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Съдържание

Избор на водомери

❖ Избор на доставчик на водомери;

✓ Какво искаме;

✓ Какво получаваме;

✓ Критерии за избор;

✓ Основни проблеми и решения.

❖ Избор на избор на коректен тип/вид водомер за определени потребители;

✓ Основни проблеми и решения.

Изграждане на водомерен възел
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Избор на доставчик

Какво искаме

• Дълъг жизнен цикъл

• Голям диапазон в характеристиките

• Измерване на минималните водни количества

Какво получаваме

• Кратък живот

• Не тръгва при минимални количества

• Генериране на търговски загуби
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Критерии за избор

Сертификати:

❖ MID сертификат/Директива 32/2014/ЕС.;

❖ Сертификат за съответствие НСИОССИ;

❖ Сертификат/Декларация за въздействие на магнитни/електромагнитни полета

❖ БДС EN ISO 4064-1:2017 - части 1,2,5

Технически спецификации:

❖ R=Q3/Q1;

❖ Материал на корпуса и на вътрешните компоненти;

❖ Вид на водомер – мокър/сух, едноструен/многоструен, волтманов, комбиниран, ултразвуков

❖ Размери на водомерите;

❖ Възможност за свързване с технологии за отчет от разстояние.

Оценяване 

❖ R=Q3/Q1;

❖ Стойност оферта
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Основни проблеми и възможни решения

Проблеми

➢ Тежестта при оценяване е основно на икономическата част;

❖ евтини водомери/компромис с качество;

❖ отлив/неучастие в процедурите на качествени производители 
поради по-високи цени

➢ Материал на водомер (дискриминационен критерий);

➢ Резбово присъединяване– месинг/чугун

➢ нереален R=Q3/Q1;

➢ опити за въвеждане на допълнително оценяване на технология 
и качество са безуспешни – статистическа извадка от проверка 
на водомери от всички диаметри в 10 точки межди Q1-Q4

Решения

➢ Намаляване на тежестта на икономическата 
част от оценката;

➢ Изискване на брой водомери и собствена 
метрологична проверка и анализ и последваща 
оценка на резултатите;

➢ Въвеждане на допълнителни качествени 
критерии;

➢ Промяна/отпадане ЗОП за бранша.
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Избор на избор на коректен тип/вид водомер

❖ Водни количества за противопожарни нужди;
❖ Съгласувани проекти;
❖ Допустима загуба на налягане;
❖ Механичен, комбиниран, ултразвуков;
❖ Smart metering – профил на потребление, тенденция на консумация, индивидуално анализиране.
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Проблеми и възможни решения

➢ Проблеми

❖ Високи водни количества за противопожарни нужди;

❖ Съгласувани проекти – презастраховане от проектантите;

❖ Тип водомери:
❑ Механични водомери:

✓ негативи - малък  диапазон, ниска чувствителност; спадаща крива на 
измерване/намаляващ полезен работен цикъл през годините 
(генериране загуби);

✓ позитив - компромисно решение цена/качество, прост механизъм;

❑ Комбинирани водомери:
✓ негативи кратък жизнен цикъл на малък брояч, кратък жизнен цикъл 

на клапа, висока цена.
✓ позитив – голям диапазон при измерване.

❑ Ултразвукови водомери:
✓ негативи - плавен старт и плавно спиране;
✓ висока цена за последваща проверка.
✓ позитив – голям диапазон при измерване, висок R, 3 годишен период 

на метрологична валидност, постоянна крива на измерване/не се 
променят техническите характеристики , поради липса на движещи се 
части

➢ Решения

❖ Преразглеждане  на наредбата за противопожарна 
безопасност за в частта за определяне на нивата на 
протовопожарните нужди;

❖ Контрол при съгласуване на проекти;

❖ Smart metering – профил на потребление, 
тенденция на консумация, индивидуално 
анализиране и определяне на точен тип водомер и 
присъединителен размер
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Изграждане на водомерен възел

➢ ПРЕДПОСТАВКИ:

❑ РЕДОВНО РЕГИСТРИРАН КЛИЕНТ;

❑ НЯМА ВОДОЧЕРПЕЩИ УРЕДИ, ЧИЕТО ПОТРЕБЛЕНИЕ НЕ Е ОБХВАНАТО 

ОТ ВОДОМЕРА НА СГРАДНОТО ОТКЛОНЕНИЕ;

❑ АКТИВ НА ОПЕРАТОРА;

❑ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ - ШАХТА ИЛИ В СГРАДА, СЪГЛАСНО 

НОРМАТИВНАТА УРЕДБА НАРЕДБА № 4 ОТ 17 ЮНИ 2005 Г. ЗА ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И 

ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СГРАДНИ ВОДОПРОВОДНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ;

➢ КОМПОНЕНТИ

❑ СПИРАТЕЛЕН КРАН;

❑ ФИЛТЪР ПРЕД ВОДОМЕРА;

❑ ВОДОМЕР;

❑ ПРАВИ ТРЪБНИ УЧАСТЪЦИ КЪМ ДВАТА КРАЯ НА ВОДОМЕРА С 

ДЪЛЖИНА, СЪОТВЕТСТВАЩА НА ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА 

ВОДОМЕРА;

❑ ВЪЗВРАТНА КЛАПА ИЛИ ДРУГО ПОДХОДЯЩО УСТРОЙСТВО ЗА ЗАЩИТА 

ОТ ОБРАТЕН ПОТОК;

❑ СПИРАТЕЛЕН КРАН С ИЗПУСКАТЕЛ.

❑ ПРИ БАЙПАС – ИЛИ ВОДОМЕР ИЛИ ПЛОМБИРАНЕ НА 1 СК В 

ПОЛОЖЕНИЕ ЗАТВОРЕНО.

➢ ПРОБЛЕМИ

❑ ЛИПСА НА МЯСТО ЗА РАЗГРЪЩАНЕ НА ВСИЧКИ 

КОМПОНЕНТИ;

❑ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НАВЪТРЕ В ИМОТА;

❑ ЛИПСА НА ИЗГРАДЕНА ШАХТА ИЛИ РАЗРУШЕНА 

ТАКАВА;

❑ ЛИПСА/ОТКАЗ НА ДОСТЪП  ЗА МОНТАЖ НА 

ВОДОМЕР

➢ РЕШЕНИЯ

❑ ПРЕДПИСАНИЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, РАЗШИРЕНИЕ  

НА ШАХТА

❑ ИЗГРАЖДАНЕ НА ШАХТА, ИЗВЪН ИМОТА;

❑ ИЗГРАЖДАНЕ  НА ВВ БЕЗ НЯКОЙ КОМПОНЕНТ  –

В КРАЕН СЛУЧАЙ;

❑ ПРИЛАГАНЕ НА НОРМАТИВНА УРЕДБА ЧЛ.41, 

АЛ.3, Т.1, Т.10



Central & Eastern Europe

Благодаря за вниманието!
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