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1. Етапност

✓ Етап 1    ДЕФИНИРАНЕ НА ПРОБЛЕМА

✓ Етап 2    АНАЛИЗ И ОЦЕНКА

✓ Етап 3    ГЕНЕРИРАНЕ НА ВАРИАНТИ

2. Проблеми

❖ ЛИПСА НА ЯСНА ЗАКОНОВА МЯРКА ОТНОСНО ДИСТАНЦИОННОТО ОТЧИТАНЕ НА ВОДОМЕРИТЕ

❖ ДОСТЪПНОСТ И СОБСТВЕНОСТ НА ВОДОМЕРИТЕ

❖ ФИНАНСИРАНЕ

❖ ПОРОЧНИ ПРАКТИКИ ЗОП

Съдържание:



ЕТАП  1 ДЕФИНИРАНЕ НА ПРОБЛЕМА ЕТАП  2 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА

❖ ЛИПСА НА ЯСНА ЗАКОНОВА МЯРКА ОТНОСНО 

ДИСТАНЦИОННОТО ОТЧИТАНЕ НА ВОДОМЕРИТЕ

НАРЕДБА № 4 ОТ 14 СЕПТЕМВРИ 2004 Г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за 

ползване на водоснабдителните и канализационните системи.

"Операторът приема за експлоатация водомери с дистанционно отчитане, при условие че разполага с технически 

средства и софтуер за отчитане на показанията от тях«

НАРЕДБА№ 4 ОТ 17 ЮНИ 2005г.за проектиране, изграждане и

експлоатация на сградни водопроводн и иканализационни

Инсталации

"Чл. 30.(1) В жилищни сгради с потребители в повече от едно жилище и за всеки отделен потребител в 

общественообслужващи, производствени, селскостопански, курортни и вилни сгради, както и в сгради със смесено 

предназначение се предвиждат индивидуални водомерно-арматурни възли за студена вода и за гореща вода за 

битови нужди.

(2) Индивидуалните водомерно-арматурни възли за студена вода и за гореща вода за битови нужди за нови 

жилищни сгради се проектират с водомери с импулсни изводи за дистанционно отчитане.

(3) Отчитащите електронни уреди на водомерите по ал. 2 се инсталират в метално табло, което се разполага в 

помещението след общия водомерно-арматурен възел. 

(4) Допуска се таблото по ал. 3 да бъде разположено в други подходящи и лесно достъпни помещения или 

обособени места за общо ползване в сградите, когато е необходимо да бъде изпълнено условието за допустимо 

разстояние между водомерите и отчитащите електронни уреди съгласно техническата спецификация на 

водомера.

(5) Индивидуалните водомерно-арматурни възли включват:

1. спирателен кран;

2. водомер;

3. прави тръбни участъци към двата края на водомера с дължина, съответстваща на техническата спецификация 

на водомера;

4. възвратна клапа или друго подходящо устройство за защита от обратен поток съгласно БДС EN 1717.

Чл. 31. Водомерно-арматурните възли се проектират хоризонтално или вертикално в съответствие с 

техническата спецификация на водомера. Те се свързват към водопроводната инсталация посредством Г-образна 

или П-образна водомерна стойка с дължина на рамото (тръбата, перпендикулярна на водомерния възел) не по-

малка от 5 пъти диаметъра и с демонтажна връзка.

Чл. 32. (1) Водомерите се избират така, че техническите им характеристики, в т.ч. област на отчитане, 

максимално експлоатационно натоварване и диапазон на разхода, в който основната грешка е не по-голяма от 

допустимата, посочена в техническата им спецификация, да съответстват на оразмерителните минимални и 

максимални водни количества във водопроводната инсталация, на качествата и температурата на водата.

(2) При обединени водопроводни инсталации за питейно-битови, производствени, пожарни и аварийни нужди и при 

необходимост от разширяване на обхвата на измерване в зависимост от разликата в минималните и 

максималните оразмерителни водни количества се проектират комбинирани водомери."

