи структура и терминология на стандартен международен воден баланс. 
Този стандартен баланс междувременно е бил въведен (с или без изменения) от 
националните асоциации в някои страни. Важно е директорите на ВиК дружества с все още 
високи (или неизвестни) нива на загуби на вода да се убедят, че въвеждането на тези нови 
концепции ще бъде важна стъпка към по-висока ефективност. 
Компонентите на водния баланс могат да се измерват, оценяват или изчисляват с помощта 

                                                            
1 ,’Разработване на Стратегия за водата неносеща приходи Developing’ от Роланд Лиембергер и Малкълм Фарли 
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на много техники. Ако в идеалния случай се измерват много от важните компоненти, 
действителността за съжаление често пъти е много по-различна. Много често, директорите на 
дружествата за комунални услуги дори не правят опит да установят какъв е водният баланс, 
тъй като ключови данни, като общото количество вода на вход на системата, в 
действителност не са известни. Винаги има смисъл в това да се направи опит за установяване 
на воден баланс, дори и ако основните елементи първоначално са базирани на 
предположения. Така ще бъде възможно да се изготви каталог на необходимите действия 
за подобряване на точността на водния баланс. По-долу е дадено обобщение на данните, 
които трябва да се събират, както и начинът на изчисляване на неизвестните елементи. 
Нивото на загубите на вода може да се определи чрез изпълнение на Воден баланс, 
основаващ се на измервания или оценка на произведената, внесената, изнесената, 
използваната и изгубената вода. 
Водните дружества в целия свят винаги са въвеждали водни баланси, но за съжаление се 
използват множество формати и дефиниции, често в рамките на една и съща държава. Така 
че досега е било (и все още е) фактически невъзможно да се сравняват UfW (термин, който 
вече не се използва), водата неносеща приходи, течовете или загубите на вода на различните 
ВиК дружества. След като се запозна с проблема за различните формати и методи на водния 
баланс, Международната асоциация по водите (IWA) разработи стандартен воден баланс и 
този подход ще се приеме за използване от ВиК Добрич. 
 
Установяването на стандартен воден баланс ще включва следните стъпки: 
 
 СТЪПКА 1: Определяне на обема вода, влизащ в системата; 
 СТЪПКА 2: Определяне на разрешената консумация; 
 СТЪПКА 3: Оценка на явните загуби; 
 СТЪПКА 4: Изчисляване на действителните загуби; 
 СТЪПКА 5: Определяне на компонентите на действителните загуби; 
 
След изясняване на обема на водата неносеща загуби, този обем трябва да се разбие на 
действителни и явни загуби, което винаги е било трудна задача. 
Много е важно да се провери цифрата на действителните загуби чрез провеждане на анализ 
на компонентите или оценка на действителните загуби отдолу нагоре. Точното разделение на 
действителните загуби на отделни компоненти е възможно само чрез подробен анализ на 
компонентите. Изготвянето на подробен количествен анализ на компонентите на 
действителните загуби може да включва следните стъпки: 
 
 СТЪПКА 1: Оценка на действителните загуби отгоре надолу във водния баланс; 
 СТЪПКА 2: Анализ на компонентите; 

СТЪПКА 3: Оценка на действителните загуби отдолу нагоре; 
СТЪПКА 4: Попълване на окончателните цифри. 

 
Компонентният анализ в СТЪПКА изисква събиране и анализ на значително количество 
ключови данни, в това число: 
 

• Обща дължина на мрежата от тръби и брой на сервизните връзки; 
• Средна дължина на сервизни връзки между спирателните кранове на бордюрите 

и водомерите на клиентите; 
• Общ брой ремонти на водоразпределителните тръби годишно (докладвани и 

недокладвани); 
• Общ брой ремонти на сервизни връзки годишно (докладвани и недокладвани); 
• Среден напор на системата по цялата мрежа; 
• Прогнозна оценка на срока за узнаване, локализиране и ремонт; 
• Изчисляване на течове и преливане на резервоари за съхранение на водните 
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дружества. 
 
Повечето от тези данни са текущо налични в едно добре организирано водно дружество, но 
определянето на средния напор по цялата мрежа често пъти е трудна задача. След това, 
пълните и точни данни могат да се използват за извършване на анализ на компонентите и 
определяне на действителните загуби. После се определят ‘Допълнителните загуби’ (т.е. 
количеството загуби на вода от течове, които не са установени и ремонтирани с помощта 
на текущата политика на контрол на течовете) като разликата между Годишния воден 
баланс и ‘известните компоненти на действителните загуби’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фигура 2: Типично 24-часово моделиране на течове, базирано на измерен минимален 
дебит през нощта  

 
СТЪПКА 3 – Оценка на действителните загуби отдолу нагоре – разглежда проблема чрез 
определяне на загубите в рамките на 24-часови зонирани измервания. В идеалния случай, 
трябва да се установят водомерни зони или да се изберат части от мрежата, които могат 
временно да се изолират и да се снабдяват само от една или две входни точки на системата. 
В тези части ще се провежда 24-часово измерване на входящия дебит с помощта на 
портативни дебитомери, едновременно с измервания на налягането във входната(-ите) 
точка(-и) на водомерните зони и в критичната напорна точка. 
След това, може да се направи Анализ на нощния дебит за оценка са компонента на 
действителните загуби при минимален дебит нощно време, както е показано на Фигура 2. 
Преимуществото на комбинирания анализ отгоре надолу, отдолу нагоре и компонентите 
може да стане ясно в края на процеса на оценка на действителните загуби. Надеждни 
резултати е възможно да се постигнат само чрез комбиниране на трите метода. 
Тъй като нивото на загубите на вода, както действителните, така и явните, е много важен 
проблем на ефективността, може да се предположи, че за целите на бенчмаркинга, 
сравняването на работата на международно ниво или набелязването на цели се използват 
важни показатели на ефективност. За съжаление обаче, това на повечето места не така. С 
изключение на водната индустрия във Великобритания (и други държави, в това число 
Германия (съгласно DVGW W 392) и Австрия (съгласно OVGW W 63 2009), загубите на вода 
все още често се посочват като % от обема на входящия поток вода в системата. Следва да 
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се подчертае, че показателят % от обема на входящия поток вода в системата обикновено не 
е подходящ за техническа интерпретация на загубите на вода. Затова, от съществено 
значение е да се установят подходящи показатели на ефективност за действителните 
загуби с цел наблюдение на състоянието на мрежата и контрол на действителните 
загуби. 

3.3 Планиране и изпълнение на стратегията за намаляване на 
водата неносеща приходи 

Ключът към разработване на стратегия за управление на водата неносеща приходи е да се 
постигне по-добро разбиране на причините за водата неносеща приходи и факторите, 
влияещи на нейните компоненти. След това могат да се разработят техники и процедури, които 
да се пригодят към специфичните характеристики на мрежата и местните фактори на 
влияние, като всеки един от компонентите се разглежда по степен на приоритетност. Този 
диагностичен подход, последван от практическото изпълнение на достижимите и изпълними 
решения, може да се прилага с цел разработване на стратегия за управление на водата 
неносеща приходи за всяко ВиК дружество в целия свят. 
 
Първата стъпка при планирането и изпълнението на стратегия за намаляване на водата 
неносеща приходи е да се зададат някои въпроси относно характеристиките на мрежата и 
експлоатационните практики и след това, да се използват наличните инструменти и 
механизми за предлагане на подходящи решения за формулиране на стратегията. В Таблица 
1 са показани някои типични въпроси. 
 

ВЪПРОС ЗАДАЧА 

1 КОЛКО ВОДА СЕ ГУБИ? 
- Компоненти на измерване 

ВОДЕН БАЛАНС 
- Подобрени техники на оценка/измерване 
- Политика на калибриране на измервателното 

оборудване 
- Проверка на измервателното оборудване 
- Идентифициране на подобрения в процедурите на 

документиране 

2 ОТКЪДЕ СЕ ГУБИ? 
- Количествен анализ на течовете 
- Количествен анализ на явните 

загуби 

ПРОВЕРКА НА МРЕЖАТА 
- Изследване на течовете (резервоари, водопроводи, 

разпределителна мрежа); 
- Проучване на експлоатационните условия/клиентите;

3 ЗАЩО СЕ ГУБИ? 
- Извършване на проверка на 

мрежата и експлоатацията 

ПРОВЕРКА НА ПРАКТИКИТЕ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА 
МРЕЖАТА 
- Изследване: Исторически причини; 

Лоши практики; 
Процедури на управление на 
качеството; 
Лоши материали/инфраструктура; 
Местни/политически фактори на 
влияние; 
Културни/социални/финансови 
фактори 
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ВЪПРОС ЗАДАЧА 

4 КАК ДА ПОДОБРИМ РАБОТАТА? 
- Разработване на стратегия и 

планове за действие 

ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА И 
РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЯ 

- Актуализиране на системите за документиране;
- Въвеждане на зониране; 
- Въвеждане на наблюдение на течовете; 
- Разглеждане на причините за явните загуби; 
- Започване на политика за откриване/ремонтиране 

на течове; 
- Разработване на краткосрочни/средносрочни/ 

дългосрочни планове за действие. 

5 КАК ДА ПОДДЪРЖАМЕ СТРАТЕГИЯТА? ПРОМЯНА В ПОЛИТИКАТА, ОБУЧЕНИЕ И Е&П 
(ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА) 
Обучение: Подобряване на осведомеността; 

Повишаване на мотивацията; 
Прехвърляне на умения; 
Въвеждане на най-добрите практики/ 
технологии 

 
Е&П: Приобщаване на общността; 

Програми за управление на 
консервирането и нуждите от вода; 
Препоръки за планове на действие; 
Процедури на Е&П 

Таблица 1: Задачи и инструменти за развиване на стратегия за намаляване на водата 
неносеща приходи 

На управлението на загубите на вода и откриването на течове традиционно се е гледало като 
на последващи мероприятия в експлоатацията на мрежата. През последните години обаче, 
стратегията за загубите на вода се превърна в една от основните експлоатационни задачи за 
разпределителната мрежа. Причината за това е комбинацията от глобален недостиг на вода, 
приватизация и регулиране, и заставяне на дружествата да бъдат все по-отговорни към 
клиентите, акционерите и регулаторите. 
Един от основните моменти в стратегията е да се установят процедури за точна оценка на 
обема на водата неносеща приходи, така че да се въведат политики и планове на действие 
за намаляване на загубите на вода до едно икономическо ниво, което е подходящо, 
достижимо и приложимо на практика спрямо характеристиките на мрежата. 
Възможно е държавите, които не разполагат с такива процедури или стратегия за развиването 
им да подценяват сериозно общите загуби. Моделите, разработени от Международната 
асоциация по водите за разбиране, измерване, наблюдение и сравняване на загубите и 
поддържащите ги механизми, могат да се прилагат за всяка водна мрежа в целия свят. 
Първите два въпроса (колко и откъде) в Таблица 1, са разгледани в раздел 3.2. 
Въпросът ‘защо се губи вода?' може да се разглежда чрез проверка на мрежата и нейната 
експлоатация. Този въпрос отразява управлението на мрежата на дружеството, което 
може да се прецени чрез извършване на проверка на физическите характеристики на 
мрежата и текущите експлоатационни практики. Проверката обикновено разкрива добрите 
практики, както и проблемите, произтичащи от лошата инфраструктура и лошите практики на 
управление. 
 
Проверката следва да оценява: 
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 Конкретни държавни или регионални характеристики, фактори на влияние, 
компоненти на загубите на вода; 

 Състоянието на мрежата; 
 Текущите практики и методологии, използвани при експлоатацията и 

управлението на мрежата, включително съоръжения за наблюдение на дебита, 
напора и наличните обеми в резервоарите; 

 Нивото на наличната технология за наблюдение и откриване; 
 Умения и възможности на персонала за течовете. 

 
Конкретните задачи трябва да включват обсъждане с ръководния състав, т.е. директори и 
висши ръководни служители, на текущите практики на управление, идеи, финансови и 
политически пречки и влияние, и бъдещо планиране. 
 
Обсъждане с експлоатационния персонал на характеристиките на системата и практиките, 
включително: 

 
 Физически данни (население, нужди, топография, условия на 

водоснабдяването, дължина на водопроводите, брой на сервизните връзки, 
местоположение на водомерите на клиентите, средно налягане); 

 Чертежи и документи, сметки; 
 Измервания или оценки на обема вода, влизащ в системата; 
 Оценка на разрешената и неразрешената консумация, оценка на компонентите 

на водата неносеща приходи и показателите на ефективност, базирана на 
подхода на Международната асоциация по водите (IWA), с отчитане на 
границите на отклонение; 

 Текуща практика (структура на персонала, брой и умения на служителите); 
 Техники и оборудване; 
 Програма за ремонтни работи; 
 Икономически данни (цена на водата и др.). 

 
Посещения на място за оценка на текущата практика и умения. 
 
Избор на подходящи пилотни зони – за бъдещ проект, с цел демонстриране на техники и 
оборудване, събиране на резултати и демонстирране на на ползите, и обучение на 
персонала. 
 
Обновяване на мрежата 
След извършването на проверка на инфраструктурата и експлоатационните практики, може 
да се направи оценка на необходимостта от подобряване на мрежата. Целта на 
подобряването е извеждане на управлението на инфраструктурата до етап, при който 
хората, работещи в областта на ВиК услугите, могат да започнат да намаляват загубите и 
да подобряват ефективността на системата. Не всички държави или региони разполагат 
с лукса от добре развита мрежова инфраструктура и много от тях експлоатират мрежа с 
остаряла инфраструктура, с лоши системи за управление и лошо документиране на 
данни, неподходящи технически умения и технология, неподходяща тарифна 
структура или политика на събиране на приходи, и лоша политика на експлоатация и 
поддръжка. 
Един от основните моменти в управлението на мрежата е зонирането. Принципът на 
зониране е добре познат – чрез разделяне на мрежата на по-малки 'сектори', които 
операторът на комуналните услуги може да разбере, а така също и да анализира по-лесно 
профилите на напор и дебит и проблемните участъци. Такива зони могат да се управляват 
по-лесно от гледна точка на експлоатацията и позволяват по-лесно изпълнение на системите 
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за наблюдение и управление. 
Ефективното измерване е основна характеристика на управлението на мрежата и по-
специално на измерването на дебита, влизащ и излизащ от всяка зона, който се измерва с 
цел предоставяне на данни за измерването на водния баланс. Непрекъснатото измерване 
при източника или в точките на отвеждане на водата от резервоарите заедно с 
непрекъснатото изпращане на данни в оперативния център е идеалният случай, но 
уредите за записване на диаграми или цифровите логери на данни могат да бъдат негов 
ефективен заместител. Ефективното управление на мрежата се основава на възможността 
за непрекъснато наблюдение на дебита, най-малко на почасови интервали през деня. 
Точният брой на населението също е от първостепенна важност, тъй като получените 
данни, като нужди на глава на населението, дава информация за нарастващите нужди с 
течение на времето, течовете и др. Зонираното наблюдение на дебита е крайъгълният 
камък на активното управление на течовете във водомерните зони и е описано по-
нататък в този доклад. 
 
