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Водомери, които подлежат на метрологичен 

контрол съгласно Закона за измервания

 Водомери от одобрен тип: 

 Това са водомери, на които Председателят на Българския институт по 
метрология е одобрил типа като средства за измерване. На тези водомери
е издадено т.н. удостоверение от одобрен тип, когато след изпитване и 
оценяване на типа им е установено съответствие на типа на средствата за 
измерване с изискванията към тях. ( чл. 32 от ЗИ)

 Водомери с оценено съответствие:

 Това са водомери, за които е представен сертификат за одобрен тип на 
средство за измерване, издаден от компетентен орган на държава - членка
на Европейския съюз, удостоверяващ съответствието на типа с 
изискванията на директива на Европейския съюз за съответното средство 
за измерване;

 И водомери, за които има подписано споразумение с друга държава за 
взаимно признаване на одобряването на типа.



Видове метрологични проверки на 

водомерите съгласно ЗИ.

Водомери от одобрен тип Водомери с оценено 

съответствие

 Първоначална от завода 
производител;

 Последваща периодична;

 Последваща след ремонт;

 При нарушаване на пломбата, 
или по искане на оператора 
или потребителя

 Първоначална  за СИ с 
извадка от партидата на 
вносителя;

 Последваща периодична;

 Последваща след ремонт;

 При нарушаване на пломбата, 
или по искане на оператора 
или потребителя



Периодичност на метрологичните 

проверки за водомери.

Водомери от одобрен тип с 
номинален разход Qn

Водомери с оценено 
съответствие с постоянен 

разход Q3:

 Qn > 15 m3/h   2 години

 Qn </= 15 m3/h 5 години

 Индивидуалните
водомери в сгради етажна
собственост 10 години

Q3 >25 m3/h    2 години

Q3</= 25 m3/h    5 години

Индивидуалните
водомери в сгради етажна
собственост 10 години



Означение на пломба след последваща периодична 
или след ремонт проверки, указваща годност и 
година на проверка за уреда ( лицева страна ).



Означение на пломба след последваща периодична 
или след ремонт проверки, с указващ номер на 

оторизирана лаборатория и номер на проверител
( задна страна).



Видове и начини за привеждане
на водомерите от СВО в 

метрологична и 
експлоатационна годност във

“ВиК” ЕАД гр. Бургас.



Привеждане на водомерите на СВО в 
метрологична и експлоатационна годност, 
чрез последващи проверки след ремонт.

Информация от 
инкасатор

Технически  
район.

Водомер

Водомерна 
работ. към 
“ВиК” ЕАД

Оторизиран 
проверител 
на водомери

Водомерна 
работ. към 
“ВиК” ЕАД

База данни



Привеждане на водомерите на СВО в 
метрологична годност, чрез последващи

периодични проверки
Информация 

от база 
данни

Технически 
район.

ВОДОМЕР

Водомерна 
работилница 

към “ВиК” ЕАД

Оторизиран 
проверител на 

водомери

Водомерна 
работилница 

към “ВиК”
ЕАД



Привеждане на водомерите от СВО към
предизвикана метрологична проверка от 

страна на оператора.

Ситуация

Отдел 
пласмент

Технически
район

Водомер

Водомерна 
работилница

База 
данни

Оторизиран 
проверител



Привеждане на водомерите от СВО  към
предизвикана метрологична проверка от 

страна на потребителя.

Ситуация

Отдел 
пласмент

Технически 
район

Водомер

Оторизиран 
проверител

Технически 
район

Юридически 
отдел



Проблеми свързани с графиците по 

поддържане на водомерите на СВО с 

Qn>15m3/h и Q3>25m3/h в метрологична 

годност.
 Qn > 15 m3/h. 

2 години
 Q3 >25 m3/h.

Това са водомерите  с най- високи експлоатационни 
възможности и с най-ниски метрологични срокове.

1/Проблеми произхождащи от този факт:

- Загуби на времеви ресурс;

- Загуби на човешки ресурс;

- Загуби на финансов ресурс;



Анализ на водомери с Qn>15 m3/h и Q3>25 m3/h, въз 
основа на приведените ни в нова метрологична 
годност уреди, две години след първоначалната им 
проверка (респективно и монтаж на 
водопроводната мрежа).
Анализът  е  основан на база  произволно избрана 
партида  уреди, според условния им диаметър в края на 
метрологичната им годност.

- От Ду 60 мм. до Ду 80 мм. - х 20 броя водомери за 
всяко гранично показание.

- От Ду 80 мм до Ду 100 мм. – х 10 броя водомери за всяко 
гранично показание.



Показания до 15 000 м3

бр.метрологично годни водомери

бр. дефектирали водомери

бр. водомери в метрологична негодност

20



от 15 000 до 20 000 м3

бр. метрологично годни 

водомери 
бр. дефектирали водомери 

бр. водомери в метрологична 

негодност

18

1
1



над 20 000 м3

бр. метрологично годни 

водомери

бр. дефектирали 

водомери

бр. водомери в 

метрологична негодност

4

2

14



От Ду 80 мм до Ду 100 мм
показания до 30 000 м3

бр. метрологично годни 

водомери-10

бр. дефектирали водомери-

0

бр. водомери в 

метрологична негодност- 0



от 30 000 до 50 000 м3

бр. водомери в 

метрологична годност -

8

бр. дефектирали 

водомери - 1

бр. водомери в 

метрологична 

негодност- 1



над 50 000 м3

бр. водомери в метрологична годност-5

бр. дефектирали водомери-3

бр. водомери в метрологична негодност-2



Предложение, заменящо сроковете за 
метрологична проверка на водомери, с 

метрологична проверка след 
експлоатационен праг по номинал.

Срок на експлоатационна 
годност

Срок на метрологична 
годност



Корекция, чрез елиминиране на фактор „срок“ и 
поставяне на фактор „експлоатационен праг“.

Проверка

Срокове 
за МП

- Срокове за 
метрологична проверка;

- Метрологична проверка
- Експлоатация.



Пример с анализ на 3 общи водомера с Qn 5 m3/h, 
монтирани на еднотипни сградни отклонения и достигнали 
своя експлоатационен праг ( на база 10 000 м3) в различно 

време.
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Oпределяне размера на 
експлоатационния праг в м3 според:

Според Qn
Според Q3

Според Ду

Според 
предназначение

• За одобрен тип

• За оценено 
съответствие.

• Условен 
диаметър

• Размер

• Централен уред

• Подотчетен уред


