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ДРЯНОВО – ПЪРВИЯТ ГРАД В БЪЛГАРИЯ 
С ЦЯЛОСТНО ОБХВАЩАНЕ НА 

ВЪТРЕШНАТА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА 
(ВВМ) ОТ ЗОНИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА 

ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕТО (DMA) 



ВЪВЕДЕНИЕ

❖ Водоснабдяването на гр. Дряново е зонирано;

❖ Висока зона „А” се захранва от НВ „Дряново” чрез водопровод АЦ Ф400 мм и

обезпечава източната висока част на гр. Дряново;

❖ Висока зона „Б” се захранва от НВ

„Дряново” чрез водопровод АЦ

Ф546 мм и обезпечава останалата

част на града, в т.ч. кв. “Цинга”,

Дряновски манастир и три броя

помпени станции (две от които

осигуряват напор на съседни

селища).

❖ От мрежата на Висока зона „Б”,

чрез регулатор за налягане се

осигурява ниската част на

града, т.е. „Ниска зона”.



1. Исторически бележки за ВВМ на гр. Дряново

❖ ВВМ на гр. Дряново е изградена около 1950 г. До 1980 г. основен

водоизточник за града са уникалните:

▪ карстово пещерно водохващане „Дряновски манастир” (намиращо се на

около 750 м в пещерата „Бачо Киро“);

▪ вградена до входа на пещера „Бачо Киро“ пречиствателна станция за

питейни води (ПСПВ) „Дряновски манастир”.

След 1980 г. водоизточник „Дряновски манастир” е изключен от работа

заради лоши биологични показатели на водата.

❖ През периода 1979-82 г. е направена реконструкция с разширение на ВВМ

гр. Дряново от спиралнозаварени стоманени и азбестоциментови (АЦ)

тръби. Част от нея обхваща главната улица „Шипка” (в северната част на

улицата, за обезпечаване на високата зона са положени:

разпределителелен клон АЦ Ф100 мм и транспортен - АЦ Ф350 и Ф300 мм, а

в южната част на улицата – разпределителен клон АЦ Ф200, Ф150 и Ф125

мм, за „Ниската зона“). През същия период е изграден напорен водоем (НВ)

„Дряново” с обем 6500 м³. От 1980 г. около 96% от подадената вода във

„ВиК” район Дряново се осигурява от язовир Йовковци, т.е. се закупува от

„ВиК” ООД – В. Търново.



1. Исторически бележки за ВВМ на гр. Дряново

❖ През 1997 г. с кредит от Световна банка на „ВиК” ООД - Габрово, на ВВМ гр.

Дряново са изградени 2 бр. малки DМА в „Ниската зона” – така наречените I и II

Пилотни зони;

❖ От 2004 г. „ВиК” район Дряново започва да

изпълнява подмяна с тръби от полиетилен

висока плътност (PEHD) на често авариращи

участъци от ВВМ и отклонения, в т.ч. почти е

подменена цялата II Пилотна зона. Малко по-

късно е изградена нова подзона - III Пилотна

зона, която е предимно промишлена.

❖ Към 2010 г. са налични 3 бр. съществуващи DMA, които не са водени на отчет. В

тях е създадена възможност за измерване на подадената вода, но не е

обвързвана с таксуваната вода.



1. Исторически бележки за ВВМ на гр. Дряново

❖ През 2011 г. е разработeн модел за управление загубите на вода (МУЗВ) на ВВМ

гр. Дряново. и започва да се прилага. Една от основните задачи на модела е

изготвянето на приоритетна програма, чиято основна цел е успешното

завършване на I етап;

❖ През перода 2015-18 г. е направена подмяна
на АЦ водопроводи в най - ниската част на
града (част от ул. “Ив. Владков” и “Поп
Харитон”, в т.ч. и часична подмяна на
участъци по някои други улици) и е
разширена DMA „Център” за сметка на DMA
„Запад” .



1. Исторически бележки за ВВМ на гр. Дряново

Може да се заключи, че за периода от

2004-19 г. всяка подмяна с тръби PEND, е

направена със собствени средства и

ресурси на „ВиК” ООД – Габрово,

респективно “ВиК” район Дряново. Само

за периода 2011-19 г. е изпълнена

реконструкция на 11728 м мрежа, което

представлява около 1/3 от цялата ВВМ.



