
Слънчев бряг, 23.09.2021 г.

Явор Димитров



Аспекти
➢Водопотребление: свързано с количеството иззети 

води за производствени и битови нужди

➢Два основни аспекта на измерване на количествата:

➢ На входа на системата / в началото на зони (контролни)

➢ При потребителите (клиентски водомери)

➢Две разновидности на измерване при потребителите:

➢ При Сградни водни отклонения (СВО)

➢ При повече от един потребител на СВО (етажна собств.)

➢Регистрите за водопотребление варират в зависимост 
от гореизброените разновидности
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Регистри за водопотреблението
➢От началото на 2019 година е наличен Програмен 

продукт „ВиК Център“ (унифициран)

➢ В ПП „ВиК Център“ се въвеждат данни за водомери на 
входа на системата и контролни водомери

➢ Не всички ВиК оператори са въвели ПП „ВиК Център“

➢ От ВиК операторите, въвели ПП „ВиК Център“ към 2021 г. 
не е завършено въвеждането на данните за водомерите

➢На входа на системата

➢ Регистър на активите (ПП "ВиК Център")

➢В началото на всяка зона (контролни водомери)

➢ Регистър контролни водомери, разходомери и логери 
(ПП "ВиК Център")
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Основни регистри
➢В ПП „ВиК Център“ се въвеждат помесечно данни за:

➢ Вид и брой водомери (на водоизточници, контролни);

➢ Годност (в срок на метрологична проверка според ЗИ);

➢ Старо/ново показание и количества и др.

➢Основни изходни данни:

➢ Водомери, подлежащи на периодична проверка;

➢ Количества на входа на системата („подадена вода“). 

➢Основни слабости на регистрите:

➢ На съществена част от водоизточниците няма водомери; 

➢ Данните се въвеждат предимно „на ръка“

➢Препоръка:

➢ Автоматизирано прехвърляне на данни (напр. от SCADA)
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Регистри, свързани със SCADA системи
➢Системи за диспечиране (напр. SCADA):

➢ Данни за дебит и налягане в реално време

➢ Не всички SCADA системи позволяват отчети с 
натрупване (напр. дневни и месечни отчети)

➢ Само в някои SCADA системи има въведен модул за 
инкасирана вода (месечно) и възможност за следене на 
Нефактурирана вода

➢ Не всички SCADA системи имат въведено следене по зони

➢ Препоръки:

➢ Въвеждане на регистри с натрупване;

➢ Въвеждане на данни по зони;

➢ Връзка с ПП „ВиК Център“

➢ Връзка с Инкасо модул (данни за фактуриране)
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Регистри на клиентски водомери (1)
➢На СВО:

➢ Няма унифицирани регистри

➢ Повечето ВиК оператори ползват модул към „Инкасо“

➢ Въвеждат се разнообразни данни, вкл. „сезонност“, 
„необитаемост“ и „тип разпределяне на обща вода“ (при 
етажна собств.)

➢ До голяма степен регистрите не са „чисти“, напр.:

➢ Дублиране на СВО и незаличаване на премахнати СВО;

➢ Не навсякъде има инсталирани  водомери при СВО;

➢ Оттам броят на СВО и съответно на водомери е неточен.

➢ Препоръки:

➢ Въвеждане на унифицирани регистри за СВО и водомери (към 
ПП „ВиК Център“)

➢ Извършване на инвентаризация на брой СВО и водомери 6



Регистри на клиентски водомери (2)
➢На водомери в етажна собственост:

➢ Наблюденията са сходни с тези на СВО

➢ Допълнително, следва да се въведат данни за:

➢ Наличие на дистанционно водомерене

➢ Брой жители на домакинство 

➢ Годност (срок на последваща проверка)

➢ Препоръки:

➢ Решение за повсеместно дистанционно мерене?

➢ Преминаване към измерване от домоуправителите?

➢ Срок на последващите проверки (10 г. – чл. 34а от Наредба 4)?