Документи и системи за документиране на данни за мрежата 
Воденето на документация е основна част от управлението на водната мрежа и също 
така е основата на Графичната информационна система. Документите за водоснабдителните и 
водомерните зони трябва да са свързани както с физическите записи, така и с документите за 
анализ на течовете. За всяка водомерна зона трябва да има както компютърно оформени 
данни, така и документация на хартиен носител, съдържаща всички планове и 
документи за съответната водомерна зона. Документацията на хартиен носител трябва да 
се съхранява в система за съхраняване на документи за водомерните зони, достъпна до целия 
персонал, работещ в областта на течовете. 
Ако документите за мрежата са в лошо състояние, обследването на мрежата е от 
съществено значение преди предприемане на действия по зониране и проектиране на 
водомерни зони, както и за предприемане на точно откриване и локализиране. За 
обследване на мрежата от тръбопроводи е необходимо следното оборудване: 
 

 Метална тръба и кабелен локатор – важна предпоставка за локализиране на тръби 
и топографско заснемане преди обследването за откриване течове и за 
разграничението на главните водопроводи и силови/комуникационни кабели на 
други дружества за комунални услуги; 

 Неметален тръбен локатор – използва се за локализиране на PVCu и други 
пластмасови тръби (както и азбестово-циментни тръби/тръби от стъклопласт и др.); 

 Железостоманен локатор – метален детектор, използван за откриване на зарити 
камери и капаци на кранове и др. по време на заснемането на тръби. 

 
Освен това, опитът на екипа, който работи на терен и разполага с много информация за 
съществуващите водни активи, трябва да се разшири максимално. В някои случаи, когато е 
необходимо, може да се наложат изкопни работи за проверка на диаметъра и материала на 
тръбите. Успешната стратегия за намаляване на водата неносеща приходи зависи не само от 
идентифицирането на приоритетни области на мрежата и политика на експлоатация на 
мрежата, на които трябва да се обърне внимание, но и от въвеждането на методологии и 
политики за оценка, наблюдение и управление на елементите на водата неносеща 
приходи – действителни загуби, явни загуби и неначислена консумация. 
 
Активен контрол на течовете (АКТ) 
Основен метод за Активен контрол на течовете е редовното обследване и наблюдение на 
течовете. Редовното обследване е метод, при който се започва от единия край на 
разпределителната система и се върви към другия край с помощта на една от следните 
техники: 
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 Слушане за течове от тръбата, сервизните връзки и фитингите; 
 Отчитане на измерения дебит, влизащ във временно зонираните области, с цел 

идентифициране на високи обеми на потока през нощта; 
 Проверка на работата на крановете (отваряне/затваряне); 
 Използване на група от звукови логери. 

 
Наблюдението на течовете представлява наблюдение на дебита в отделните райони 
или водомерни зони с цел количествено определяне на течовете и даване на приоритет 
на откриването на течове. Това сега се превърна в една от най-рентабилните дейности 
(и най-широко практикуваната) за намаляване на действителните загуби. Освен това, от 
полза е и автоматичното регистриране на шумови данни в целия район (постоянно/временно). 
Най-подходящата политика на контрол на течовете се определя основно от характеристиките 
на мрежата и местните условия, които могат да включват и финансови пречки за 
оборудване и други ресурси. В повечето развиващи се страни, методът на контрол на 
течовете обикновено е пасивен или слабо-активен, насочен към поправка само на видимите 
течове или провеждане на редовни обследвания на мрежата с помощта на акустични или 
електронни апарати. 
За големи области (напр. централната зона на гр. Добрич), може да се прилага методът на 
‘виртуалното наблюдение на зоните’ като сериозна възможност за наблюдение на обширни 
зони и на зони, където е трудно да се обособят водомерни зони. 
 
Наблюдение на течове във водомерните зони 
Техниката на наблюдение на течове се счита най-големият фактор за рентабилното и 
ефикасното управление на течовете. Това е метод, който може да се прилага за всички 
мрежи. Зоните за наблюдение на течовете могат да се въвеждат постепенно дори и при 
системи с недостатъчно водоподаване. Първо се създава една зона, в която се откриват 
и ремонтират течове, след това се преминава към следващата зона. Този систематичен 
подход постепенно усъвършенства хидравличните характеристики на мрежата и 
подобрява водоснабдяването. 
Наблюдението на течовете изисква да се монтират дебитомери на стратегически точки по 
цялата разпределителна система, като всеки дебитомер отчита дебита на водата, 
постъпваща в отделен район с определена постоянна граница. Този район се нарича 
водомерна зона. Системата за наблюдение на течовете обхваща няколко водомерни зони, 
където потокът се измерва с помощта на постоянно монтирани дебитомери. В някои 
случаи, монтажът на водомери ще включва и кранове за понижаване на налягането. Трябва 
да се внимава, ако се предвижда телеметрия, тъй като цената може бързо да се покачи и да 
превиши стойността на загубата на вода. Анализът на тези данни и по-специално на дебита 
през нощта определя дали консумацията във всяка една от водомерните зони се е 
повишила прогресивно и последователно, показвайки авария на тръби или неоткрити 
течове. Важно е да се разбере какъв е дебитът на водата през нощта, тъй като той се 
отразява на начислената консумация на клиентите, както и на загубите от разпределителната 
система. 
Поддържането на водомерни зони е от решаващо значение за точността на данните. То 
включва поддържане на целостта на границите на водомерните зони, както и оборудване за 
проверка на точността на дебитомерите и второстепенните инструменти. 
 

Локализиране на течове 

След разделянето на мрежата на водомерни зони и ако те показват по-голям обем нощен 
дебит на връзка отколкото в други зони, тези водомерни зони могат да бъдат инспектирани 
по-обстойно чрез локализиране на течовете. След това, инспекторите могат да бъдат 
ангажирани с намиране на точното местоположение на теча в повредената част от тръбата. 
Примери за това са: 
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 Стъпков тест – техника, изискваща последователно изолиране на участъци на тръбата 

чрез затваряне на линейни кранове, като се започва от тръбите, разположени най-
далече от измервателното устройство и се завършва с тръбата, която е най-близо до 
измервателното устройство. По време на теста се наблюдава дебита, минаващ през 
дебитомера, и се отбелязва времето на изолиране на всеки участък. Голямо 
понижение на дебита или „стъпка” говори за теч в участъка на тръбата, който току-що 
е бил изолиран; 

 Изследване с акустичен логер;  
 Изследване с корелатор. 

 
След това се предприема точно локализиране на течовете с помощта на обикновен звуков 
сензор, електронен звуков сензор. Земен микрофон и звуков корелатор за течове. 
 
Виртуално наблюдение на зоните 
Методологията на виртуално наблюдение на зоните е разработено за наблюдение на големи 
зони без хидравлично разделяне на зоната на малки участъци (водомерни зони). Кьолбел 
(2009 и 2014) описва този метод (виж следващия параграф), който е описан също и в 
австрийския норматив за загуби на вода OVGW W 63 (2009) и поправката в германския 
проектонорматив DVGW W 392 (2013). 
Течовете са причина за повишаване на входящия обем и хидравличните условия в системата 
във връзка с промяната на дебита и напора в разпределителната мрежа. Практическият опит 
е показал, че промените в дебита и напора, дължащи се на течове и други аномалии, могат 
да се проследяват в рамките на големи сегменти от разпределителната мрежа и по-
специално по време на ниска консумация. Затова, измерването на дебита на определени 
точки от разпределителната мрежа показва къде е течът и позволява да се направи 
измерване на дебита на теча. 
Зоните за виртуално измерване са части от разпределителната мрежа, разположени 
между местата на поставяне на датчиците. Тези области не са хидравлично отделени от 
останалата част на разпределителната мрежа или от останалите водомерни зони. В тези зони 
за виртуално измерване, промените в хидравличните условия или други параметри могат да 
се откриват чрез близките датчици, разположени на избрани места в рамките на по-голяма 
зона. Благодарение на промените в дебита при един или повече датчик е възможно да се 
идентифицират течове и да се откриват участъците от мрежата, където са локализирани 
течове.  
Местата на датчиците се избират съгласно хидравлични критерии. Идеалната позиция и 
честотата на поставяне на датчиците може да се анализира посредством хидравличен 
анализ. Ако няма хидравличен модел, датчиците трябва да се разполагат съгласно 
експертното мнение и опита с подобни мрежи. Както размера на водомерните зони, така и 
честотата на поставяне на датчиците зависи основно от състоянието на мрежата. Когато 
течът е по-голям, датчиците се поставят на по-малки разстояния. Освен това, честотата на 
поставяне на датчиците зависи от конструкцията на мрежата, както и от структурата на 
консуматорите. Често, броят на датчиците е някъде между 5 и 20 датчика в рамките на 100 км 
тръбопровод. 
Докато физическата зона е отделена хидравлично и в идеалния случай има само един вход, 
виртуалните зони представляват участъци от мрежата без хидравлични ограничения, в 
отворена мрежа. Границите на виртуалните зони не са точно определени и могат малко да 
варират при различни експлоатационни условия, дори и да се застъпват. 
Съществуват няколко възможности за това какви параметри трябва да се използват за 
наблюдение на мрежата. Най-важният параметър е дебитът, но комбинацията от дебит и 
други параметри, като налягане или шум от теч, също може да бъде полезна. В случай че се 
използва повече от един параметър, методът се нарича мулти-параметърно измерване. 
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Мулти-параметърните измервания имат предимство при тълкуването на данните от 
наблюдението и действията преди откриване на зони на течове. 
Методът на виртуалното наблюдение на зоните може да се комбинира с други измервания за 
наблюдение, като водомерни зони и перманентна употреба на временни звукови логери. 
 

Управление на налягането 

Степента на течовете във водоразпределителните мрежи е функция на налягането, 
използвано от помпите или от гравитачната глава. Съществува физическа връзка между 
дебита на теча и напора, доказана чрез лабораторни изследвания и изпитвания на 
подземни системи. Честотата на новите аварии на тръби също е функция на налягането. 
Опитът е показал, че най-вече твърдият материал на тръбите, като азбестов цимент може 
да реагира много чувствително на промени в налягането, високо налягане и преходни 
състояния на налягането. Чрез понижаване на налягането на системата и предотвратяване 
на преходни състояния на налягането, авариите в тези системи могат да се намалят 
значително. 
Затова, управлението на налягането е един от най-съществените елементи на една 
добре разработена стратегия за водата неносеща приходи. Понижаването на налягането 
намалява степента на повишаване на течовете. Това се отразява на нивото на необходимите 
ресурси за откриване на течове и намалява дебита на всички течове (аварии на тръби и 
предшестващите ги течове). 
 
За оценка на това дали управлението на налягането е подходящо в дадена система, 
преди изпълнението трябва да се предприемат редица действия. Те включват: 
 

 Компютърно изследване с цел идентифициране на потенциалните зони, точки на 
монтаж и проблеми, свързани с клиентите; 

 Анализ на нуждите с цел идентифициране на видовете клиенти и ограниченията на 
контролните действия; 

 Измервания на дебита и налягането на място (налягането обикновено се измерва на 
вход, в средна точка на зоната и в критични възлови точки); 

 Моделиране на евентуалната полза от използването на специални модели; 
 Идентифициране на точните контролни клапи и контролни устройства; 
 Моделиране на правилни режими на контрол за постигане на желаните резултати; 
 Анализ разход/ползи. 

 
Във водомерните зони обикновено се разполагат кранове за понижаване на 
налягането, в близост до измервателното устройство на зоната. Кранът за понижаване 
на налягането трябва да се монтира след дебитомера, така че турбулентността от крана да 
не влияе на точността на дебитомера. Добра практика е кранът за понижаване на налягането 
да се монтира на байпас, което позволява извършването на сериозни дейности по 
поддръжката в бъдеще. 
Последният въпрос 'как да поддържаме стратегията' и 'как да поддържаме подобренията, 
получени в резултат от нея?' може да налага известни промени в политиките и със сигурност 
ще изисква въвеждане на програми за експлоатация и поддръжка. 
На даден етап се появява нуждата от проверка на политиките за производство на вода и 
водоснабдяване. Някои политики са свързани с елементи от управлението на 
инфраструктурата – характеристики и състояние на тръбите, и начинът, по който те се 
експлоатират и поддържат – подобряването и поддръжката на инфраструктурата са 
разгледани в предходния раздел. Другите политики са предимно организационни – те са 
свързани с начина, по който дружеството разглежда отношенията си с клиентите, с 
осигуряване на подходящ персонал и регулаторни рамки за изпълнение на основната рамка 
на дружеството – производство на вода и водоснабдяване на клиентите на дружеството. Тези 
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политики са много субективни – те се влияят не само от физическите и местните 
характеристики на мрежата, и от социалното и културното отношение на клиентите, но и от 
структурата на самото дружество, независимо дали е то държавно или частно, или публично-
частно партньорство.   
Освен това, налице са увеличаващи се рискове за околната среда от балансирането на 
новите ресурси спрямо необходимостта да се отговори на непрекъснато увеличаващите се 
нужди на клиентите. Други важни проблеми включват Политика за измерване на 
консумацията на клиентите, прехвърляне на технологии и обучение, и експлоатация и 
поддръжка. 
На управлението на загубите на вода и откриването на течове традиционно се е гледало като 
на последващи мероприятия в експлоатацията на мрежата. През последните години обаче, 
стратегията за загубите на вода се превърна в една от основните експлоатационни 
задачи за разпределителната мрежа. Причината за това е комбинацията от глобален 
недостиг на вода, приватизация и регулиране, и заставяне на дружествата да бъдат все по-
отговорни към клиентите, акционерите и регулаторите. Един от основните моменти в 
стратегията е да се установят процедури за точна оценка на обема на водата неносеща 
приходи, така че да се въведат политики и планове на действие за намаляване на 
загубите на вода до едно икономическо ниво, което е подходящо, достижимо и 
приложимо на практика спрямо характеристиките на мрежата. 
Възможно е държавите, които не разполагат с такива процедури или стратегия за 
развиването им да подценяват сериозно общите загуби. Моделите, разработени от 
Международната асоциация по водите за разбиране, измерване, наблюдение и сравняване 
на загубите и поддържащите ги механизми, могат да се прилагат за всяка водна мрежа в 
целия свят. 