Текстовете са лишени от конкретика, , а там където тя присъства е неправилно 

сформулирана.

В момента някои ВиК дружества отказват да приемат инсталация на определени марки 

водомери, не защото нямат софтуер за дистанционно отчитане, а защото с този който 

разполагат четенето е невъзможно без предоставяне на ключове за декриптиране на 

телеграмите и с посоченият текст се от НАРЕДБА № 4 ОТ 14 СЕПТЕМВРИ 2004 Г  се 

спекулира вместо да се търси реално решение на проблема.

Заложеното изискване «Индивидуалните водомерно-арматурни възли за студена вода 

и за гореща вода за битови нужди за нови жилищни сгради се проектират с водомери с 

импулсни изводи за дистанционно отчитане.» е остаряло, тъй като  например 

съществуват модули за директен монтаж водомери и такива  с вграден радио модул.

Обърнато е внимание на начина на свързване на устройстройството предаващо 

данни, а не на технологията и протокола, а именно те се явяват съществени. 

Дистанционното отчитане не е регламентирано, като задължително, така както това се 

случи с топлите водомери, а всъщото време то е от съществено значение

Чл. 29 гласи

"Общият водомерно-арматурен възел включва:

1. спирателен кран;

2. филтър пред водомера;

3. водомер;

4. прави тръбни участъци към двата края на водомера с дължина, съответстваща на 

техническата спецификация на водомера;

5. възвратна клапа или друго подходящо устройство за защита от обратен поток 

съгласно БДС EN 1717 “Защита срещу замърсяване на питейната вода във 

водоснабдителните инсталации и общи изисквания към устройства за 

предотвратяване от замърсяване при обратен поток”;

6. спирателен кран с изпразнител."

В чл. 30, т.5 се кава

"Индивидуалните водомерно-арматурни възли включват:

1. спирателен кран;

2. водомер;

3. прави тръбни участъци към двата края на водомера с дължина, съответстваща на 

техническата спецификация на водомера;"

Филтър и обратна клапа трябва задължително да бъдат монтирани в индивидуалните 

водомерно-арматурни възли, основно изискване за правилното функциониране на 

водомерите.



ПРОБЛЕМ РЕШЕНИЕ
1. Дистанционото отчитане не е задължително. Въвеждане на дистанционо отчитане на водомери като задължително, като това трябва да се 

случи поетапно в рамките на определен период от време за да не се засягат интересите на 
потребителите и ВиК дружествата.
Във връзка с  ДИРЕКТИВА (ЕС) 2018/2002 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 11 
декември 2018 година за изменение на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност 
топлите водомери вече се отчитат дистанционно. Не може да се смята, че във връзка със същата 
това може да се направи и със студените, а по-скоро на дистанционното отчитане трябва да се гледа 
като на един от основните стълбове за намаляване на загубите на воден ресурс и неговото пестене. 
В контекста на  "Зеленият пакст" и опазването/пестенето на такъв ценен ресурс , като водата би 
следвало да се въведе задължителен дистанционен мониторинг, който би бил в контекста на на 
посоката в йоято е тръгнал ЕС – дигитализация, екология, устойчиво развитие имаксимално 
неутрално въздействие върху околната среда. 

2. Няма ясно изготвена национална стратегия, изисквания и насоки относно технологите, които 
трябва да се използват. Проблемът не се състои в това дали има или не сфотуер, а какъв да бъде 
той, на каква комуникационна технология да отговаря.

Избор на подходяща технология/ технологии на национално ниво. Изготвяне на нормативен 
документ или внедряване в сега съществурваш такъв на текст, който ясно и недвусмислено ще 
определи технологичната посока на развитие.M-bus, IOT или и двете. В контеста на дигитализация, 
постоянен мониторинг и тласък към развитие би следвало IOT технологията да е водеща в сектора. 