➢ За чия сметка да се извършват последващите проверки?

➢ Въвеждане на унифицирани регистри (към ПП „ВиК Център“);

➢ Въвеждане на специализиран софтуер, следящ за аномалии в 
клиентското потребление (липса на потребление, течове и др.)
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Регистри на клиентски водомери (3)
➢За годност (срок на метрологична проверка):

➢ Повечето ВиК оператори въвеждат бази данни в Ексел

➢ Най-пълни технически данни за водомерите

➢ Тип, сериен номер, дата на производство и монтаж;

➢ Дата на последна метрологична проверка и дата за последваща;

➢ Номер на пломба на холендър и др.

➢ Препоръки:

➢ Интегриране на унифициран модул (към ПП „ВиК Център“)
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Регистри, свързани с ГИС
➢ГИС:

➢ Всички ГИС съдържат модул водомери;

➢ Основно данни за локация, тип, годност и др.

➢ Наличен е и модул СВО

➢ Въведените данни в ГИС са непълни

➢Препоръки:

➢ Пълно въвеждане на данни за СВО и водомери

➢ Свързване на ГИС със SCADA и „Инкасо“ (месечно);

➢ Следене по географска локация на:

➢ Нефактурирана вода;

➢ Битово потребление (л/ж/д);

➢ Събираемост.
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Управление на водопотреблението (1)
➢Три основни аспекта:

➢ Точност на данните;

➢ Обхват на данните и отчетността (напр. по зони);

➢ Честота на следенето (в реално време и помесечно).

➢Точност на данните (наблюдения):

➢ На входа на системата (подадена вода) – ръчният пренос 
на данни компроментира прецизността им;

➢ Клиентски водомери – неточността на броя СВО и 
водомери, както и неизвършването на последващи 
проверки в срок компрометира точността на 
фактурираните количества / приходната база на ВиК О;

➢ Оттам и сериозни неточности в отчитането на 
нефактурирана вода.
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Управление на водопотреблението (2)
➢Обхват на данните и отчетността (наблюдения):

➢ Въвеждането на водомерни зони – недостатъчен темп;

➢Честота на следенето (наблюдения):

➢ В реално време – SCADA;

➢ Годишно, на ниво ВиК О.

➢Препоръки: 

➢ Автоматизирано прехвърляне на данни (напр. от SCADA);

➢ Следене на водопотреблението по зони, нас.места, ВиК О 
с месечен баланс на водите (връзка на SCADA с Инкасо);

➢ Следене на битовото потребление (л/ж/д) и небитовото 
потребление по населени места и зони – месечно;

➢ Създаване ел. формат за следене по населени места / зони 
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Обобщение на препоръки (1)
➢Регистри за водопотреблението:

➢ В ПП „ВиК Център“:

➢ Въвеждане на унифицирани регистри за всички ВиК О;

➢ Добавяне на модули за СВО и водомери на СВО, както и за 
водомери етажна собственост;

➢ Добавяне на функционалност за метрологични проверки.

➢ В SCADA: 

➢ Добавяне на функционалност за отчетност с натрупване ;

➢ Пълно покритие с водомерни зони и следене в SCADA;

➢ Автоматично прехвърляне на данни към ПП „ВиК Център“;

➢ Автоматично прехвърляне на данни от Инкасо модул.

➢ В ГИС:

➢ Свързване на ГИС със SCADA и Инкасо.
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Обобщение на препоръки (2)
➢Управление на водопотреблението:

➢ Подобрени регистри за повишаване качество на данните

➢ Пълно покритие с водомерни зони;

➢ Месечно следене по зони с баланс на водите;

➢ Месечно следене на потреблението в л/ж/д по нас.места;

➢ Създаване на електронен формат за следене по нас.места.

➢Обща препоръка:

➢ Създаване на работна група и разработка на задание
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Благодаря!

Явор Димитров
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