4 ВОДЕН БАЛАНС 

4.1 Общ преглед на водния баланс в Добрич 

Изчисленията на Водния Баланс са базирани на водата, доставяна от два резервоара в 
близост до града, където съществува измерване на дебита на водата (с някои резерви – виж 
по-долу). Затова, на базата на измервания и предположения, може да се определи Обемът 
на подаваната вода в системата на града. Това обаче не е пълната картина, тъй като 
принципните водоизточници се намират в Шабла, на около 66 км, а главният водопровод от 
източника до резервоара в Добрич също е свързан със загуби. Тези допълнителни 
загуби се преценяват като 20%, тъй като производството на вода не се измерва в момента. 
Затова, точното количество на произвежданата вода не е известно и се базира на 
характеристиките на наличните помпи (Q/H), които са забележително ненадеждни с оглед 
на остарялото и често подновяваното помпено оборудване. Препоръчваме да се направи 
по-интензивно проучване на разходните компоненти на производството на вода. Освен 
това, препоръчваме да се предприемат спешни мерки по измерването на производството 
на вода от всички източници и също така, да се направи измерване на дебита в 
стратегически точки по трасето на главния водопровод от Шабла. 
Водата от кладенците на Шабла се използва също и за снабдяване с вода на други населени 
места по продължение на главния водопровод и това се изчислява на около 55% от общия 
обем на произведената вода. 
 
Определено е начално състояние на водния баланс за гр. Добрич с помощта на 
стандартната методология на Международната асоциация по водите (IWA). Финансовите 
последици и резултати от големите загуби на вода неносеща приходи не са изследвани много 
задълбочено на този етап и са необходими допълнителни насоки от Финансовия експерт по 
този въпрос. Очаква се това да стане през м. май 2014. 
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4.2 Обем на подаване в системата 

Дебитът на водата, подавана към трите главни водопровода на гр. Добрич, от резервоара 
на ‘петия километър’ се измерва от м. април 2013. Измерванията са на 15-минутни интервали 
и се записват на логер за данни, след което се прехвърлят чрез SCADA системата в 
централния офис на ВиК Добрич. Установено е, че по някаква историческа причина, на двата 
водопровода от главния резервоар на ‘5 км’ е монтирана връзка между двата главни 
водопровода, както е показано на Фигура 3. Тъй като двата резервоара на едно и също 
водохранилище могат да имат различно водно ниво (отляво и отдясно), съществува 
възможност за неотчетен обем между двата водопровода, при определени условия на 
водоснабдяването. Затова е от съществено значение да се коригира конфигурацията на 
измерване спрямо предложената във Фигура 4. 
 
За Одринци и Алмалии са направени някои измервания само през месеците от м. май до м. 
септември 2013, като са добавени и други данни за същата година. Другите месечни дебити 
са калкулирани на 3,300 м3/д до 4,000 м3/д. За коригиране на тази ситуация, трябва да се 
ремонтира и/или смени съществуващия водомер за Одринци и Алмалии. 
 
По главния водопровод до резервоара в Добрич от кладенците на Шабла и Батово, на 
разстояние около 66 км, също има загуби на вода неносеща приходи. Загубите се 
оценяват на 20%, тъй като системата за измерване на дебита по дължина на този главен 
водопровод и при водоизточниците вече не функционира (стара радио-сигнална система) и 
работата по обновяване на системата не е завършила. Трябва да вземем предвид тези 20% 
само за целите на финансовия анализ. Те не са включени в стойностите на водния 
баланс за гр. Добрич.  
 
Обемът на подаване в системата се състои от два основни компонента, както следва:  
Подаване в системата                    м3/г                Марж на грешката 
Главен резервоар 5 км             4,788,201             20% 
Одринци и Алмалии                       1,327,215                10% 
Обем на подаване в системата 16,115,416 м3/г       18.4% 
 
Окончателният обем на подаване в системата за гр. Добрич се доближава до 16,115,416 
м3/г с марж на грешката 18.4%. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Препоръки 

1. Два от главните тръбопроводи от резервоар 5 км имат 
резервна връзка, която може да влияе на дебитомерите. Един 
от водомерите трябва да се премести на друго място, след 
връзката между двата водопровода. 

2. Трябва да се измерват всички обеми на подаване в системата, 
при всички източници. 
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Фигура 3: Съществуваща конфигурация на измерване в главния резервоар 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Фигура 4: Предложена нова конфигурация на измерване в главния резервоар 
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4.3 Вода носеща приходи 

4.3.1 Начислена разрешена консумация 

Начислена измерена консумация 
Начислената измерена консумация е взета от счетоводната система и е 3,164,854 м3/м.  
 
Начислена неизмерена консумация 
Обемът на начислената неизмерена консумация е взета от счетоводната база данни и е 
167,098 м3/г. 
 
Общото количество на водата носеща приходи е 3,331,962 м3/г. 

4.4 Вода неносеща приходи 

4.4.1 Неначислена разрешена консумация 

Неначислена измерена консумация 
Неначислената измерена консумация е 0 м3/г.  
Неначислената измерена консумация е взета от счетоводната система. 
 
Неначислена неизмерена консумация 
Неначислена неизмерена консумация включва следните компоненти: 
 

 Промиване на тръбопроводи; 
 Социални групи; 
 Противопожарни групи за града.  

 
Промиване на тръбопроводи 
Неначислената неизмерена консумация позволява използването на вода от дружеството за 
експлоатационни цели, като промиване на тръбопроводи. 
Промиването на тръби се изчислява, както следва: 
951 аварии x 200 л/ч x   3 ч/1,000 = 571 м3/г (марж на грешка +/- 50%) 
 
Социални групи 
Тъй като тази информация е налична, може да се изчисли, че водата, използвана от 
социалните групи е приблизително 20,000 население x 20л/д= 73,000 м3/г (марж на грешка +/- 
50%) за 2013 г. 
 
Противопожарни нужди 
Все още чакаме точна информация от пожарните служби, но сме изчислили 3,000 м3/г (марж 
на грешка +/- 30%) въз основа на данните от други градове с подобна големина.   
 
Общ обем = 571 + 73,000 + 3,000 = 76,571 m3/г (марж на грешка +/-30%) 
 
Неначислената неизмерена консумация се изчислява на 76,571 м3/г (марж на грешка +/-
47.7%) 
 
Това е жалко, тъй като голяма част от неначислената неизмерена консумация се дължи на 
слабости във водната система и експлоатационните практики на ВиК дружеството. 

4.4.2 Явни загуби 

Неразрешена консумация 
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Техническите специалисти от ВиК дружеството са имали трудности при изчисляване на 
точния обем на загубите на вода, дължащи се на кражби. В града има фирми, които са 
монтирали свои собствени кладенци и в някои случаи, обемът на използваната вода е 
намалявала драстично. Освен това, в региона има хотели с басейни и промишленост, която 
може да използва вода от неразрешени връзки. Това се счита критичен проблем за ВиК 
дружеството, тъй като в момента неразрешената консумация е почти същата като 
разрешената консумация! 
Едно от техническите решения за минимизиране на проблема е да се използва земен радар 
за откриване на незаконни връзки в мрежата. 
 
Неразрешената консумация се изчислява, както следва: 

1. Изчисленият брой незаконни битови връзки е 500 x 2 души/имот x 150 л/д= 54,750 
м3/г (марж на грешка +/- 50%) 

2. Изчисленият брой други незаконни връзки е 150 x 20,000 л/консуматор/д = 
1,095,000 м3/г (марж на грешка +/- 50%) 

3. Измерване на незаконни приспособления, байпаси и др. за всички регистрирани 
клиенти 500 x 500 л/консуматор/д = 91,250 м3/г (марж на грешка +/- 50%) 

 
Неразрешената консумация се оценява от ВиК дружеството на 1,241,000 м3/г (марж на 
грешка +/- 44.3%). 
 
Неточности в измерената консумация на клиентите и грешки в данните 
Пред някои жилищни блокове в Добрич (предимно големи устройства за измерване на 
консумацията) са монтирани външни устройства за измерване на вода с грешка <= 2%. 
Собственик на всички тези измервателни устройства е ВиК дружеството. Съгласно 
разпоредбите, подобни водомери трябва да се проверяват за точност или да се 
ремонтират/сменят на всеки две години. 
За сравнение, съгласно разпоредбите, за частните къщи/имоти, вкл. апартаменти, водомерът 
е собственост на собственика на имота. Той трябва да се ремонтира или сменя, обикновено 
от собственика, на всеки 10 години. За да се избегне този проблем и грешките, направени в 
резултат от неспазване на законите, трябва да се монтират нови водомери пред всички 
жилищни блокове, под ръководството на ВиК дружеството. Вече има програма, одобрена 
от Водния регулатор (ДКЕВР), за подмяна на водомери в текущия бизнес план на ВиК 
дружеството. Поради липса на финансиране обаче, тази програма за подмяна на водомери 
се изпълнява много бавно.  
 
Начислената вода на клиенти със стари водомери е 1,142,099 м3/г или 36% от общата 
начислена измерена консумация.  
 
Грешките в данните се изчисляват, както следва: 
Начислена измерена консумация 3,164,854 м3г x 25% = 1,054,951 м3г (марж на грешка +/- 50%). 
Контролни измервания 3,331,952 м3г x 15% = 587,992 м3г (марж на грешка +/- 50%) 
 
ОБЩА ОЦЕНКА = 1,642,943 м3/г (марж на грешка +/- 37%). 

4.4.3 Действителни загуби 

Обем на загубите на вода минус обема на явните загуби 
Действителните загуби се изчисляват на 9,822,950 м3/г.  
 
Течове от преносни и/или разпределителни тръбопроводи 
Неизбежните основни течове се изчисляват на: 
9.6 л/км/д на м налягане x 205км x 30м x 365 x 24/1,000 = 517,190 м3/г 
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Докладваните аварии на разпределителни тръбопроводи се изчисляват на: 
(670 + 56) x (8-часово уведомление + 20 часа време за откриване + 8 часа за ремонтни работи) 
x 240 л/ч/м x 30м = 188,179 м3/г 
 
Течовете от преносни и/или разпределителни тръбопроводи се изчисляват на: 
 
Течове и преливане от резервоарите за съхранение на дружеството 
Тази оценка е направена, тъй като на всички резервоари за съхранение са монтирани 
устройства за измерване на ниво.  
Има три резервоара, един с обем 16,000 м3 и 3,000 м3 на 5 км, и Кобаклъка 3,000 м3. 
Тъй като измервателната система не е напълно установена, течът и преливането от 
резервоарите за съхранение се изчислява на 0.4% от обема на подаване в системата, или 
82,931 м3/г. 
 
Течове при сервизните връзки до точката на измерване на консумацията на клиента 
Неизбежни основни течове от сервизни връзки. 
Основните течове от сервизните връзки до точката на измерване на консумацията на клиента 
се изчисляват като: 
(16,250 x 10м/1000м) x 365 дни x 16 л/км/д на м налягане x 30 м налягане = 28,740 м3/г 
 
Основните течове от сервизните връзки се изчисляват като: 
16,250 x 0.6 л/сервизна връзка/д на м x 30м = 292,500 м3/г  
 
Авариите от връзките се изчисляват като: 
225 аварии x 10 дни x 32 л/ч/м x 30м = 216,000 м3/г 
 
Общият теч от сервизните връзки е 536,970 м3/г. 
 
Включени са загубите на вода по време на ремонтите на аварии на тръби, тъй като 
обикновено за една авария в централната част често се затваря кран в близост до главния 
резервоар, а водата в тръбната мрежа се губи за централната част на града докато се 
извършват ремонтните работи. Авариите в гр. Добрич са общо 951 (броят е взет от 
документални източници), 330 от които са свързани в ремонтите на аварии в центъра на 
града. 
Неначислената неизмерена консумация (поради липсващи кранове) е изчислена в 
следващата таблица. Тя се базира на действителни примери на аварии в централната част 
на града, където за всяка авария се спира водата от крана на централната тръба, в 
близост до резервоара. Много жители на града остават без вода дълго време, всеки път при 
настъпването на авария на или близо до кръговия главен водопровод. 
Изчисленията са направени като е взета предвид загуба на вода в размер на 20% от обема 
на водата в тръбите в централната част на града и 10% в останалите тръби. 
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Региона на 
гр. Добрич 

Дължина на 
тръбопроводи 

(м) 

Обем на 
водата в 
тръбната 
мрежа (м3) 

Аварии
(бр./ г) 

Общ обем 
загуби по 
време на 
аварии 
(м3/г) 

Теч/Загуба 
като % от 
обема на 

тръбопровода  

Общ обем на 
теча от 

тръбопроводи 
(м3/г) 

Централна 
част 

22,000 4,000 330 1,320,000 20 264,000

Други части 63,500 7,120 303 2,157,360 10 215,736

Рилци 16,000 1,600 102 163,200 10 16,320

Общо                                                                                496,056

Таблица 2: Загуби на вода по време на ремонт на аварии 

Загубите на вода от авариите се изчисляват на 496,056 м3/г.  
 
Неидентифицирани/неоткрити течове от тръби: 7,464,384 м3/г. 
 
Действителни загуби = 517,190 + 188,179+ 82,931 + 28,740 + 292,500 + 216,000 + 536,970 + 
496,056 + 7,464,384 = 9,822,950 м3/г (марж на грешка +/- 31.3%). 
 
Водата неносеща приходи се определя на 12,783,464 m3/yr (марж на грешка +/- 23.2%). 
 
Тази цифра се изчислява като сумата от неначислена разрешена консумация, явни загуби 
и действителни загуби. Както споменахме по-рано, тук не се вземат предвид загуби на вода 
неносеща приходи от водоизточниците (отдалечени на 66 км) в Шабла, до главния резервоар 
на Добрич. Това се изчислява условно като 20% при резервоара на Добрич, но не е 
включено в изчисленията на таблицата на водния баланс. 

4.5 Заключения и препоръки 

Последната таблица за изчисляване на водния баланс на Добрич през 2013 г. е посочена 
в Приложение 3. Това ще се използва като ‘начално’ състояние, спрямо което могат да се 
измерват подобренията през следващите пет години. Следва обаче да се подчертае, че 
засега водният баланс е неточен и изисква допълнителни изследвания и проверка. 
 
В Приложение 3 е показана също таблица със Заключение и Препоръки във връзка с водния 
баланс. В нея също така са посочени и количествата на финансовите подобрения, които могат 
да се очакват, ако Планът за намаляване на водата неносеща приходи се изпълнява 
подходящо. 

