
Перспективи и потенциал за намаляване на загубите



Потенциалът при намаляване на общите загуби

• Загубите на вода в целия свят представляват около 45 млн.

м3 вода с обща стойност над 14 милиарда US$ годишно.
Това количество вода може да водоснабди 200 милиона

души.

• Приблизително 2,9 млрд. US$ могат да бъдат генерирани

чрез спестяване на половината от настоящите водни

загуби в развиващите се страни.*

Спестяването на 1 л / сек на теч отговаря на  6 300 EUR / 

година
*World Bank



Воден баланс 

Фактурирана измерена консумация

Фактурирана неизмерена консумация

Нефактурирана измерена консумация

Нефактурирана неизмерена консумация

Неточност при измерването

Неразрешено ползване

Реални загуби до пречиствателна стация

Течове и преливания на резервоарите

Течове по главните водопроводи

Течове по сградните отклонения

Водни количества 

влизащи във 

водоснабдителната 

система

Фактурирани водни 

количества

Физически загуби

Водни загуби

Общи загуби на вода

Фактурирана и 

нефактурирана разрешена 

консумация

Фактурирана разрешена 

консумация

Нефактурирана разрешена 

консумация

Търговски загуби



“Порочният” кръг на общите загуби на вода

Високо ниво на общите
загуби, които бавно и 

постоянно се повишават.

Увеличаващи се 
оперативни разходи

поради увеличаването
на разходите за 
електричество и 

химикали.

Инвестиции в 
допълнително

добиване и 
пречистване на 

вода  и във
водопреносни

съоръжения, за да 
бъде посрещнато
увеличаващото се 
водопотребление.

Високите капиталови и 
оперативни разходи и 

високите търговски
загуби 

не позволяват да се 
инвестира в програми

за намаляване на 
общите загуби.



“Добродетелният“ кръг на общите загуби на вода

Постоянно инвестиване 
в намаляване на 

общите загуби на вода, 
под форма на 
капиталови и 

оперативни разходи

Резултатите от 
повишената ефективност 

се използват за 
финансиране на 

програми за намаление 
на общите загуби на 

вода

Ефективната 
експлоатация води до 

намаляване на  
добитата и пречистена 
вода и повишаване на 

приходите

Общите водни зaгуби 
намаляват или са 
свалени до ниски 

нива



Всеки спестен литър вода намалява енергийната фактура

❖ Редовната загуба на вода и непрекъснатото нарастване на разходите

за ел. енергия чрез увеличаване на капацитета на помпите могат да

бъдат избегнати.

❖ Спестяването на разходи за ел. енергия става възможно благодарение

на оценката на профилите на консумация и налягане, и откриването

на течове.

❖ Ако доставените водни количества по наблюдаваните водопроводи

се увеличават бързо, то това може да се дължи на:

• течове поради стареене на материала на тръбите

• включване на незаконни водоизточници

• включване на незаконни потребители

❖ Това води до непрекъснато увеличаване на разходите за енергия,

следователно до увеличаване на мощността на помпите, за да се

компенсира спада на налягането.



Всеки спестен литър вода намалява енергийната 
фактура

Основните мерки за спестяване на ел. енергия:

• Намаляване на загубите в електрическите инсталации;

• Подобряване ефективността на електрическите двигатели и

помпи, както и практиките за поддръжка или подмяна на ел.

захранването;

• Намаляване на загубите в мрежата;

• Програма за намаляване на течовете;

• Технологична модернизация;

• Включване на възобновяеми енергийни източници.



Перспективи – източници на финансиране

• Средства от ЕСИФ

• ПУДООС

• ЕСКО договори

• ВиК холдинг

• НПВУ

• Финансов инженеринг



Български ВиК холдинг и НПВУ

• Бюджет - 392 839 160 лв.

• Бенефициер – „Български ВиК холдинг“ ЕАД 

• Партньори - ВиК оператори в обособени територии Бургас, Варна, Добрич, 
Кърджали, Пловдив, Силистра, Стара Загора, Сливен, Ямбол и Смолян 

• Основа – РПИП

• Приоритизация – агломерации над 5 000 е.ж.

➢ Повишаване на съответствието с изискванията на Директива

91/271/ЕИО за пречистване на градските отпадъчните води чрез

осигуряване на инфраструктура за отвеждане и пречистване

на отпадъчните води.

➢ Повишаване на съответствието с Директива (ЕС) 2020/2184

относно подобряване на достъпа до вода, предназначена за

консумация от човека и въвеждане на икономически ефективен

и основан на риска подход за мониторинг на качеството на

водата чрез обновяване на водоснабдителните системи с цел

опазване на наличния воден ресурс с питейни качества,

отчитайки състоянието на съществуващата ВиК мрежа.

цел



• Изграждане/доизграждане/реконструкция на канализационни мрежи, 

водоснабдителни мрежи, ПСОВ и ПСПВ в 13 агломерации от територии с 

изготвени Регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) за ВиК

Проект „Програма за изграждане/доизграждане/реконструкция на
водоснабдителни и канализационни системи, вкл. и пречиствателни
станции за отпадъчни води за агломерациите между 2000 и 10 000 е.ж.

Девня, Генерал Тошево, Павел баня, Дулово, Ахтопол, Крумовград, Девин, 
Гълъбово, Стралджа, Долни чифлик, Съединение, Котел и Рогош – Скутаре.

Предвидените инвестиции са за:

- 13 бр. ПСОВ

- 1 бр. ПСПВ 

- над 450 км канализационна мрежа 

- над 250 км водоснабдителна мрежа

Очаквани резултати:

Подобрена работа на водоснабдителните системи чрез намаляване на загубите 
на питейна вода и спестяване на водния ресурс.



Финансиране чрез подбор на проекти от „Български ВиК холдинг“ ЕАД

БВиК холдинг оценява и одобрява за финансиране проектни предложения за

обекти, дейности и проекти, свързани с изграждане, модернизация и

реконструкция на водоснабдителна и канализационна инфраструктура

Преглед и оценка на проектното предложение;

провеждане на експертна комисия за

приоритизация и избор на проектни предложения

за финансиране
Протокол от експертната комисия и мотивиран

доклад до Управителния съвет за предложение за

финансиране на избраните обекти

Предложение на УС до Надзорния съвет на

БВиКХ за решение за финансиране

Искане за финансиране с 

обосновка и проектна 

документация

Сключване на договор за 

заем за изпълнение на 

проектното предложение 

при условията на 

„Правила и процедури за 

финансиране на 

дъщерни дружества“



инж. Теодора Пакулева

„Български ВиК холдинг“ ЕАД

Слънчев бряг

23-24.09.2021 г.

Безопасното и ефективно водоподаване изисква интелигентно 
управление на водоразпределителните мрежи.

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!


