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ОБЩИ ДАННИ ЗА СИСТЕМАТА

Обслужвана територия
• Населени места: 38

• Територия: 1 340 606 дка

• Население ≈ 1 500 000

• Клиенти ≈ 600 000

• Приходни водомери ≈ 110 000

• Индивидуални водомери ≈ 1 200 000

Водопроводна мрежа ≈ 4200 км:
• Довеждащи водопроводи≈ 250 км

• Стратегически водопроводи: ≈ 530 км

• Разпределителни водопроводи: ≈ 3 300 км

• 2 основни водоизточника:
• Яз Искър ≈ 80%

• Рилски водопровод - ≈ 20%

• 99,5% централизирана система

• ПСПВ: 4

• Резервоари: 64 (обем ≈ 280 000 m3)

• Помпени станции: 14

• Хлораторни станции: 35

• Хидрофорни инсталации: 290



ДМА ПРОГРАМА

Дефиниране на проекта

Основна цел – разделяне на водоснабдителната 

система на малки подсистеми (зони). Под 

разделяне се разбира територия с ясни граници и 

измерван водоизточник (водоизточници). 

Йерархия при зонирането – от голямо към малко:

СМА (SMA – Strategic Management Area)

ДМЗ (DMZ - District Modeling Zone)

ДМА (District Metering Area) – водомерни зони

ПМА (PMA – Pressure Management Area)

Суб ДМА

Пряк ефект от зонирането

Приоритизиране на дейностите

Проследяване на ефекта от тях

Проактивно управление на мрежата

Косвен ефект - опознаване на мрежата



ДМА ПРОГРАМА

История и обхват на проекта
4 години (2002÷2006) изграждане на 
зоните и измервателната система

2008-2009 г – пълно оборудване с уреди и 
стартиране на измерването

В момента:

Над 200 ДМА зони с крайни клиенти 

Още над 100 технически зони –
резервоари, ПСПВ, транзитни 
водопроводи, други

Над 400 уреда за измерване на поток и 
налягане

≈ 900 гранични крана

Записи на 15 минути, получаване на 
данните в сървърите чрез няколко 
Телеметрични системи

Критерии за добра водомерна зона:

Максумум 2-3 входа и изхода

Да не се измерва на магистрални 
(транзитни) водопроводи

Дължина на мрежата - 5÷30 км (без СВО)

Брой СВО – до 1000 бр.

Обхванати еднородни потребители

Минимален брой гранични кранове



ДМА ПРОГРАМА

Измерванията

жк Младост 3
Институции и офиси - центъра

Отворен граничен кран – Младост - Дървеница
Авария на Ø300 чугун - центъраСтудентски град по Великден

Бизнес парк София
Сграда 2А



ПМА ПРОГРАМА

История и обхват на проекта

Стартира през 2009 година – продължава и в момента;

Към момента над 200 зони с управление на налягането и над 210 

инсталирани редуктора;

Обхваща около 40% от водоснабдената територия

Директно намалява загубите от течове и броя на авариите

Не спира течовете – само ги намалява!



Предизвикателства пред проектите

Подръжка на системата в адекватно и 
работещо състояние

Измервателни устройства – множество видове, 
специфики, производители и доставчици;

Изходящи сигнали от устройствата – без сигнал 
няма запис

Съоръжения – осигуряване на лесна, бърза и 
безопасна работа по системата;

Гранични кранове – проверки, пломбиране, 
състояние, история;

Редуктори за налягане – проактивна и реактивна 
подръжка

Експлоатационни предизвикателства
Състояние на границите – проактивно и реактивно 
отваряне на граници – информираност!

Тупици и ниски скорости – качества на водата

Телеметрични системи – критично звено 
за проектите

Постоянна смяна на оборудване за телеметрия 
(логери), заради ЗОП;

Внедряване на нови телеметрични системи –
съвместимост, политики за сигурност, достъп и 
администриране;

Преносна среда – GSM мрежа – слаб или липса на 
обхват на много места;

Енергия за измерване и пренос на данни – липса 
на надежден източник в почти всички ключови 
точки



Следващите стъпки

Създаване на единна база данни с 
измервания

Конвенционална платформа – не 
дискриминираща по смисъла на ЗОП

Насочване на всички комуникации към нея;

Съвместяване с други съществуващи системи 
в компанията

Ежедневен режим на обновяване на 
данните от терен

Използване от широк кръг заинтересовани 
лица – от висше ръководство до 
експлоатационни екипи

Автоматизиране на повечето анализи

Въвеждане на алармени нива;

Динамично управление на налягането
Вече се работи от 2 години по този проект

Ефектът е с по-ниски стойности, но работи 
добре в зони, където има свободен 
потенциал за допълнително намаляване;

Все още се анализират ползи и разходи за 
избор на технология в конкретни зони;

Осигуряване на алтернативни 
източници на енергия за измерване и 
комуникация



Въпроси

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!