5 ЛАН ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ВОДАТА НЕНОСЕЩА 
ПРИХОДИ ЗА ДОБРИЧ 

5.1 Откриване на нов Отдел за водата неносеща приходи 

В началото на проекта стана съвсем ясно, че наличните човешки ресурси са неподходящи за 
постигане на устойчиви резултати във ВиК дружеството във връзка с намаляване на водата 
неносеща приходи. Дискусии в рамките на ВиК дружеството доведе до решение за спешно 
укрепване на „Отдела за водата неносеща приходи”.  
Дейностите по идентифициране на подходящ персонал от самото ВиК дружество и планиране 
на обучението на персонала приключиха. Отделът за водата неносеща приходи сега се 
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състои от 14 души (12 от вече назначени служители на ВиК дружество и 2 нови служители). 
Директорите на Отдела за водата неносеща приходи се отчита пред Зам. Генералния 
Директор на ВиК дружеството. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Таблица 3: Персонал на Отдела за водата неносеща приходи 

 
Освен това, направени са предложения съвместно с ВиК дружеството за преструктуриране 
на организацията, за сливане на напълно различни отдели под шапката на Зам. Генералния 
Директор с цел ефективното управление на дейностите за намаляване на загубите на водата 
неносеща приходи. Това включва екипа(-ите) за откриване на течове, екипите за ремонт на 
мрежата, техническият отдел, който отговаря за получаването на данни, картографиране и 
моделиране на мрежата, и отдела за начисляване и събиране на такси. 
 
„Докладът за откриване на отдел по течовете” предстои да бъде предаден през м. август 
2014 г. В него ще се съдържа подробна информация за резултатите от дейностите на Отдела 
за водата неносеща приходи, включително завършеното обучение и работата на екипите. 
Той ще бъде тясно свързан с тримесечния Доклад за намаляване на водата неносеща 
приходи, който ще отчита напредъка на дейностите по намаляване на водата неносеща 
приходи. 

5.2 Обучение на екипа на Отдела за водата неносеща приходи 

Персоналът на Отдела за водата неносеща приходи ще се обучава до края на 2014 г., на 
модули, свързани с всички аспекти на дейностите на отдела, общата цел на които е 
намаляването на загубите на вода в мрежата. За целите на плана на обучение е предвидено 
застъпване на уменията на отдела и гарантиране, че така установеният капацитет ще се 
запази и в бъдеще. Като част от Доклада за започване на дейностите по проекта вече беше 
представен временен план за обучение. 
 
Обучението по някои от модулите вече започна в средата на м. март, в това число 
хидравлично моделиране, устройства за измерване на налягането и дебита. 

5.3 Дейности по обществени поръчки 

Като част от укрепване на Отдела за водата неносеща приходи, следва да се дефинира 
допълнително оборудване за проверка на тръбите и откриване на течове, въз основа на 
изискванията на сформирания(-те) технически екип(-и) в отдела. Списъкът на необходимото 
оборудване вече беше представет във фазата на започване на дейностите по проекта. 
 

Отдел за водата неносеща приходи – 
Персонал 

Началник 1 
Заместник Началник 1 
Счетоводител 1 
Хидравлично моделиране 2 
Финансов специалист 1 
Персонал за откриване на течове (2 екипа) 4 
Техници 4 

Общ персонал 14 
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Въпреки че в момента ВиК дружеството е в много тежко финансово състояние, висшето 
ръководство е подчертало, че дружеството ще се справи с провеждането на обществена 
поръчка за „ограничено”’ допълнително оборудване, кранове за намаляване на налягането и 
необходимите спомагателни фитинги, като по този начин ще способства за предвижването на 
стратегията за намаляване на налягането напред. Необходимите основни материали и 
оборудване са изброени в Таблица 3. 
 

№ 
Необходими основни материали и 
оборудване 

Количество 

1 Оборудване за откриване на течове – корелатор 1 
2 Дебитомери с логери за данни с дистанционно 

отчитане и GPRS-изпращане на данни 
(фиксирани уреди за измерване) 

15 

3 Кранове за намаляване на налягането 10 
4 Устройства за измерване на налягането с логери 

за данни и GPRS-изпращане на данни 
6 

5 Хидрофорни системи за 6, 12, 18 и 24 етаж 
(жилищни блокове) 

30 

6 Кранове за главните водопроводи (различни 
размери) 

50 

Таблица 4: Материали за обособяване на водомерни зони 

 
ВиК дружеството е открило тръжна процедура за доставка на горепосочените материали, въз 
основа на ‘график на доставките’, в случай че такива ще бъдат необходими. Материалите 
ще се използват за установяване на водомерните зони в мрежата. 
Що се отнася до предложените средства за инвестиции от ОП „Околна среда”, на този етап 
не е ясно дали те ще бъдат на разположение за подпомагане на тези дейности през 2014. 
Средствата за инвестиции обаче могат да бъдат отпуснати на траншове по-късно, през 2015 
г. Идеята е Планът за намаляване на водата неносеща приходи да се изпълнява независимо 
от това дали ще има инвестиции или не, за постигане на реални резултати по най-бързия 
начин. 

5.4 Проучване за пилотни водомерни зони 

В мрежата са идентифицирани три пилотни водомерни зони като начално изследване и 
обучение на персонала за водата неносеща приходи в процеса на работата. Трите пилотни 
водомерни зони са изброени в Таблица 4. Рилци е с една точка на водоподаване, докато 
другите две пилотни водомерни зони се снабдяват от две точки. Пилотните водомерни зони 
ще бъдат фокусът на интензивно изследване от персонала на Отдела за водата 
неносеща течове, насочвано и подпомагано от Консултанта. Това ще включва 
измервания на място, наблюдение на дебита и налягането, откриване и ремонтиране на 
течове, управление на налягането и анализ. Освен това, пилотните зони ще се използват за 
обучение и инструкции на място от обучаващи специалисти и ключови експерти. 
Началните данни за пилотна водомерна зона Рилци са показали, че обхватът на 
намаляване на налягането в тази зона може да се ограничи, тъй като зоната вече е 
експлоатирана близо до оптималното ниво на налягането; продължава да се извършва 
допълнителен анализ. 
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№ Име на обособената зона Брой връзки (приблизително) 

Пилотни водомерни зони 

1 Рилци 800 (самостоятелни къщи) 

2 Червената пръст 1,000 (самостоятелни къщи in) 

3 Калиакра 1,500 (самостоятелни къщи) 

Водомерни зони в мрежата на Добрич 

4 Други условно обособени 
водомерни зони в гр. Добрич: 

Големи зони 

1. Рилски блокове 

2. Вапцаров 

3. Битака 

4. Христо Ботев 

5. Балик 

6. Център (вътрешен пръстен) 

7. Дунав 

8. Дружбите 

9. Лозята 

10. Добротица 

11. Индустриална зона „Запад” 

12. Индустриална зона „Север” 

Малки зони (могат да бъдат 
включени в най-близките 
големи зони) 

13. Иглика 

14. Строител 

15. Изгрев 

16. Хидрофор Дружба1 

17. Мезонети Дружба1 

18. Арда 

Данните са в процес на изготвяне. 

 

Големите водоснабдителни зони са 
определени чрез ‘инспектиране’ на 
мрежата. Те ще бъдат включени в 
плана за намаляване на водата 
неносеща приходи, за измервания на 
терен, анализ и мерки за управление 
на налягането. 

Таблица 5: Предложени обособени водомерни зони в Добрич 

5.5 Обособени водомерни зони в мрежата на Добрич 

От първоначалната проверка на мрежата бяха идентифицирани 12 големи обособени 
водомерни зони и 6 малки водомерни зони в мрежата на Добрич; може да се наложи най-
малките зони да бъдат комбинирани със съседните по-големи зони. Тези предложени 
обособени водомерни зони ще бъдат предмет на допълнително изследване и проверка на 
място, за да се гарантира, че имат само 1 или 2 точки на водоснабдяване. В някои случаи, 
ще са необходими допълнителни кранове за изолиране на водомерните зони. 



План за намаляване на водата неносеща приходи за Добрич                                                                                                                     30 

 
 

_____________________________________________________________________________________ 
     

 
Списъкът на предложените обособени водомерни зони в Добрич е включен в Таблица 4. 
 
Картата на мрежата на предложените обособени водомерни зони е показана в Приложение 6. 
 
Предлага се всички обособени водомерни зони да имат монтирано фиксирано устройство 
за измерване на дебита на точката(-ите) на водоснабдяване на зоните. Освен това, ще се 
монтира(-т) кран(-ове) за понижаване на налягането с помощта на байпас. Това ще даде 
възможност за непрекъснато измерване за целите на водния баланс и за наблюдение на 
състоянието на мрежата в бъдеще. 
 
Процесът на формиране на водомерни зони в предградията на гр. Добрич е възможен, при 
условие че повечето от тях имат само една или две точки на водоснабдяване. Тъй като 
документацията на мрежата е непълна обаче, този процес трябва да се изпълнява 
внимателно, за да се гарантира, че услугите към клиентите се изпълняват на приемливо ниво 
по време на изследванията. 
 
Формирането на водомерни зони в централната зона ще бъде много по-сложна задача, 
тъй като тя има повече от 15 различни точки на водоснабдяване от главния водопровод и 
засега е невъзможно да се изолират някои части от централната зона. Това е неприемлива 
ситуация, тъй като в повечето случаи, при големи аварии в централната зона, единственият 
начин за ремонт е да се спре водата при спирателния кран на главния резервоар и да се 
дренира цялата централна част. Това може да повлияе на качеството на услугите към 
клиентите – нещо, което се случва редовно на хората, живеещи в централната зона! 
 
Както вече споменахме, методът на виртуално наблюдение на зоната може да бъде добро 
решение за преодоляване на проблема с изолирането на водомерни зони в централната част 
като първа фаза, а по-късно, зоната може да бъде разделена допълнително, ако е 
необходимо. 
 
Планираните инвестиции от ОП „Околна среда” предвиждат подмяна на някои участъци от 
кръговия главен водопровод в централната зона, в допълнение към монтирането на 
допълнителни изолиращи кранове. Изпълнението на тези мерки може да има положителен 
принос към формирането на обособени водомерни зони в централната част на града. 

5.6 План за измервания на място 

Планът за събиране на данни на място за Добрич е представен в Приложение 1. В основата 
на плана е създаването на обособени водомерни зони в мрежата на града и въвеждането на 
дейности за Активен контрол на течовете във всяка обособена водомерна зона. Във всяка 
водомерна зона ще се провежда цикъл от дейности (както е посочено в Приложение 1), като 
за всеки цикъл ще са необходими приблизително три месеца и ще включва следното:  
 

 Фаза на подготовка и измерване на място, в това число подготвителни работи, 
проучвания и измервания (вкл. измерване на дебит и стъпкови тестове); 

 Фаза на откриване и ремонт на течове, в това число събиране и анализ на данни, 
изследвания за откриване на течове (с помощта на Корелатор и земен микрофон) и 
ремонт на мрежата; 

 Окончателни дейности и докладване, в това число актуализиране на Хидравличния 
модел, изготвяне на доклади (доклад за данните от терен и доклад за водомерните 
зони) и икономически анализ. 
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Планът за данни от терен за обособените водомерни зони за гр. Добрич показва как 
Активният контрол на течовете и дейностите по управление на налягането ще действат 
методично по цялата мрежа, за всяка водомерна зона последователно. Този план показва 
също така как екипът на Отдела за водата неносеща приходи, състоящ се от 13 души, е 
изцяло ангажиран с различните действия. 
Първите доклади за данните от терен и обособените водомерни зони ще бъдат изготвени от 
Консултанта, а следващите – от персонала на Отдела за водата неносеща приходи под 
надзора и ръководството на Консултанта. Съответно, първите данни за обособените 
водомерни зони за Хидравличния модел ще се въведат от Консултанта, но за останалите 
водомерни зони, актуализираните данни ще се въвеждат от персонала на ВиК дружеството, 
под надзора на Консултанта. 
След проучване на всички водомерни зони, дейностите ще се върнат отново към първите зони 
за повторение на проучванията и т.н. 
Централната зона е специален случай и на този етап не е известно колко водомерни зони 
ще бъдат обособени в нея предвид сложността и лошото общо физическо състояние на 
мрежата; виртуалното наблюдение на зоните може да бъде подходящ подход в този случай. 
 
Измерванията на място са от съществено значение за събирането на данни, анализа и 
въвеждането на оптимизиран подход за намаляване на водата неносеща приходи. В момента, 
точките на измерване за гр. Добрич са фиксирани дебитомери на водните резервоари на „5-
ти километър”, захранващи помпените станции. Водомери има също и на главен водопровод 
„Магистрала” от Шабла на всяка помпена станция. Голяма част от тях не работят добре и 
затрудняват сериозно събирането на надеждни данни. 
Планът за измерване на място е изготвен по цикъл на дейности, съгласно Плана за 
намаляване на водата неносеща приходи. Той ще се изпълнява по-активно в началото на 3-
месечния цикъл за всяка зона и ще продължава и след откриването и ремонта на течовете. 
Най-важните измервания на фаза „Ремонт” са при наблюдението на налягането. Очаква се 
налагането на тръбите да се увеличава благодарение на ремонтите на течове; за влошеното 
състояние на мрежата в гр. Добрич в момента, внимателното наблюдение на промените в 
налягането и поддържането й на оптимално ниво с ниска необходимост от сервизно 
обслужване е от съществено значение. 
Измерванията на място трябва да се извършват с наличното портативно оборудване: 
дебитомери, логери за налягане и шум, и устройства за откриване на течове. Осигуряването 
на качествени фиксирани устройства за измерване на дебита и налягането по време на 
цикъла ще повиши надеждността на данните и устойчивото развитие на стратегията за 
намаляване на водата неносеща приходи. 

5.7 Активен контрол на течовете в мрежата 

Планът за намаляване на водата неносеща приходи за Добрич е представен в 
Приложение 2. 
 
Срокът на плана е пет години (2014 – 2018), като първите две години от изпълнението му ще 
се подпомагат от Консултанта. В Плана за намаляване на водата неносеща приходи са 
посочени цели; за първата година, загубите на вода неносеща приходи, трябва да се 
намалят от 1,950 л/връзка/д в началното състояние до 1,750. По време на 5-годишния 
срок, загубите на вода неносеща приходи трябва още да се намалят, до 1,250 л/връзка/д. 
Това обаче зависи от успешното изпълнение на програмите за значителна рехабилитация 
и/или смяна на мрежата в града. 
Освен това, целта е кумулативните икономии на финансови средства и увеличените 
приходи да достигнат приблизително 7,700,000 лева за програмния период. 
Това зависи също и от текущото обучение и допълнителното укрепване на Отдела за водата 
неносеща приходи до края на програмния период. 
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Целият План за намаляване на водата неносеща приходи подлежи на проверка и корекция 
ежегодно в рамките на 5-годишния срок на изпълнение. 
 
