
Част  ПЪРВА

ТЪРГОВСКИ ЗАГУБИ

 Тема -1  Загуби от неточност на водомери(Q8.2,ПК12Д,ПК12е)

 Тема-2  Загуби от незаконна консумация (Q8.1,няма показател)

 Тема -3 Загуби от пренос на информация (няма показател)

 Тема -4 Определяне на големината на Търговските загуби

› Тема-1.1 Проблеми и решения на водомерното стопанство  23.09.2021г.
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Механични или Електронни

• Точност

• Защита от посегателства

Рестриктивна нормативна уредба

Закон за обществените поръчки

Норми за проектиране

Наредбата за противопожарна 

безопасност 



 Манипулация върху мокри водомери

 Манипулация върху сухи /магнитни/

водомери

› чрез

› Притискане на циферблата на

измервателния механизъм с дървена стяга

› Въздействие с поставяне на магнити

› Премахване на пломбата за последваща

проверка /между фланеца и корпуса/ или

тази на холендъра



 Елиминира се санкционния елемент при

интервенция върху водомер или пломба

 Не се фактурират реално измерени и

потребени количества, нито се налага

санкционен елемент, а се изчислява,

спрямо средно потребление за

предишни периоди





Предложение за промяна от Работната фокус група, която да 
възстанови дисциплиниращия ефект върху възможностите за 
неправомерни действия по водомер и водомерен възел от 
страна на потребителите:

В чл.37 се създава нова алинея 2 със следния текст:

(2) В случаите на нарушаване на пломбите или физически 
въздействия върху водомерите, причинили тяхната повреда, 
количеството изразходвана вода се определя по реда на чл.35, 
ал.6 за период от 3 месеца, освен ако не се докаже, че 
периодът е по-малък“. (3 месеца е основната периодичност на 
отчитане на водомерите, съгласно нормативната уредба).

Досегашните алинеи 2 и 3 стават съответно алинеи 3 и 4.

2. В чл.39, ал.8 изразът "и в случаите на нарушаване на пломбите 
на водомерите" се заличава.



Корекция, чрез елиминиране на фактор

„срок“ и поставяне на фактор

„експлоатационен праг“

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.