3. чл. 32 от НАРЕДБА№ 4 ОТ 17 ЮНИ 2005г  е недостатъчен. Изготвяне на подробно предписание или приложение към чл. 32 относно типовете водомери които 
трябва да бъдат монтирани според предназначението и обекта.

ЕТАП 3 ГЕНЕРИРАНЕ НА ВАРИАНТИ



ЕТАП  1 ДЕФИНИРАНЕ НА ПРОБЛЕМА ЕТАП  2 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА

❖ ДОСТЪПНОСТ И СОБСТВЕНОСТ НА ВОДОМЕРИТЕ

Водомерите разположени в сгради с етажна собственост 
към момента са собственост на потребителите и те имат 
отговорността за тяхното закупуване поддържане.  
Водомерите разположени на водопроводното 
отклонение са собственост на ВиК оператора, ако те се 
намират в границите на частен имот, то собственикът има 
задължение единствено и само да стопанисва този 
водомер.
Местонахождението на водопроводното отклонение и 
монтирания водомер към момента може да бъде в 
пределите на имота или извън него, което е проблем от 
гледна точнка осигуряване на достъп за отчет когато то е в 
пределите на имота и до него трябва да се осигурява 
достъп. Това е реален ежедневен проблем на всички 
оператори, не само във връзка с водомери монтирани на 
водопроводни отклонения но и тези разположени в 
сгради с етажна собственост. 

Водомерите разположени в сгради с етажна собственост.

Повечето от потребителите не съзнават важността на избора на 
водомер, трудно е да се обясни на потребителя 
необходимостта от закупуването на надежден измервателен 
уред с цел правилното измерване на потреблението. Разликите 
в общия водомер и индивидуалните водомери се начисляват 
между всички всички живущи, което води до парадоксални 
ситуации, в които ВиК операторите са поставени в ситуация да 
обясняват на потребителите, че не надписват сметки за вода, а 
всъщност отчитат реално потребление, които техните водомери 
не са отчели.

Местонахождението на водомерите

Затрудняването на достъпа до отчитащите уреди води до 
загуби, липса на мониторинг.



ПРОБЛЕМ РЕШЕНИЕ
1. Водомерите разположени в сгради с етажна собственост. Разлики между главен и второспенен 
водомер. 

1. Всички водомери монтирани след водопроводното отклонение и главният водомер да бъдат 
собственост и ангажимент на оператора, като тяхното местоположение се обособи в общите части 
на сградата, без да е необходим достъп до жилището. Така операторът, който е компетентен  ще 
има грижата за тези уреди, ще се усигури по-надеждна услуга.
2. Всички водомери монтирани след водопроводното отклонение и главният водомер да бъдат 
собственост и ангажимент на оператора . Въвеждане на задължително дистанционно отчитане.

2. Местонахождението на водомерите разположени в сгради с етажна собственост и тези на 
водопроводните отклонения

ЕТАП 3 ГЕНЕРИРАНЕ НА ВАРИАНТИ



ЕТАП  1 ДЕФИНИРАНЕ НА ПРОБЛЕМА ЕТАП  2 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА

❖ ФИНАНСИРАНЕ

Някой ВиК оператори разполагат с добър финансов ресурс, друга част 

са засегнати от силен недостиг на такъв.

Причините за това са различни, но те не са от значение, проблема се 

състои в това да се изгради ясен и конкретен механизъм за контрол, 

финансиране, подпомагане, който от една страна ще контролира 

израсходването на паричен ресурс, а от друга ще спомога за неговото 

генериране.

При сега съществуващата нормативна уреба усвояването на и 

контрола на финансови срества не е достатъчно добре 

регламентиран, създават се пречки при необходимост от външно 

финансиране или не се изразходват целесъобразно наличните 

финансови ресурси.

Необходима е цялостна стратегия която да обхване сектора.

Създаването на работещ финансов механизъм е втория жизнено 

важен въпрос, които стои на дневен ред.

Изключително остарялата ВиК мрежа се нуждае от модернизация, 

която неминуемо е ключът към значително намаляване на 

водозагуби.