Както споменахме по-рано, развитието на стратегия за активен контрол на течовете се 
основава на обособяването на водомерни зони и временни или постоянни измервания. Могат 
да се постигнат добри резултати, като ВиК дружеството може да инвестира в монтажа на 
фиксирани водомери и устройства за измерване на налягането на входа (и изхода) на всяка 
обособена водомерна зона. Те могат евентуално да се свържат с изгражданата SCADA 
система, така че текущото състояние на обособените водомерни зони да може да се оценява 
по-лесно по всяко време спрямо началното състояние или спрямо стари стойности. С 
помощта на този подход, времето за реакция на промените в обособените водомерни зони 
ще се намали чувствително, а загубите на вода ще се сведат до минимум. Началното 
състояние трябва да се определи за съответното място в края на началния цикъл за всяка 
обособена водомерна зона. 
 
Активният контрол на течовете включва следните дейности: 
 

 Течове в помпените станции и резервоари за вода. Повечето от тях са видими и 
Отделът за водата неносеща приходи ще ги посещават и ще наблюдават 
състоянието им редовно. Скритите течове от водните резервоари могат да се 
измерват или оценяват; 

 Течове на външни преносни тръбопроводи – напр. между помпената станция и 
резервоара. Измерването от двете страни на водопровода (ако няма други връзки) 
може да даде надеждна картина на загубите в съответния участък; 

 Измервания на дебита на водата и налягането във водомерните зони спрямо 
разрешената консумация и индикативните резултати от хидравличния модел. По 
този начин може да се изчисли нивото на течовете в обособените водомерни зони; 

 Визуални инспекции чрез ходене по дължина на тръбопровода могат да се 
извършват за откриване на видими течове и зони, където растителността 
предполага наличие на теч; 

 Обследване на канализационната мрежа. Течовете от уличните канализационни 
тръби и сервизните връзки могат да изтичат в колекторната система. Нощните 
изпитвания на дебита могат да локализират и идентифицират теча; 

 Логери за шум, корелатори, земни микрофони, аудио сензори. В днешно време 
съществува високотехнологично оборудване за откриване на скрити течове. ВиК 
Добрич разполага с такова оборудване, което досега не е използвано активно. 

 
След набелязване на течовете, важно е да се приеме програма за бърз и качествен 
ремонт на течовете. 

5.8 Анализ на водомерните зони и управление на налягането 

Необходимо е да се направи задълбочен анализ на обособените водомерни зони за 
изпълнение на Плана за намаляване на водата неносеща приходи. 
В началото, подходящото зониране е от съществено значение. То може да се базира на 
монтирани кранове за зониране или на най-добрите международни практики и насоки. 
Очаква се някои от зониращите кранове да са неизправни. Те трябва да бъдат открити и 
проверени за използваемост. Всяка обособена водомерна зона трябва да има максимум 2 
входа/изхода. 
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Дебитът на водата към и от всяка обособена водомерна зона трябва да се измерва и сравнява 
с хидравличния модел и базата данни за консумация на вода, и трябва да се направи оценка 
на количеството на водата неносеща приходи. 
Управлението на налягането е от съществено значение за устойчивостта на получените 
резултати след ремонта на мрежата в зоната. В най-ниските оценки на водомерните зони, 
налягането може теоретично да достигне 7-8 бара и монтажът на кранове за понижаване на 
налягането е от съществено значение, напр. в зоните за Рилци, Калиакра, Вапцаров, Дунав, 
Арда, Индустриална зона „Север” и др. Налягането трябва да се оптимизира на най-ниската 
стойност на сервизно обслужване съгласно разпоредбите. Повишеното налягане може да 
доведе до нови аварии с течение на времето в мрежата на гр. Добрич, която понастоящем е 
в лошо състояние, или да „събуди спящи” течове. 

5.9 Изследване на разрешената консумация 

Предлагат се следните изследвания за данните, свързани с начислената измерена 
консумация и начислената неизмерена консумация. 
 
Начислената измерена консумация е 3,164,854 м3/г 
Начислената измерена консумация е взета от счетоводната база данни. 
 
Големи консуматори – промишлени и търговски. 
ВиК дружеството обръща специално внимание на големите консуматори. Всеки месец 
специалистите сравняват консумацията на вода през текущия месец със същия месец на 
предходната година. В случай на значителни разлики, те организират среща за разследване 
на причините и предприемане на коригиращи действия, ако е необходимо.  
Битови клиенти 
С цел минимизиране на грешките при отчитане на консумацията за битови клиенти, в момента 
се изпълнява специална програма с помощта на портативни таблети за въвеждане на данни 
за стойностите, отчетени от водомера на съответния имот, в системата за начисляване на 
такси. Обмислят се и други мерки с помощта на портативни електронни устройства за 
проверка на това дали дебитомерът е бил отчитан всеки месец, особено в селата. Съгласно 
изискванията на Водния регулатор (ДКЕВР), персоналът на ВиК дружеството трябва да 
посещава имота всеки месец и да посещава други имоти с дебитомери, монтирани извън 
сгради, два пъти годишно. 
 
Начислената неизмерена консумация е 167,098 м3/г 
Обемът на начислената неизмерена консумация е взета от счетоводната база данни. 
Съгласно местните разпоредби, съществува методология за начисляване на сметките на 
клиенти с водомери, по-стари от 10 години. Разпоредбата посочва подробно четири случая 
на изчисляване на използвана вода, когато водомерът е по-стар от 10 години и следователно, 
неточен или липсващ. Това включва начисляване на 5 или 6 м3/месец/човек за различните 
имоти или от 0.1 до 0.15 м3 за всеки м3 за апартаменти или сгради в процес на строителство. 

5.10 Изследване на явни загуби 

Неразрешената консумация е 1,241,000 м3/г 
От дискусии с директори и началници на отдели във ВиК дружеството разбираме, че 
неразрешените връзки са много на брой.  
 
Има два вида нелегална консумация: 
 

 Нелегални връзки, монтирани по време на изграждане на тръбопроводите, които в 
момента не могат да се видят без специално оборудване. Предполага се, че по-
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сериозните обеми се използват чрез нелегални връзки от частни дружества, плувни 
басейни и някои къщи с градини; 

 Манипулиране на водомери.  
 
Първият вид може да се открие с техническо оборудване, като метален детектор (ако 
нелегалните връзки са от метални тръби) и земен радар. Регионалното ВиК дружество 
наскоро е закупило необходимите устройства. Разработен е план за обучение на 
персонала за използване на оборудването. Подготвя се стратегия за проучване първо на 
най-големите потребители. 
 
За втория вид – манипулиране на водомери – методът е да се организират редовни 
неочаквани посещения от ВиК дружеството или за големите потребители, водомерите да 
бъдат преместени извън съответното помещение на водомера. 
 
Неточности в измерената консумация на клиентите и грешки в данните 
Съществува програма за монтиране на водомер пред високите жилищни блокове с цел 
предотвратяване на грешки от индивидуалните водомери в апартаментите. Тази система 
вече е монтирана в някои части на града и резултатите са много положителни за начислената 
измерена консумация. В бизнес плана на ВиК дружеството се предвижда тези водомери да 
се проверяват на всеки две години, съгласно изискванията на Водния регулатор (ДКЕВР).  
По отношение на управлението на грешки в данните е стартирана програма за въвеждане на 
електронни таблети за разчитане на данни с помощта на GPRS система.  
Водомерите, по-стари от 10 години, съставляват 55% от общия брой на водомерите. Тъй като 
отчетените от тях стойности могат да предизвикат сериозни грешки, ръководството е 
взело решение да подмени всички водомери за сметка на ВиК дружеството. 
 
Неточности в измерената консумация на клиентите и грешки в данните 
С цел минимизиране на грешките в данните се предприемат следните мерки: 
 

1. Стартиране на пилотен проект за използване на таблети за снемане на данни от 
водомерите и директното им въвеждане в компютърната система на ВиК 
дружеството; 

2. Контролиране на процеса, чрез който се отчитат данните от водомерите на 
клиентите; 

3. Специалистите въвеждат данните в специални програми; 
4. За къщите на прекъснати потребители, данни се отчитат най-малко два пъти 

годишно; 
5. Специалистите от ВиК дружеството проверяват за големи разлики в консумацията 

спрямо изминали месеци и анализират резултатите.  
 

Старите водомери са имали значително влияние върху финансовото състояние на ВиК 
дружеството. 
 
Разбивката в счетоводната база данни на консуматорите е следната: 
 

1. Без водомер – 366 клиента – 0.6%; 
2. Без достъп до имота – 49 клиента; 
3. Водомер – работещи устройства – 47,146 клиента – 80%; 
4. Прекъснати потребители – 11,685 клиента – 20%; 
5. Ремонтирани – 467 бр. – 0.8%; 
6. 41,763 водомери (70%) са на повече от 5 години; 
7. 32,731 водомери (55%) са на повече от 10 години; 
8. Общ брой водомери – 59,714 бр. 
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ВиК дружеството отчита финансови загуби, дължащи се на водомери, по-стари от 10 години, 
тъй като не е ясно колко жители живеят в къщите и апартаментите, като консумация от 5-6 
м3/месечно за апартамент не може да се приложи за всички жители, тъй като това не може да 
се провери. Предложената мярка на ВиК дружеството е да се разработи програма за 
смяна на водомерите в града.  
Предлага се провеждане на изследване на водомерите с цел сравнение на възрастта на 
водомерите с консумацията. Методът ще бъде да се тества 1% от водомерите, по-стари от 5 
години (около 420 бр.). Целта е да се покаже как качеството на водата и начинът на 
експлоатация на системата могат да влияят на точността на водомерите и също така, след 
каква възраст на водомерите ВиК дружеството започва да търпи по-високи финансови загуби, 
което може да породи инициатива за смяна на водомерите (период на изплащане на 
инвестицията). Въз основа на резултатите от изследването, ВиК дружеството може да 
кандидатства за финансова помощ от държавата. 

5.11 Хидравлично моделиране 

Текущият работен хидравличен модел на ВиК дружеството е изготвен въз основа на 
надеждни източници на .dwg данни. Те са актуализирани с резултатите, получени неотдавна 
от измервания и наблюдения на терен. Включени са също така и данните от ‘екзекутивните 
чертежи’. Тръбите са разпределени подходящо на пластове със съответстващите им имена. 
Тези файлове са вкарани в софтуеър Mike Urban и към тях са добавени основните атрибути 
на тръбите – диаметър, материал, дебелина на стените, неравност. Включени са също и 
помпите и резервоарите със съответните параметри. 
Хидравличният модел ще се разработи и калибрира по-нататък от персонала на Отдела за 
водата неносеща приходи, под непрекъснатото ръководство на Консултанта, с включени 
измерени и наблюдавани данни, събрани от измерванията на терен. Те ще се актуализират 
за всяка зона поотделно в изпъленние на плана за събиране на данни на място. 
 
Моделът ще представя следните различни ситуации: 
 

 Общ модел – теоретичен модел, представляващ „идеалната” експлоатация на 
мрежата. Тук може да се наблюдава най-високото ниво на налягането, като се 
разпределя само консумацията; 

 Действителен модел – калибриран модел с разпределени течове и действителни 
характеристики на помпи и резервоари. Тук, измерените данни са включени в 
хидравлични симулации на мрежата и показват текущите условия. Той ще се 
актуализира заедно с моделите на зониране; 

 Модели на зониране – базирани на действителния модел за разработване и 
подобряване на зонирането. Те могат да се разработват зона по зона за общия 
действителен модел на мрежата. Измерените и наблюдаваните данни за мрежата 
са от съществено значение за разработването и актуализирането на моделите на 
зониране; 

 Бъдещи модели – базирани на действителния модел, те могат да предвидят 
параметрите на експлоатация на мрежата след промените (рехабилитация на 
тръби, ремонти на течове, смяна на помпи, работа на кранове, монтиране на 
кранове за понижаване на налягането и др.). 

 
Хидравличният модел може да включва също и данни от счетоводната система, карти на 
течовете със съответните атрибути, активи на мрежата, правила за контрол на времето и др. 
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5.12 Икономически анализ 

Икономическият анализ ще се направи като част от изследванията в анализа за намаляване 
на водата неносеща приходи и обособените водомерни зони. Икономическият анализ ще се 
фокусира върху следните въпроси: 
 

 Определяне на ЦЕНАТА на водата, включително разбивка по компоненти въз основа 
на наличните финансови данни във ВиК дружеството; цифрите се определят за вода 
от различни налични водоизточници; 

 Водене на документация за разходи за дейността на Отдела за водата неносеща 
приходи и изпълнението на Плана за намаляване на водата неносеща приходи; 

 Въвеждане на счетоводна система, базирана на ‘сектори себестойност’ за изпълнение 
на плана; 

 Изчисляване на икономиите за ВиК дружеството в обем вода и финансови разходи 
(дължащи се на намалено припомпване и др.) в резултат от действията във всяка 
водомерна зона и изпълнението на Плана за намаляване на водата неносеща 
приходи; 

 Запазване на кумулативните финансови цифри и цифри на намаления обем на водата 
за целия 5-годишен срок на плана. 

 
Икономическият анализ ще се използва за засилване на аргументите за оправдаване на 
допълнителни инвестиции във водопроводната система, за рехабилитация и/или смяна на 
части от мрежата. Освен това, той може да се използва за разширяване на дейностите по 
активния контрол на течовете чрез включване на допълнителни екипи за откриване на 
течове и евентуално за действия по намаляване на течовете в други населени места в района 
на обслужване от регионалното ВиК дружество на Добрич (извън техническото задание на 
Консултанта). 
Той ще има принос също така и за по-доброто разбиране на ценовата структура на 
доставяната вода от отдалечени водоизточници (Шабла и др.) на клиенти в града. 

