


Обособяване на водомерни зони

Причини Критерии Изисквания
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Наредба за регулиране на качеството на водоснабдителните и 

канализационните услуги (НРКВКУ); Указания за прилагане НРКВКУ

“Водомерна зона” е част от водопроводната
мрежа, чиито граници са изрично дефинирани и
в която се измерват количествата вода, които
влизат и/или излизат от зоната, както и
налягането на вход и/или изход зона

"Критична точка на зоната" е точката във
водомерната зона, където винаги трябва
да се осигурява минимално налягане на
водоснабдяване, по смисъла на наредбата
по § 18, ал. 1 от Закона за устройство на
територията. Мястото на критичната точка
във водоснабдителната система може да
се променя в зависимост от промяната на
консумацията или в резултат от
променящата се структура на системата

Степента на зониране на водопроводната
мрежа се изразя чрез показател

ПК6a Налягане във водоснабдителната
система

ПК6=(iDMAm/iDMAt)*100 (%)
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Броят на водомерните зони, 

имащи постоянно измерване на 

дебит и налягане на вход и/или изход 

зона, и в критична точка при 

необходимост, с интервал на запис на 

данните 15 минути и архивиране на 

данните в електронни бази данни, за 

период от минимум една година

под 2,000 жители се приемат за 

една водомерна зона

Общ брой водомерни зони в 

обслужваната от ВиК 

операторите територия и се 

определя в зависимост от 

големината на населените 

места

от 2,000 до 10,000 жители 

могат да бъдат вътрешно  

зонирани

Над 10,000 жители трябва 

да бъдат вътрешно  

зонирани

iDMAm

Пк6

iDMAt

ПК6 Налягане във водоснабдителната система



▪ С Указания за прилагане на НРКВКУ ПК6 е
определен като един от единните показатели за
ефективност по смисъла на чл. 13, ал. 3 от ЗРВКУ
за регулаторния период 2017-2021 г.
Изпълнението или неизпълнението на
показателя ще влияе пряко върху формирането
на финансовите корекции на цените в края на
третата и петата година от периода.

Единни показатели за ефективност

▪ С Решение № ПК-1/22.06.2016 г. за
определяне на групи ВиК оператори и
прогнозни конкретни цели на ВиК
оператори за регулаторен период 2017-
2021 г. е определена конкретна цел от 80%
за ВиК операторите, която следва да бъде
постигната към 2021 г.

Индивидуална цел към 2021 г.

ПК6 Налягане във водоснабдителната система



ПК6 Налягане във водоснабдителната система отчетни данни към 2015 г. 
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ПК6 Налягане във водоснабдителната система прогнозни данни към 2021 г. 
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Общ брой изградени водомерни зони, съгласно нормативните изисквания

отчетени към 2015 г. и прогнозирани към 2021 г.
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“Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, град Разград

“ВиК” ЕООД, град Смолян

“ВиК” ЕООД, град София…

“ВиК” ЕООД, град Хасково

“ВиК” ЕООД, град Ямбол

“ВиК” ООД, град Габрово

“ВиК” АД, град Ловеч

“ВиК” ООД, град Монтана

“ВиК - Йовковци“ ООД, град Велико Търново
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∑ iDМAm 2015 г.

∑ iDМAm 2021 г.



ПК6 Налягане във водоснабдителната система
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iDMAm Броят на водомерни зони, имащи 
постоянно измерване на дебит и налягане 
на вход/изход зона, с интервал на запис на 
данни от 15 минути и архивиране на 
данните в електронни бази данни, за 
период от минимум 1 година, и измервания 
в критична точка при не

iDMAt Общ брой на водомерни зони в 
обслужваната от ВиК оператора територия. 
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Процентно изражение



• 250 бр. водомерни зони

• Помпено-хидрофорна станция „Балик“

• с. Кардам – 2 бр. водомерни зони

• 116 бр. водомерни зони

• 2013 г. – 19 бр. водомерни зони

• 2014 г. – 6 бр.

• 2015 г. – обследване на 466 км 

водопроводи

• 113 бр. водомерни зони

• 2015 г. – 4 бр. водомерни зони

• Внедрен софтуер за работа с 

базата данни от измервателните 

уреди

• няма обособени водомерни зони

• 2 бр. регулатори 

• Наблюдение на водни количества в 

8 пункта от ВМ

„Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, 

гр. Разград

„ВиК“ ЕООД, гр. Стара Загора
„ВиК“ ООД, гр. Русе

„ВиК Добрич“АД, гр. Добрич 

ПРИМЕРИ



Големите и средни ВиК оператори следва да създадат регистри и бази 
данни до края на 2018 г.

Изисквания на КЕВР към ВиК операторите

Качество на информацията

Бази данни: 
измерени количества на вход ВС..., 

контролни разходомери и дата 
логери, изчисляване на неизмерената 

законна консумация, изразходвана 
електрическа енергия, сключени и 

изпълнени договори за 
присъединяване, длъжности и 

задължения на персонала на ВиКО

Регистри: 
активи, ГИС, аварии, 

лабораторни изследвания за 
качеството на питейните и 

отпадъчни води, оплаквания от 
потребители, утайки от ПСОВ, 
водомери на СВО, система за 

отчитане и фактуриране и 
счетоводна система



25%

4%

71%

процес на внедряване

"ВиК" ЕООД, гр. Стара Загора

отсъства

"ВиК " ЕООД, гр. Благоевград “ВиК” ЕООД, гр. 
Видин  "Кюстендилска вода" ЕООД, "ВиК" 
ЕООД, гр. Пазарджик - в ликвидация “ВиК” 
ЕООД, гр. Смолян “ВиК” ЕООД, гр. София 

“ВиК” ЕООД, гр. Хасково "ВиК" ЕООД, гр. Ямбол "ВиК " ООД, гр. Габрово "ВиК" АД, гр. 
Ловеч "ВиК" ООД, гр. Монтана "ВиК - Йовковци" ООД, гр. Велико Търново "ВиК " 
ООД, гр. Враца "ВиК " ООД, гр. Перник "ВиК" ООД, гр. Сливен “ВиК” ООД, гр. Шумен 
"ВиК" ООД, гр. Кърджали 

"ВиК" ЕАД, гр. Бургас 
“ВиК” ЕООД, гр. Плевен 
"ВиК" ЕООД, гр. Пловдив

внедрена
"Софийска вода" АД "Водоснабдяване - Дунав" 
ЕООД, “ВиК” ООД, гр. Силистра, "ВиК" ООД, гр. 
Търговище

"ВиК - Добрич" АД, гр. Добрич
“ВиК” ООД, гр. Варна 
“ВиК” ООД, гр. Русе 

Резултати от планови проверки на 28 бр. ВиК оператори 
База данни за контролни разходомери и дата логери



Проверка на данни

Общ брой водомери на водоизточници 

Да 25% Не 75%

Резултати от планови проверки на 28 бр. ВиК оператори

Общ брой контролни водомери по мрежата 
(различни от водомери на водоизточници)

Да 14% Не 86%



Благодарим за вниманието!

Комисия за енергийно и водно регулиране