За да бъде максимално ефективна тази модернизация е необходим 

огромен финансов ресурс, който може да дойде единствено отвън. 

Смятам, че именно сега е моментът да се предприема такава голяма 

крачка и да се усвои максимален ресурс от ЕС в новия програмен 

период, в който основна максима е Устойчивото развитие и пестенето 

на ресурси.  

Модернизацията и намаляването 

на водозагуби се нуждае от можещ 

финансов ресурс, който да 

подпомогне цялостни процеси в 

сектора. Мониоторинга на ВиК 

мрежите в реално време е 

жизнено необходим за ефективно 

управление на водопреносната 

мрежа.

Трябва да се отдели достатъчен 

ресурс модернизация цялостна а 

не поетапна.



ПРОБЛЕМ РЕШЕНИЕ
1. Липса на средства за цялостно финансиране за обновяване на системите за мониторинг и отчет на 
водно потребление.

1. Създаване на структура / организация/ за цените наусвояването на целеви средства от 
Европейските фондове, за модернизация на съществуващата ВиК мрежа. Която дейност ще 
бътде единствено и само насочена в тази посока.

От 6-те приоритета на Комисията за 2019 — 2024 г. 2 са от значение за сектора:
❖ Европейски зелен пакт
❖ Европа, подготвена за цифровата ера 
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1300/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА /Кохезионни фондове/.
Използавайки приоритет "Европа, подготвена за цифровата ера  могат да се търсят средства за 
финансиране за внедряване на IOT технологията за отчет и мониторинг на мрежата, дигитализация 
на регистри, електронно управление на процеси свързани с фактуриране и още много други"
Използавайки приоритет  "Европейски зелен пакт" могат да се търсят средства за закупуване на нови 
измервателни уреди за да се усигури надежден мониторинг и да се предотврати хабенето на този 
така ценен ресурс.
2. Създаване на специализирани работни групи в общините, които имат дялово участие във ВиК 
дружествата. Тези работни групи трябва да са изцяло в полза на ВиК операторите и да подпомагат 
тяхната дейност. След като дадена община има дялово учстие, би следвало да бъде пряко 
ангажирана с дейността на дружеството, сформирайки вътрешни структури, които да бъдат пряко 
отговорни.

ЕТАП 3 ГЕНЕРИРАНЕ НА ВАРИАНТИ



ЕТАП  1 ДЕФИНИРАНЕ НА ПРОБЛЕМА ЕТАП  2 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА

❖ ПОРОЧНИ ПРАКТИКИ ЗОП

В много случаи прилагането на ЗОП 
бива опорочавано, както в многи други 
сектори. Този закон създава както 
условия за една по-лоялна 
конлуренция между изпълнители, така 
и в много от случаите възможностите, 
които са предоставени на 
изпълнителите за определяне на 
технически характеристики и 
изисквания към Изпълнителите се 
използват за да се ограничат някой 
кандидати, а не за да доведат до по-
добър избор.
Проблемът се корени в прилагането на 
закона, а не в самият закон. 

ПРИЧИНИ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ:

- Много често поръчките се пишат така, че да отговорят на 

правните изисквания на закона. Часта с техническите 

харктеристики и изискванията в документацията или 

умишлено се прави за определени лица или не се прави 

достатъчно професионално.

- Пазарни проучвания относно цените се правят на база 

миналогодишни поръчки, по думи на колеги от сектора. 

- В условия на пандемия и ръст на цените на световните 

пазари с 50% поръчките като суми изисквания остават 

непроменени. Липсва логика, преписват се документи, 

критерий за подбор.