5.13 Инвестиции за мрежата (ОП „Околна среда” и/или други 
източници) 

Гр. Добрич предстои да бъде обект на програма за значителни инвестиции във водния 
сектор, финансирани от ЕК/ЕИБ. Подготовката за изпълнението на тази програма е в много 
напреднала фаза и работите по водопроводната система се очаква да започнат по-късно през 
2014 г. 
Изпълнението на инвестиционните мерки следва да се координират в тясно 
сътрудничество с ВиК дружеството и Общината, докато се изпълнява Планът за намаляване 
на водата неносеща приходи. Това ще гарантира, че проучванията за установяване на 
обособени водомерни зони (и най-вече в централната зона) могат да бъдат успешно 
завършени. При този процес може да се постигне увеличаване на ефективността от 
обединяване на усилията, напр. местоположението на крановете за понижаване на 
налягането, фиксираните водомери и други спирателни кранове на мрежата. Тази 
информация може да бъде включена в актуализирания Хидравличен модел, а така също 
да бъде използвана за проверка на хидравличното изпълнение на предложените 
инвестиции в мрежата.  
Във ВиК дружеството е съществувала база данни на авариите на тръбите, но тази база 
данни вече не се съхранява след м. юли 2013 г. Все още съществуват някои документи на 
хартиен носител и в тях има полезна информация, но за съжаление, точността на 
координатите на авариите на тръби (адрес, местоположение в мрежата) липсва в 
информацията. 
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Предлага се въвеждането на система за ‘оценка на състоянието на тръбите’ във ВиК 
дружеството, която може евентуално да се използва за идентифициране на проблемни 
участъци в мрежата. Тя ще бъде разработена в рамките на системата за Хидравлично 
моделиране, с помощта на различни наслагващи се пластове от данни за възраст на тръбите, 
остатъчен живот, материал на тръбата, аварии и др. След това, тази система може да се 
използва за помощ при определянето на програми за рехабилитация и/или подмяна във 
водопроводната мрежа.  

5.14 Работни цели 

Целите за намаляване на водата неносеща приходи ще бъдат определени на базата на 
всяка обособена водомерна зона в мрежата и цикъла на проучване на данните от терена и 
ремонтите. Ако за всяка обособена водомерна зона се монтира фиксирано(-и) устройство(-а) 
за измерване на дебита на водата, ще бъде възможно да се наблюдават промените в дебита. 
Следователно, ще бъде възможно да се измерват подобренията спрямо началното 
състояние и да се поставят цели за подобряване на състоянието, за всяка обособена 
водомерна зона. 
За всяка обособена водомерна зона, предмет на проучване, ще се дефинират 
реалистични годишни цели. Приема се, че процентите не са подходящи за оценка на 
технически загуби и определяне на цели. Затова, целите за намаляване на водата 
неносеща приходи ще се определят на в м³/г и л/връзка/д. През първия цикъл на проучването, 
ще се постави цел за намаляване на водата неносеща приходи от около 20% от текущия 
обем на водата неносеща приходи и ще се определя в м³/г, съответно в л/връзка/д за 
всяка водомерна зона, предмет на проучване, докато се покрие цялата мрежа, и ще се 
обособят отделни водомерни зони. Целите ще се проверяват ежегодно въз основа на 
работата на Отдела за водата неносеща приходи. Накрая, всяка обособена водомерна зона 
ще се проучва и проверява ежегодно. 
Целите ще бъдат оправдани, ако е необходимо, въз основа на евентуални инвестиции в 
тръбопроводите и/или подмяна в обособените водомерни зони. 

5.15 Наблюдение и докладване 

Наблюдението на изпълнението на Плана за намаляване на водата неносеща приходи ще 
се извършва посредством Тримесечния доклад за намаляване на водата неносеща 
приходи и неговият предложен формат е включен в Приложение 5.  
Първият тримесечен доклад ще бъде предаден през м. май 2014 г. и той ще разглежда 
предложения подход за наблюдение и измерване на напредъка спрямо приетите цели, и 
механизмите за корекция на годишните цели в процеса на изпъленнието. Следващите 
тримесечни доклади ще представят само таблици с данни и графики както за 
техническото, така и за финансовото изпълнение, за проучваните обособени водомерни 
зони, в допълнение към определянето на необходимите коригиращи действия за 
промяна на плана. След като Консултантът завърши работата си в Добрич, докладите ще 
се изготвят от ВиК дружеството на всяко тримесечие. Освен това, докладът ще разглежда 
събраните данни от наблюдение на място, ‘контролни мерки за повторно активизирани 
течове’ и ‘дейности по активен контрол на течовете’, както и всички други експлоатационни 
ограничения за следващия период. 
 
Набелязаните Показатели на ефективност ще бъдат дефинирани от Неключовия експерт 
по бенчмаркинг през м. април 2014. 
 
Пълният План за намаляване на водата неносеща приходи подлежи на поправки и 
корекции ежегодно в рамките на целия 5-годишен срок на изпълнение. 
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6 ПОКАЗАТЕЛИ НА ЕФЕКТИВНОСТ 

6.1 Показатели на ефективност в началното състояние 

Данните, които са налични във ВиК дружеството в момента, са непълни, неточни или 
въобще липсват. Затова, задачата за точно изготвяне на показатели на ефективност в 
началното състояние за ВиК Добрич е много трудна задача. 
В същото време се предприемат действия за драстично подобряване на събирането и 
съставянето на необходимите данни от екипа на Отдела за водата неносеща приходи. 
Тези данни се събират дигитално във ВиК дружеството, а също така се получават чрез 
виртуален ‘клауд’ източник на данни, така че (на този етап) Консултантът също има онлайн 
достъп до тези данни. Тези папки/файлове с технически данни включват следните 
категории: 
 

 Данни за мрежата на гр. Добрич; 
 Обособени водомерни зони; 
 База данни за активите; 
 Енергийна ефективност; 
 Воден баланс; 
 Хидравличен модел; 
 Задачи на персонала. 

 
Тази система за данни е въведена от ВиК дружеството съвместно с Консултанта. 
Техническите данни ще се използват за подпомагане на планираните дейности във връзка 
с изпълнението на Плана за намаляване на водата неносеща приходи. Системата на 
базата данни ще се разширява и развива в процеса на изпълнението на плана. Всички 
данни се въвеждат от персонала на Отдела за водата неносеща приходи, под 
ръководството на Консултанта. 
На базата на предположения и добавяне на ограничените налични данни бяха изготвени 
група Показатели на ефективност за гр. Добрич, които са представени в Приложение 7. 
Предложената група показатели на ефективност отговарят на Ръководството за най-добри 
практики ‘Показатели на ефективност за водопроводни услуги’ на Международната 
асоциация по водите (IWA). 
С изключение на Ph05 (стандартизирана консумация на електроенергия), показателите на 
ефективност са изготвени за мрежата на гр. Добрич, с изключение на цялата останала 
инфраструктура, главния тръбопровод за пренос на вода от Шабла до резервоарите и други 
градове и населени места в рамките на района на обслужване от регионалното ВиК 
дружество. 
Известно е, че работата на ВиК дружеството в сферата на водата неносеща приходи е 
изключително лоша (~80% от подавания обем в системата). Работните цели са посочени в 
Плана за намаляване на водата неносеща приходи само за първата година на този етап 
и те ще бъдат актуализирани на по-късен етап, след започване на изпълнението на плана, 
въз основа на това как се справя дружеството с предизвикателството на Активния контрол на 
течовете и управлението на налягането. Постигането на крайната цел (посочена в 
техническото задание) ‘за намаляване, в рамките на 3-годишен период, на водата неносеща 
приходи до 40% и/или Индекс на течове в инфраструктурата от 4-5’, ще е възможно само 
чрез значителни инвестиции в мрежата и устойчиви подобрения в управлението на 
дружеството. 
Би било по-подходящо да се каже ‘постигане на крайна цел за намаляване, в рамките на 
3-годишен период, на действителните загуби от повече от 1500 л/връзка/д в момента до 
по-малко от 500 л/връзка/д, а явните загуби – от около 400 л/връзка/д в момента до по-
малко от 200 л/връзка/д’. 
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Целите за намаляване на водата неносеща приходи през първата година (2014) се базират 
на дейностите в 7 обособени водомерни зони и целта за всяка водомерна зона ще се 
определя въз основа на измервания на терен, предложени мерки за рехабилитация и 
преобладаващо налягане в тази зона. Целевото намаляване първоначално се очаква 
да бъде приблизително 20% от текущия обем на водата неносеща приходи (дефинирани в 
м³/г, съответно в л/връзка/д) за всяка обособена водомерна зона, предмет на изследване. 
Кумулативните икономии за 2014 г. за 7-те водомерни зони ще доведат до общо 
намаляване на водата неносеща приходи от около 10% от действителния обем на 
водата неносеща приходи за гр. Добрич. 
Целият План за намаляване на водата неносеща приходи подлежи на проверка и корекция 
ежегодно в рамките на 5-годишния срок на изпълнение. 

6.2 Поощрения за Отдела за водата неносеща приходи 

Считаме, че от е съществено значение да се създаде схема на финансово поощрение на 
Отдела за водата неносеща приходи въз основа на работата на отдела спрямо поставените 
цели. В момента заплатите на персонала са много ниски, а мотивацията на служителите е 
ключов елемент за успешното изпълнение на Плана за намаляване на водата неносеща 
приходи. На този етап е много рано да се определя подходяща схема, основаваща се на 
работата. Очаква се обаче такава схема да бъде включена в Тримесечния доклад на 
намаляване на водата неносеща приходи след съгласуване на подробностите с 
ръководството на ВиК дружеството. 

6.3 Технически и управленски подобрения 

През последните години, висшето ръководство на ВиК дружеството е било затруднено в 
работата си от множество промени в ръководния състав, в това число внезапни смени на 
ключов персонал. Това е довело до ситуация, при която ВиК дружеството изпълнява 
дейността си твърде неорганизирано. Напоследък се предприемат действия по 
‘преструктуриране’ на организацията, но все още предстои да се свърши много работа в тази 
връзка. Дружеството би имало полза от създаването на организационна структура с 
делегирани правомощия на директорите на отдели; напр. директорите по експлоатацията 
(Отдел водопроизводство и Отдел водоразпределение), Финансовия отдел, Отдел 
техническо обслужване и Администрация, както и от реорганизация с цел създаване на 
самостоятелни отдели под шапката на Генералния Директор. 
В Приложение 4 е показана таблица, идентифицираща въпроси, свързани с техническите и 
управленските подобрения. Таблицата е разделена на действия от първостепенен 
приоритет и второстепенни действия. При сегашните условия на работа на ВиК 
дружеството, следните въпроси се считат ПРИОРИТЕТНИ действия: 
 

 Допълнително укрепване и сплотяване на Отдела за водата неносеща приходи; 
 Откриване (или укрепване на съществуващ отдел) на Отдел за енергийно 

управление и ефективност; 
 Откриване на Технически Отдел (в момента ПТО) за координиране на всички 

технически въпроси, като специална отговорност се възлага за управлението и 
подготовката на планираните инвестиции в мрежата (ОП „Околна среда” и други 
източници на финансиране); 

 
Други ВТОРОСТЕПЕННИ действия включват: 
 

 Въвеждане на процедури на финансова отчетност за висшето ръководство с цел 
съпоставяне на действителното финансово изпълнение със заложеното в Бизнес 
плана; 
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 Въвеждане на счетоводна система по разходни центрове; 
 Назначаване на Директор Обучение във ВиК дружеството; изготвяне на план за 

обучение; използване на наличните ресурси за обучение в България; 
 Разширяване на SCADA-системата и измерване на водопроизводството (в 

момента няма подобни измервания) и дебита към населените места по дължина на 
главния тръбопровод за пренос на вода от Шабла и др.; 

 Изготвяне на План за управление на активите; 
 Изготвяне на Схема за оценка на състоянието на тръбопроводите на мрежата; 
 Укрепване на IT ресурсите за разпространение на данни във ВиК дружеството, 

управление на базата данни и системи за вътрешна отчетност. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ПЛАН ЗА СЪБИРАНЕ НА ДАННИ ОТ 
ПОЛЕВИ ИЗМЕРВАНИЯ 
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1 3

2 3

3 1

4 1

5 1

6 1

7 1

8 1

9 1

10 8

11 8

12 4

13 5

14 5

15 5

16 5

17 15

18 15

19 4

20 4

21 -

22 3

23 4

24 -

25 -

Събиране и анализ на текущите данни

Подготовка на доклад за резултатите от измерванията

Настройка и монтаж на дебитомери и дейталогери за налягане по разпределителната мрежа - период 
на измерване минимум 7 дни. 

Нощен степ-тест по разпределителната мрежа със затваряне на кранове за части от зоната (при 
невъзможност за монтаж на логери за шум и липса на канализация или по преценка на ръководителя) 
в периода 01:00-04:00ч

24 ч период за очаквани оплаквания

Оглед и избор на подходящи места за инсталиране на спирателни кранове (или проверка на 
съществуващите), логери за налягане, разходомери, шумови логери, регулатори за налягане и др.

Нощен тест по канализацията (при невъзможност за монтаж на логери за шум или по преценка на 
ръководителя) в периода 01:00-04:00ч

Предварителен анализ чрез хидравличен модел и наличните данни и карти.

Настройка и монтаж на логери за шум по разпределителната мрежа - период на измерване минимум 
7 дни. 

Проверка на съществуващите регулатори за налягане. Инсталиране преди или след периода на 
измерванията на регулатори за налягане, хидрофори и др. 

Събиране на данни от логери за шум при метод на плътно покритие на части (цялата) от зоната - 
данните са за минимум 3 нощи в интервала 02:00 - 04:00 часа

Икономически анализ на проведените дейности и постигнатите резултати

Заключителен доклад за зоната

Актуализиране на хидравличния модел с придобитите данни и вторични анализи

Проверка на инсталираните стационарни дебитомери/водомери с дистанционно предаване на данни 
на вход/изход от зоната. / Инсталиране преди или след периода на измерванията.

Откриване на течове с корелатор и земен микрофон

Ремонт по водопроводи

Анализ на данните от измерването със шумови логери (от предходната дейност) и набелязване зони 
за изследване с корелатор 1 ден седмично

Затваряне на изолиращ сп. Кран 2

Затваряне на изолиращ сп. кран 1

Затваряне на изолиращ сп. Кран 2

 24 ч период за очаквани оплаквания

Монтаж/Проверка на изолиращи спирателни кранове за зоната.B5:J21

Монтаж/Проверка на изолиращи спирателни кранове за зоната.

