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Въвеждане на система за мониторинг и анализ на водните 

количества в зоните за измерване на територията на 

Столична община и въвеждане на система за интелигентно 

измерване на водните количества на клиентите на 

територията на Столична община



Водоснабдителна мрежа на Столична община

ВОДОСНАБДИТЕЛНА МРЕЖА ≈ 3 837 KM:

• ДОВЕЖДАЩИ ВОДОПРОВОДИ: ≈ 262 KM

• СТРАТЕГИЧЕСКИ ВОДОПРОВОДИ: ≈ 541 KM

• РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ ВОДОПРОВОДИ: ≈ 2940 KM

• ПРОМИШЛЕНИ ВОДОПРОВОДИ: ≈ 94 KM

• ПСПВ: 4

• РЕЗЕРВОАРИ: 68 (ОБЩ ОБЕМ ≈ 363 000 M3)

• ПОМПЕНИ СТАНЦИИ: 12+5 (НЕ РАБОТЕЩИ)

• ХЛОРАТОРНИ СТАНЦИИ: 39

• ХИДРОФОРНИ ИНСТАЛАЦИИ: 362 + 97 (НЕПРЕДАДЕНИ НА СВ)

• СГРАДНИ ОТКЛОНЕНИЯ: ≈ 111 954

• АРМАТУРИ ПО МРЕЖАТА:

• ≈ 82 921 СПИРАТЕЛНИ КРАНОВЕ

• ≈ 15 463 ХИДРАНТИ

• РЕДУКТОРИ: 218

• DMA ВОДОМЕРИ: 333 + 54 НА ДОВЕЖДАЩИ И СТРАТЕГИЧЕСКИ
ВОДОПРОВОДИ

• DMZ ЗОНИ: 29

• DMA ЗОНИ: 201 С НАСЕЛЕНИЕ

• DMA ЗОНИ: 50 НА РЕЗЕРВОАРИ/ 85 НА ГЛАВНИ ВОДОПРОВОДИ

Основни данни

• Населени места: София-град

+ 3 по-малки градове и 35 села

• Територия: 1 348.09 кв.км

• Население ≈ 1 400 000

• Клиенти: 653 559

• Сградни отклонения: 111 954

• Спирателни кранове и хидранти: над 107 хил.

• Приходни водомери: 103 639

• Индивидуални водомери: 1 319 480



Дейности по намаляване на загубите

Физически загуби

✓ Намаляване на налягането в стратегическите водопроводи

✓ Надграждане на редукторите на налягане със система за 

динамично управление на налягането

✓ Допълнително намаляване на налягането във вече 

установени PMA-зони

✓ Създаване на нови PMA-зони

✓ Проследяване на тенденциите на минималните нощни 

количества в Топ 100 от DMA-зоните и резултатите от 

предприетите мерки

✓ Проактивно откриване на скрити течове

✓ Идентифициране на дублирани водопроводи и 

изключването им

✓ Подобряване на измерването в DMA-зоните

✓ Оптимизиране и надграждане на хидравличния модел на 

водопроводната мрежа

Търговски загуби

✓ Привеждане на приходните водомери в метрологична 

валидност

✓ Монтаж и подмяна на водомери в имоти без такива или 

извън метрологична валидност

✓ Обследване на територии с аналитична мрежа

✓ Кампания за редуциране на нерегламентираното 

потребление на вода

✓ Изграждане на система за интелигентно измерване

✓ Създаване на профил на консумацията за всеки имот

✓ Идентифициране и детайлно обследване на специфични 

имоти

✓ Намаляване на изчислените отчети за водомери с 

разпределяне на общи нужди

✓ Възстановяване на фактурирането на потреблението на 

имоти със закрити услуги



Система за мониторинг и анализ на подадените количества в DMA-зоните

Функционалности

✓ Изчисляване на балансите на DMA-зоните – профили на 

консумация и общ обем подаден за ден

✓ Изчисляване на МНК и тенденции

✓ Данни (графични и таблични) за всяка измервателна точка

✓ Различни класации на зоните – общи загуби, специфични 

загуби, дължина на мрежа и т.н.

✓ Аларми – различни видове с различни нива на достъп



Система за мониторинг и анализ на подадените количества в DMA-зоните

Предизвикателсва

✓ Различни времеви периоди за приемане 

на данни

✓ Пропуски в поредиците данни

✓ Поддържане на системата и промени в 

измервателните точки и измерваните 

зони

✓ Трансформация на исторически данни 

при промяна на зоните

✓ Верификация на получените данни



Система за мониторинг и анализ на подадените количества в DMA-зоните

Бъдещо разширение на системата

✓ Връзки и синхронизиране на данни с други 

оперативни софтуери

✓ Връзка с хидравличния модел на 

водоснабдителната мрежа

✓ Връзка с метеорологични платформи

✓ Внедряване на алгоритъм за валидиране на 

данни и попълване на липсващи данни

✓ Връзка със системата за интелигентно 

измерване на потреблението на клиентите



Система за интелигентно измерване на потреблението на клиентите

Текуща ситуация

✓ Дейностите по внедряването стартираха през м. април 2021

✓ Използва се LoRaWAN комуникационна мрежа

✓ Успоредно с изграждането на технологията (инсталиране на 

компонентите) се извършва процес по тестване на изпълнението на 

изискванията към софтуeрните и хардуерни компоненти

✓ През 2021 и 2022 целта е да се обхванат 5 000 водомера на клиенти с 

високо потребление и ключови клиенти, които обхващат 20-25% от 

цялата консумация



Система за интелигентно измерване на потреблението на клиентите

Предизвикателства

✓ Местоположение на водомерите

✓ Непредаващи модули, съгласно тяхната 

конфигурация

✓ Сравнение между реалните отчети и отчетите в 

софтуера



Система за интелигентно измерване на потреблението на клиентите

Възможности на системата

✓ Детайлен анализ на консумацията

✓ Профили на консумацията и клиентите

✓ Тенденции в консумацията

✓ Визуализация на локации

✓ Оразмеряване на водомерите

Табло с данни за:

✓ Липса на консумация

✓ Липса на трансмисии

✓ Увеличена/намалена консумация

✓ Постоянна консумация

✓ Ниво на заряд на батериите;

✓ Сила на сигнала



Система за интелигентно измерване на потреблението на клиентите

Ефекти от въвеждането на системата

✓ Некоректно работещи или неработещи водомери

✓ Некоректно избрани водомери

✓ Промяна в потреблението – анормална консумация

✓ Установяване на течове

✓ Коректно фактуриране на клиентите

✓ Намаляване на клиентските жалби

✓ Допълнителни бизнес възможности

✓ Фокусиране на усилията за намаляване на търговските 

загуби



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!