- Не се отделя достатъчно внимание на техническите 

характеристики, на изделията които подлежат на 

оценяване

- Не се използва достатъчно често възможността за 

разделяне на обособени позиции



ПРОБЛЕМ РЕШЕНИЕ СТЪПКА 1 

Възможността за разделяне на обособени позиции не се използва. Ако на ВиК „Х„  има нужда от 
доставка на Едноструйни, Многоструйни, Волтманови, Комбинирани, Ултразвукови водомери и 
необходимост от закупуване на Софтуер и устройства за дистанционно отчитане в повечето случаи 
Всички тези устройства заедно с услугата са в едно. В повечето случаи операторите обосновават това 
си решение  с факта че с оглед на предмета на поръчката не е икономически изгодно. Което 
основание няма нищо общои с действителността.

Възможността за раделяне на поръчката на обособени позиции следва да се използва до колкото 
това е възможно, по-често. Улугите не бива да се смесват със стоките. Преплитането  не води до по-
добри резултати, а до монопол. Ако се ползват 3 типа водомери + 1 необходима  система за 
дистанционно отчитане би следвало да се направят 4 обособени позиции. За да се получи възможно 
най-добрато съотношение цена / качество. 

Много често присъстват артикули, които определени кандидати предлагат, спецификите се 
използват за ограничаване и корупционни практики, а не са свързани непременно с необходимостта 
от закупуването на именно такива артикули. Примери:
Доставка на Едноструен водомер с вградена чистачка под стъклото. Операторът знае че някой 
предлага този артикул и иска да го закупи тъй като чистачката служи за очистване на стъклото при 
образуване на конденз. Защита от конденз може да се усигури и чрез други методи, като например 
висок клас на защита IP68, тя може да се постигне с допълнителен меден обков, който освен че 
предпазва от нерегламентирани влиания, предпазва и от образуване на конденз, но в случаят 
Възложителят иска водомер с чистачка.Следващ пример: Водомер DN60 Q3=1000. След като 
диаметърът на тръбата е малък се предполага, че дебитът на преминаващата през нея вода би 
следвало да е по-малък, защо е необходимо номиналният дебит на водомера д ае толкова голям.
Пример 3 : Водомер едноструен с Q3= 200, което всъщност се явява клас на точност „С“ който клас 
има своя диапазон . Примерите са много избрала съм тези два за да обясня защо твърде 
конкретното изискване при водомерите е неработещо и е предпоставка за корупционни практики.

При определяне на техническите изисквания към водомерите би следвало да се използва диапазон 
на вариантите, там където това е възможно. Пример: Точността се определя чрез класове „А“ , “B” 
“C”. Би следвало да се изисква клас на точност, а не конкретено рацио всеки клас си има диапазон. 
При дължината на корпуса на водомера положението е същото или да се използват стандарти или 
да се поставя диапазон, който да е технически издържан. Или да се позтави критерий качество цена 
.
Пример : Многоструен водомер клас на точност С като изискване се задава като основно след което 
се създава методика на оценяване на техническите предложения която да бъде 50% определяща 
наравно с цената. Залагат се веднъж критерий Качество и после цена.

Прогнозни стойности и бюджетиране. Такива или не се залагат или се залат но са нереални. Прогнозните стойности би следвало да отговарят на истината, бюджетирането и конкретизацията са 
от изключително значение както за ВиК оператора, така и за Изпълнителя. 

ЕТАП 3 ГЕНЕРИРАНЕ НА ВАРИАНТИ

РЕАЛИЗИРАНЕ НА РЕШЕНИЕТО СЛЕД ПРИЕМАНЕ НА СТЪПКА 1
За да се прилага целесъобразно ЗОП би следвало да се съдаде механизъм за контрол от страна на Български ВиК Холдинг при 
изготвянето на доументацията. 
ЕТАП 1.Изготвяне на вътрешен документ  от ВиК Холдинга / критерий които да се следват при изготвяне на документацията има 
се предвид критерий за подбор и технически изисквания/
ЕТАП 2. Операторите ще са длъжни да спазват това предпиисание
ЕТАП 3. Преди да бъде побликувана поръчка тя да минава на предварително одобрение от Български ВиК Холдинг



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО

Марияна Маринова