Монтаж на логери за налягане след изолиращи спирателни кранове  - настроени за измерване през 1 
минута

ДЕЙНОСТИ  ДНИ 

Подготовка & Измерване Местоположението &  Ремонт

8 9 10 11

Ежеседмично събиране на данни от шумови логери при метода за проверка за нововъзникнали 
аварии

Окончателно Дейности

1 2 3 4 5 6 7 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 49 50 51 5238 39 40 41 42 43

ПРИМЕРЕН ПЛАН ЗА ИЗМЕРВАНИЯ В ЗОНА 

54 55 56 5744 45 46 47 48 5853 60 61 62 6359
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ПЛАН ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ВНП В 
ДОБРИЧ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3: ВОДЕН БАЛАНС ЗА ГРАД ДОБРИЧ 
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ВОДЕН БАЛАНС ЗА ГРАД ДОБРИЧ  
Период Януари – Декември 2013 

 
 

UZR Ф 630 МТТ UZR Ф 630 UZR Ф 400
Алмали и 
Одринци

Месец m3/ Месец
January 1,417,910                600,000                    556,910                    150,000                    111,000                    

February 1,211,720                550,000                    406,720                    145,000                    110,000                    
March 1,338,850                600,000                    477,850                    150,000                    111,000                    

April 1,301,918                600,000                    440,918                    150,000                    111,000                    
May 1,314,290                623,240                    424,134                    154,026                    112,890                    

June 1,315,264                664,294                    407,000                    147,010                    96,960                      
July 1,315,264                675,785                    383,659                    154,510                    101,310                    

August 1,402,322                678,161                    477,531                    135,060                    111,570                    
September 1,398,017                663,474                    500,436                    120,337                    113,770                    

October 1,374,694                678,310                    457,439                    123,040                    115,905                    
November 1,355,167                653,080                    473,722                    112,460                    115,905                    
December 1,370,000                701,880                    440,245                    111,970                    115,905                    

Всичко м3/ Година 16,115,416         7,688,224                 5,446,564                 1,653,413                 1,327,215                 

Общо количество вода 
влизащи в системата (2013)

Дни365Воден баланс в м3 за период от

Фактурирана измерена конс. На вода
Фактурирана носеща 

приходи вода
Home Продадена 

фактурирана вода
3,164,854 (м3)

(м3)
167,098 (м3)

Фактурирана неизмерена консумация на вода 3,331,9523,331,952 (м3)
Обща законна 
консумация

0 (м3)

1.1% 76,571 (м3)
Ниво на грешка (+/–)

Продадена 
нефактурирана вода

Нефактурирана измерена консумация на вода3,408,523 (м3)

Вода неносеща 
приходи

16,115,416 (м3)
Незаконно ползване

Ниво на грешка (+/–)
Търговски загуби на 

вода
1,241,000 (м3)

Ниво на грешка (+/–) 44.3%

76,571 (м3)Общо кол. Вода на 
входа на системата

Ниво на грешка (+/–)
Нефактурирана неизмерена консумация на вода

47.7% Ниво на грешка (+/–) 47.7%

18.4% 2,883,943 (м3)

12,706,893 (м3)

Общи загуби на вода
1,642,943

28.3% Ниво на грешка (+/–)
Ниво на грешка (+/–)

(м3)

23.2%

(м3)
Ниво на грешка (+/–)36.8%

Неточност при измерване и грешки при обработване 12,783,464

Ниво на грешка (+/–) 31.3%

Ниво на грешка (+/–) Реални загуби на вода
23.3%

9,822,950 (м3)
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Водният Баланс на град Добрич 
Заключения и препоръки 
 

Водния Баланс  
Компонент 

Източник на данните Настояща ситуация в ВиК 
Препоръки за усъвършенстването 
на набора данни, допускания и 
анализ 

РАЗРЕШЕНA 

КОНСУМАЦИЯ 
   

Вода носеща 
Приходи 
 

   

Фактурирана Законна  
Консумация 

   

Фактурирана Измерена 
Консумация 

Система за Плащане Съществуващи данни на месечна 
база 

Да бъде изградена онлайн достъп за 
ръководителя на отделът на ВНП. 

Фактурирана Неизмерена 
Консумация

Система за Плащане Съществуващи данни на месечна 
база 

Да бъде изградена онлайн достъп за 
ръководителя на отделът на ВНП.

Вода  неносеща 
Приходи 
 

 
 

  

Нефактурирана 
Законна  
Консумация 

   

Нефактурирана Измерена 
Консумация 
 

Система за Плащане Информацията в Система на 
плащането) е 0 m3/yr. 

Този обем не трябва да бъде нула и 
някаква стойност, трябва да се регистрира 
в базата данни за фактуриране. Това е 
сложен въпрос и е все още в процес на 
разследване.  
База данни да бъдат преразгледани, 
актуализирани.
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Водния Баланс  
Компонент 

Източник на данните Настояща ситуация в ВиК 
Препоръки за усъвършенстването 
на набора данни, допускания и 
анализ 

Нефактурирана Неизмерена 
Консумация 
 

Изчисляване на базата на 
регистрирани течове поради 
липсващи кранове, промиване 
на главни водопроводи 
Социални групи и 
Противопожарна служба 

Подходяща база данни за течове 
на мрежата не съществува и 
решение за създаване на нова 
система е направена през април 
2014 година. Няма информация, 
получена от отдела с 
Противопожарна служба  
Използват  се данни от други 
подобни водни компании. 
Използването на вода за 
социални групи се оценява грубо, 
поради липса на информация за 
броя на хората, които участват. 
Поради ограничения брой на 
спирателни кранове работещи на 
водоснабдителната система, 
голям процент от населението са 
засегнати по време на ремонт на 
течове, особено в центъра на 
града.  
Това е сложен въпрос и все още 
се изследва, за да се получи по-
точна картина. 

1.  1.Базата данни за записите на течове 
трябва да се подобри; 

2 Неработещите спирални кранове трябва 
да бъдат заменени;  
3 Водомери за социални групи трябва да 
бъдат монтирани;  
4. Противопожарната служба трябва да 
има отделен водомер  като клиент в 
базата данни. 

Очевидни Загуби     

Незаконна Консумация 
 

Изчислено на базата на 
очакваните незаконни сградни 
отклонения, битови и други. 

Няма съществуващи в ВиК 
Добрич данни за незаконна 
консумация 

Земният Радар е бил закупен да се 
използва в комбинация с Корелаторът за 
да открият незаконните сгр.отклонения. 
Обучение следва да се организира за 
новото оборудване.

Грешки при измервателни 
неточности и обработка на 
данни 

От системата за плащане,  
данните записани от 

Налице е продължаващ програма 
в ВиК Добрич да замени старите 
водомери, защото 
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Водния Баланс  
Компонент 

Източник на данните Настояща ситуация в ВиК 
Препоръки за усъвършенстването 
на набора данни, допускания и 
анализ 

водомерите, които са на  
повече от 10 години. 

съществуващия опит е, че ще 
има сериозно отражение върху 
Фактурирано Измерена 
Консумация(измерени 
неточности) 
За измерване неточности 
показанията са записани с 
помощта на таблетки (в пилотни 
зони) и контрол на персонала на 
четене с GPS

Реални Загуби     

Течове от преносната и 
разпределителната мрежа 

Неснижаемите загуби на вода 
се изчисляват на разработена 
стратегия за намаляване на 
водата не носеща приходи  

Времето от докладване до ремонт 
на теча на тръбопровод е твърде 
дълго. 

Не съществува база данни на 
течовете. 
Не съществува степенуване на 
състоянието на тръбопроводи. 
Не съществува инвестиционен 
план въз основа на състоянието 
на тръбопроводите. 

Загубите докладваните течове може да се 
намаляват с намаляването на времето за 
мобилизация, времето за намиране на 
мястото и времето за ремонт. 
Течовете поради тази причина трябва да 
бъде създадена база данни,с контрол на 
всички решения, и контрол на персонал, 
оборудване и материали, от висшето 
ръководство.  
Трябва да бъде реализирана активен 
контрол на течовете в ЗИ. 
На основата на резултатите от базата 
данни информация (вкл. карти на ГИС, 
възраст на тръбите, вида на материала и 
т.н.) и след завършване на записите за 
течове, там трябва да бъде определено за 
състоянието на тръбопроводите. 
Оценките трябва да включват следната 
информация: вида на тръбите, възрастта 
на записи на течове и налягане. 
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Водния Баланс  
Компонент 

Източник на данните Настояща ситуация в ВиК 
Препоръки за усъвършенстването 
на набора данни, допускания и 
анализ 
На базата на тази информация трябва да 
бъде установеносъстоянието на трабите.. 
Инвестиционен план може след това да 
бъдат подготвен за замяна / или ремонт 
на тръбопроводите през следващите 
5,10,20 години.  
Регулатори за налягане трябва да бъдат 
въведени в експоатация и да се 
изпълнена програма за управление на 
налягането 

Течове и приливания на 
резервоари за съхранение 

Не съществува. Течове и преливане от 
резервоарите не се измервани. 

Фиксирана измервателни устройства, 
които да бъдат инсталирани.  
Разходи за рехабилитация на структурите 
на резервоарите трябва да бъдат 
разследвани.

Течове от сградните отклонения 
до водомера на абонатите 

Не съществува. Прогнозна използвайки признати 
ръководства за определчне на 
загуби

 

Обем Вода влизаща в 
системата 
 

Извлечени съществуващите 
данни от ВиК Добрич. 

Две от основните тръби на 
Резервоара на пет-и километър 
имат излишна връзка, която може 
да повлияе върху показанията на 
измервателните устройства на 
потока. 
 

На един от устройството за измерване на 
потока трябва да се промени 
местоположението след връзката между 
две тръби 
-Да се инсталира устройство за измерване 
на потока Одринци и Алмали. 

- Да бъде проучени загубите по главния 
тръбопровод от Шабла. 
 
- Да се проучи покупката на вода от 
Напоителни компании. 
‐  Устройства за измерване на дебита и 
налягането трябва да бъдат установени на 
всички входни тръбопроводи от Шабла до 
Добрич и други главни тръбопроводи, както 
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Водния Баланс  
Компонент 

Източник на данните Настояща ситуация в ВиК 
Препоръки за усъвършенстването 
на набора данни, допускания и 
анализ 
и стратегическите точки по пътя към пети 
резервоар
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4: ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКО И 
УПРАВЛЕНСКИ ПОДОБРЕНИЯ   
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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ за Подобряване Капацитета на Техническия и Управленския Персонал на ВиК 

Отдел Компетенция 
Съществуваща ситуация 
във ВиК  

Заключения и препоръки Срок 

ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙНОСТИ 
Отдел за 
намаляване 
загубата от вода 
неносеща 
приходи 
ОНЗВПН 

Намаляване 
загубите на вода 

ОНЗВНП не съществува. 
Няма активен контрол на 
загубите на вода. 
 

Укрепване на отдела ОНЗВНП 
Продължаване обучението на персонала на ОНЗВНП 
Обучение за измервания. 
Изпълнение на плана на отдел ОНЗВНП 
Използване методологията на активен контрол на 
загубите. 
Продължаване изграждането модел на мрежата. 
Месечни, тримесечни и годишни доклади за водния 
баланс. 
  

2014 

Енергиен Отдел Ел. консумация и 
ефективност 

Управление на използването на 
енергия. Контрол на разходите 
на енергия.  
 
 
 
 
 

Енергиен одит. Измерване на енергийната ефективност 
и подготовка на нов режим на работа на помпите. 
Обучение за енергийна ефективност (тестване на 
помпи). План за експлоатация/замяна, План за 
енергийна ефективност. 
 
 

2014 

Отдел ПТО 
 

Технически 
капацитет 

Събиране данни за суровата 
вода на база Q/H характеристики 
 
 
  

Подготовка за инвестиционния проект за ВиК.  
Отдел за управление на проекта /ОУП. 
Увеличаване капацитета на ПТО. 
Наръчник с процедури. 
Доклади за властите в България. 
Оценка състоянието на водопроводите по различни 
показатели.  
 

2014 

ВТОРОСТЕПЕННИ ДЕЙНОСТИ 
     
Финансово 
управление  

Счетоводство. 
Бизнес планиране  

Липсва финансов мениджмънт. 
Изготвят се бизнес планове за 
ДКЕВР.  

Мониторинг на разходите съгласно бизнес плана. 
Центрове за разходи. Monitoring of costs against business 
plan. Разбивка на разходите по отдели, доставка на 

2014 
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Отдел Компетенция 
Съществуваща ситуация 
във ВиК  

Заключения и препоръки Срок 

 вода, материали и др. Подобряване на бизнес 
планирането. Финансов мениджмънт.  
 

ОУП (отдел за 
управление на 
проекта)  

Управление на 
свързването на 
новите 
тръбопроводи със 
старите.  

Не съществува такъв отдел 
 

Обучение за измерването на налягане в точките на 
свързване и монтиране на регулатори за налягане. 
Координиране дейностите между проектанти, 
строители, наблюдение от друга компания и ВиК. 
 

2014 

Висше 
ръководство 
 

Доклади за 
ръководството 

Липса на система за изготвяне 
на доклади 
 

Преструктуриране на ВиК. Делегиране на права и 
задължения за експлоатационни, финансови и 
административни дейности. Поставяне на цели и 
поощрения. Регулярни мениджърски съвещания. 
Обучение за подготовка на доклади за ръководството. 
 

2015 

Отдел за 
персонала 
(Личен състав)  

Управление на 
персонала.  

Няма план за обучението на 
ОНЗВНП.   

План за обучение и бюджет. Обучение на 
ръководителя. Форма за седмично отчитане на 
работата на всеки служител. Поощрения (бонуси). 
Използване ресурсите за обучение на БАВ и други. 
 

2015 

Диспечерски 
център 

СКАДА система/ 
Клиентски 
комуникационен 
център/  

Основни дистанционни 
измервания в някои локации.  

Подобрение и разширение на СКАДА. Измерване на 
потока и налягането в ключови точки вкл. в зоните. 
Мониторинг на резервоарите. Воден баланс. 
Мониторинг на зоните.   
 

2015 

Експлоатационно 
управление.  

Производство на 
вода. 
Разпределение на 
вода. Експлоатация 
на мрежата. 
 

Не се измерва правилно. База 
данни на активите не 
съществува. Частично наличие 
на база данни за повреди по 
водопроводната мрежа.  
 

Контрол на материалите. План за управление на 
активите. Процедури за използване на помпите. 
Програма за замяна на водомерите. Да бъде 
възстановена базата данни за повредите по мрежата.  
 

2015 

     
Административен 
отдел.  

Основна 
администрация.  

Няма достатъчен капацитет.  Тръжни процедури. Управление на договори. 
Управление на договори за застраховки на 

2015 
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Отдел Компетенция 
Съществуваща ситуация 
във ВиК  

Заключения и препоръки Срок 

измервателната техника. Да бъде проведено обучение 
по ФИДИК.  

Отдел 
Информационни 
технологии (ИТ)  

Информационна 
система и 
използването и.  

Ограничен достъп до основни 
данни на ВиК. Няма споделен 
достъп на ключови данни.  
Ограничено вътрешно 
използване. 
 

Подобряване управлението на базата данни. Система 
за докладване. Подобряване на платежната система. 
Обучение за управление на базата данни. Интернет 
страница на ОНЗВНП. Управление на уеб сайт. 
Платежната система. Управление на базата данни.   
 

2015 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5:ФОРМАТ НА ТРИМЕСЕЧЕН ДОКЛАД ЗА 
НАМАЛЯВАНЕ НА ВНП  
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Предложение за формат на Тримесечен Доклад   
за Намаляванена ВНП 

1 СЪДЪРЖАНИЕ 

2 РЕЗЮМЕ 

3 ЦЕЛ НА ТРИМЕСЕЧЕН ДОКЛАД 

3.1 Установяване на изходното състояние 

3.2 План за намаляване ВНП  

3.3 Поставяне на цели за намаляване на ВНП 

3.4 Измерване на ефективността 

4 ОСНОВНИ ДАННИ 

4.1 Базов Воден Баланс 

4.1 Данни за суровата вода 

5 ГОДИШНИ ЦЕЛИ  

5.1 Зони на Измерване  

5.2 Цели за Намаляване на загубите в зоните 

5.3 Стимули за добро изпълнение 

6 ИНДИКАТОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

6.1 Избор на индикатор за изпълнение 

6.2 Качество на данните 

6.3 Показатели за целите на мониторинг 

7 ФОРМАТ НА ПЕРИОДИЧНИТЕ ДОКЛАДИ  

7.1       Постигнати резултати през този отчетен период 

7.2 Корекция на целите за следващия отчетен период 

7.3 Финансов Мониторинг 
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8 ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: БАЗОВИ ДАННИ  

         ПРИЛОЖЕНИЕ 2: СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3: ПРЕДЛОЖЕНИ ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ     

         ПРИЛОЖЕНИЕ 4: ФОРМАТ НА ТРИМЕСЕЧЕН ДОКЛАД ЗА 
НАМАЛЯВАНЕ НА ВОДИТЕ НЕНОСЕЩИ ПРИХОДИ(ВНП) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6: ПРЕДЛОЖЕНИ ЗОНИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ В 
ГРАД ДОБРИЧ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7: ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
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Индикатор за изпълнение Стойностите за ВиК Добрич  
* Оценените стойности ИИ обем март 2014, въз основа на най-добрите налични данни. 

Оперативни показатели      

ИИ 
Индикатор за 
изпълнение 

Единица Описание 
Текуща 
Стойност 

ПИ 
Формула Променливи 

Op 03 
Ревизиране на  
мрежата   %/година  Процент от мрежата ревизирана годишно, 

оценени от гледна точка на дължина  0 
 = (vD08 x 

365 / vH01) / 
vC08 x 100 

vC08 дължини  на главните тръбопроводи (km) 
vD08 мрежа за инспекция (км) 
vH01 период на оценка (ден) 

Op 04 Контрол на течовете %/ година  Процент от главните тръбопроводи с дължина 
подлежащи за контрол на течове за година  0 

 = (vD09 x 
365 / vH01) / 
vC08 x 100 

vC08 дължина на главните 
тръбопроводи (км) 
vD09 контрол на течове (км) 
vH01 период на оценка (ден) 
 

Op 27 
Реални загуби на 
сградно отклонение 
на ден 

л/сгр.отк./ ден 
Реални загуби, изразени по отношение на 
средния дневен обем на загуба на сградно 
отклонение 

1,643 
 = vA19 x 

1000 / (vC24 
x vH01 x 

vH02 / 24) 

vA19 Реални загуби (m³)  
vC24 Брой на услуга за сгр.откл. (№.)  
период на  
vH01 период на оценка (ден)  
vH02 време системата под налягане (час) 

Не е в 
МВА с-ма 

Видими загуби на 
сгр.откл.на ден  л/сгр.отк./ ден  Видими загуби, изразени по отношение на 

средния дневен обем на сгр.отл  294 
= vA18 x 

1000 / (vC24 
x vH01 x 

vH02 / 24) 

vA18 Видими загуби ( м³ ) 
vC24 Брой на услуга за свързване (№. ) 
период vH01 оценка ( ден ) 
vH02 време системата се поставя под налягане 
( час ) 

Не е в 
МВА с-ма 

ВНП при сградно 
отклонение 

л/сгр.отк./ ден 
Вода неносеща приходи, изразено по 
отношение на средния дневен обем на 
изгубени връзка 

1,949 
 = vA21 x 

1000 / (vC24 
x vH01 x 

vH02 / 24) 

vA21 ВНП ( м³ )
vC24 Брой на услуга за сгр.откл (№. ) 
период  
vH01 период на оценка ( ден ) 
vH02 време на системата под налягане ( час ) 

Op 29 

Инфраструктура 
индекс на загуба на 
вода 
 

 - 

Съотношение между реалните загуби, както и 
оценка на минималните реални загуби, които 
биха могли да бъдат постигнати технически за 
система и управление на налягане , дължина 
средно услуга връзка и обслужване плътност 
връзка 

28 

 = Op27 / (18 
x vC08 / vC24 
+ 0.8 + 0.025 

x vC25) / 
vD34 

vC08 дължинана главн.тръбопроводи (км)  
vC24 брой на сградни откл. (№.)  
vC25 средният дължина на сгр.откл.м) 
vD34 средното работно налягане (м) 

Op 31 
Повредипо 
главн.тръбопроводи 

№./ 100kм/ година 
Среден брой на захранващия повреди на 100 
км от мрежата на година 62 

 = (vD28 x 
365 / vH01) / 
vC08 x 100 

vC08 дължина на гл.тръбопроводи(км) 
vD28 захранващия повреди (№.) 
vH01 оценка период (ден) 

Op 32 
Неизправности по 
сгр.отклонения 

№./1000 сгр.отк / 
година 

Среден брой на повреди връзка услуга, 
изразена по 1000 връзки и за година 23 

 = (vD29 x 
365 / vH01) / 
vC24 x 1000 

C24 номер на услугата връзка (№.) 
vD29 услугата връзка повреди (№.)  
vH01 период за оценка (дни) 
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Op 05 
Активен контрол на 
течове и ремонти 

№./ 100kм/ година 
Броят на открити и ремонтирани течове чрез 
Активен контрол (АЛК) на единица дължина на 
тръбопровода 

0 
 = (vD10 x 

365 / vH01) / 
vC08 x 100 

vC24 брой сградни отклонения  (№.) 
vD10 ремонтирани течове АЛК (№.) 
vH01 период за оценяване (дни) 

Физически показатели       

ИИ(съгл. 
МАВ) 

Индикатор за 
изпълнение 

Единица  Описание 
Текуща 
Стойност 

ПИ 
Формула  Променливи 

Ph 10 
Плътност на 
зоновите водометри 

№./1000 
сгр.отклонения. 

Брой на зонови водометри за 1000 зградни 
отклонения 0  = vC11 / 

vC24 x 1000 
vC1 Зонови Водометри (№.) 
vC24 Брой на сградни отклонения (№.) 

       
Качество на показатели за 
услуги 

     

ИИ(съгл. 
МАВ) 

Индикатор за 
изпълнение 

Единица  Описание 
Текуща 
Стойност 

ПИ 
Формула Променливи 

QS 25 
Време за ремонт 
на сгр.отклонение 

Дни  Средно време за ремонт сгр.отклонения 
Не е 

налично 
 = vF13 / 

vF14 
vF13 Време за ремонт  (ден) 
vF14 ремонтирани сгр.отклонения (№.) 

Не е в 
МВА с-ма 

Време за ремонт 
на тръбопроводи 

Дни  Средно време, прекарано ремонт на 
тръбопроводи 

Не е 
налично 

 = vF30 / 
vF31 

vF30време за ремонт  Мрежово (ден) 
vF31 Мрежово ремонтирани (№.) 

       

Икономически и финансови показатели      

ИИ(съгл. 
МАВ) 

Индикатор за 
изпълнение 

Единица  Описание 
Текуща 
Стойност 

ПИ 
Формула Променливи 

Fi 46 Обема на ВНП % 
Процент на обема вода влизаща в 

системата, който съответства на вода 
неносеща приходи

79  = vA21 / 
vA03 x 100 

vA21 ВНП (м³) 
vA03 обема вода  влизаща в системата(м³) 

       
Показатели за персонала      

ИИ(съгл. 
МАВ) 

Индикатор за 
изпълнение 

Единица  Описание 
Текуща 
Стойност 

ПИ 
Формула  Променливи 
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Не е в 
МАВ с-ма  ВНП персонал 

№./1000 
сгр.отклонения. 

Брой на пълно работно време еквивалент 
служители, които работят в областта на 
управлението ВНП за 1000 сервизни 

връзки

0 
 = vB30 / 
(vC24 / 
1000) 

vC24 Брой на услуга за сгр.отклонения (№.) 
vB30 Брой на персонала ВНП (№.) 
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Променливи, необходими за изчисляване на изброените по-горе 

 предложените показатели за изпълнение: 

Код Променливи Единица Описание  Коментар 

vA03 Общо количество 
вода влизащи в 
системата 

      м³ Общо количество вода влизащи в определената 
системата по време на периода на оценка 

from WB-
EasyCalc 

vA18 Видими Загуби м³ Общо количество вода неотчетена поради 
нелегални включвания и измервателни 
неточности по време на периода на оценка 

from WB-
EasyCalc 

vA19 Реални Загуби м³ Общо количество на физическите загуби от 
система под налягане по време на периода на 
оценка до точката на измерване на клиенти 

from WB-
EasyCalc 

vA21 Вода Неносеща 
Приходи 

м³ Разлика между обема на входа на системата и 
таксувани упълномощен потребление (включени 
изнася вода) по време на периода на оценка 

from WB-
EasyCalc 

vB30 Брой на персонала на 
отдел ВНП 

№. Брой на персонала, работещ в отдел ВНП  not in IWA 
system 

vC08 Дължини на главни 
тръбопроводи 

kм Обща дължина на преносните и 
разпределителните мрежата (сградно отклонение 
не са включени), при референтна дата 

  

vC11 Водомери на Зони  №. Общ брой точки на постоянно измерваната вода 
или систематично оборудвани за измервателне на 
водните количества към референтната дата 

  

vC24  Номер на сградни 
отклонения 

№. Общ брой на на сградните отклонения, при 
референтна дата, включително неактивни със 
съществуващи сгр.отклонения 

  

vC25 Средна дължината на 
сградно отклонение 

м Средна дължина (м) от границата на собственост 
(точка доставка) до точката на измерване, към 
референтната дата 
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Код Променливи Единица Описание  Коментар 

vD08 Ревизиране на 
мрежите 

kм Дължина на преносни и разпределителни 
тръбопроводи, където най-малко главни спирални 
кранове и други фитинги бяха проверени по време 
на периода на оценка; Инспекция включва 
проверка за изискванията съществуване, 
функционалност, видими течове, състояние и 
изисквания за екплоатация 

трябва да 
включва 
също 
сградни 
отклонения 

vD09 Контрол на Течовете kм Дължина на главните тръбопроводи, предмет на 
активен контрол на течовете по време на периода 
на оценка 

  

vD10 Ремонтирани течове 
поради активния 
контрол на течовете 

№ Брой на течове открити и ремонтирани поради 
активното контрол на течовете по време на 
периода на оценка 
 

  

vD28 Течове по главни 
водопроводи 

№. Брой на течове по главни водопроводи по време 
на периода на оценка, включително повреди на 
спирални кранове 

  

vD29 Услуга за провалите 
на  сградно 
отклонение 

№. Брой течове по сградни отклонения на услуги по 
време на периода на оценка 

  

vD34 Средно работно 
налягане 

м Средно работно налягане в точката на доставка, 
когато системата се намира под налягане, към 
референтната дата 

  

vF13 Време за ремонт на 
сградни отклонения 

ден Сумарно, за всички сградни отклонения 
ремонтирани по време на срока за извършване на 
оценката, от общото време, използвано за 
откриване на течоведокато се 
възтановидоставката на вода  

  

vF14 Сградни отколения 
ремонтирани 

№. Общ брой на сградни отклонения ремонтирани по 
време на периода на оценка 

  

vF30 Време за ремонт на 
главните 
тръбопроводи 

ден Сумарно, за всички от главни водопроводи 
(течове) ремонтирани по време на срока за 
извършване на оценката, от общото време, 

Не е в МАВ 
система 
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Код Променливи Единица Описание  Коментар 

използвано за откриване и ремонт до 
възобновчванена водопровода 

vF31 Ремонтиране на 
Главните 
тръбопроводи  

№. Общ брой на главните водопроводи(течове) 
ремонтирани по време на периода на оценка 

Не е в МАВ 
система 

vH01 Период за оценка ден Период от време, приети за оценка на данните и 
на индикаторите на оценка 

  

vH02 Време на 
системата,когато се 
намира под налягане 

час Време,през коетосистемата е под налягане (на 
ден) 

  

 

Предлагат се следните показатели за изпълнение с цел да се прилага в по-късна фаза на проекта,  
още веднъж и са на разположение на по-добри данни от документация на ВиК Добрич: 

 
Оперативни показатели 

  

ИИ 
(съгласно 
МВА ) 

Индикатор за Изпълнение Единица Описание 

Op 16 
Рехабилитация на 
гл.тръбопроводи 

%/година 
Процент от главните 
тръбопроводи реабилитирани 
годишно 

Op 20 
Рехабилитация на сградни 
отклонения 

%/ година 
Процент на сградни отклонения, 
заменени или ремонтирани 
годишно 

Op 19 
Подмяна на спирални 
кранове 

%/ година 
Процент на спиралните кранове 
по главните тръбопроводи 
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Физически показатели   

ИИ 
(съгласно 
МВА ) 

Индикатор за Изпълнение Единица  Описание 

Ph 05 
Стандартизирано 
консумация  на енергия 

kWh/м³/100 м 

Среден разход на енергия 
изпомпване на енергия в 
системата на 1 м ³ на 100 м от 
напор 

 
 
 

   

Икономически и финансови показатели   

ИИ 
(съгласно 
МВА ) 

Индикатор за Изпълнение  Единица  Описание 

Не е в МАВ 
система 

Единична инвестиции 
евро/1000 

сгр.отклон./год. 
Разходите за инвестиции за 1000 
сградни отклонения годишно 

Не е в МАВ 
система 

ВНП разход  евро/м³ 

Разходите за управление на ВНП 
(включително пропорционално на 
разходите за персонал, 
оборудване и разходите за 
външни услуги) на кубичен метър 
от оторизирани консумация 

Не е в МАВ 
система  % на покритие на разходите % 

Съотношение между общите 
приходи и общите разходи 
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Показатели за персонала   

ИИ 
(съгласно 
МВА ) 

Индикатор за Изпълнение Единица Описание 

Не е в МАВ 
система 

 ВНП квалификации 
№./1000 градн 
отклонение. 

Брой на заетите лица обучени 
както за управленски така и за 
практически умения относно 
намаляване на ВНП според 
тяхната длъжностна 
характеристика, на 1000 сградни 
отклонения 

Не е в МАВ 
система 

 ВНП обучение часове/служител/година
Брой учебни часа за обучение на 
всеки служител за година от 
отдела за ВНП 

 

 

 

  