2. Обект: „Рехабилитация на ул.”Шипка”, включително 
реконструкция и оптимизация на кръстовищата с ул.
„Станционна”, „К. Фичето” и път III-609, гр. Дряново”; Област 
Габрово”

2.1 Проектно решение

- Гл. клон за „Висока зона”, PEHD Ф400/10 атм., L = 35 м, Qор. = 34,0 л/с;

- Гл. клон за „Висока зона”, PEHD Ф225/10 атм., L = 1215 м, Qор. = 34,0 л/с;

- Разпр. клон за „Висока зона”, PEHD Ф90/10 атм., L = 1280 м, Qор. = 5,0 л/с;

- Гл. клон за „Ниска зона”, PEHD Ф200/10 атм., L = 1183 м, Qор. = 26,0 л/с;

- Разпр. клон за „Ниска зона”, PEHD Ф90/10 атм., L = 1280 м, Qор. = 5,0 л/с;

- Kлон за Н.З.”Изток”, PEHD Ф110/10 атм., L = 815 м, Qор. = 8,5 л/с;

- Kлон за Н.З.”Изток”, PEHD Ф90/10 атм., L = 725 м, Qор. = 5,0 л/с.



Първият етап от проекта е изпълнен в перода от 28.06.2018 г. до 18.09.2018

г. под името: Ремонт на ул. „Шипка” гр. Дряново и е финансиран със

собствени средства на община Дряново. Изпълнител на етапа е

„Инфрастроежи” ООД гр. Севлиево. За перода са изградени участъци от

следните тръбопроводи:

- Гл. клон за „Висока зона”, PEHD Ф225/10 атм., L = 295м;

- Разпр. клон за „Висока зона”, PEHD Ф90/10 атм., L = 295м;

- Гл. клон за „Ниска зона”, PEHD Ф200/10 атм., L = 295м;

- Разпр. клон за „Ниска зона”, PEHD Ф90/10 атм., L = 295м.

2. Обект: „Рехабилитация на ул.”Шипка”, включително 
реконструкция и оптимизация на кръстовищата с ул.
„Станционна”, „К. Фичето” и път III-609, гр. Дряново”; Област 
Габрово”



2.2 Ново техническо решение

Мотиви

Прави впечатление, че само оразмерителното водно количество (Qор. = 34,0

л/с) на Гл. клон за „Висока зона”, е малко по-голямо от средният годишен

дебит (Qср.г. = 32,34 л/с), с който е осигурявана ВВМ гр. Дряново през 2010 г.,

т.е. преди да стартираме МУЗВ. Предстоеше изпълнението на II етап от

проекта (останалата част от обекта), който е финансиран с ПМС № 315/19 -

12.2019 г. под цитираното по-горе име на обекта.

За да бъде завършен I етап на приоритетната програма, трябва да бъдат

построени минимум 2 бр. нови регулаторни шахти (Рег.Ш) - Детайл №2 (близо

до съществуващата Шахта СК2 така, че да обезпечи предвидената DMA ВЗ „Б”

„Разпределителен клон”) и Детайл №3 (която да обезпечи предвидената DMA

ВЗ „Б” „Клон 1.7”). На практика беше изградена още една Рег.Ш1 - Детайл №1

до съществуващата Шахта СК1).

2. Обект: „Рехабилитация на ул.”Шипка”, включително 
реконструкция и оптимизация на кръстовищата с ул.
„Станционна”, „К. Фичето” и път III-609, гр. Дряново”; Област 
Габрово”



L Водопровод Qпр. DN проект Qор. DN опт.

[ m ] материал [ l/s ] [ mm ] [ l/s ] [ mm ]

ВЗ "Б" Гл. кл. до откл. DMA „Клон 1.7” 35 PEHD PN10 34.0 400 24.00 225 оптимизиран

ВЗ "Б" Гл. кл. до откл. Н.З.(РШ1) и СК5 15 PEHD PN10 34.0 225 14.90 225 запазва се

ВЗ "Б" Гл. кл. отклон. Н.З.(РШ2) 340 PEHD PN10 34.0 225 14.50 200 оптимизиран

ВЗ "Б" Гл. кл. до изпълнено L=295m  580 PEHD PN10 34.0 225 13.00 160 оптимизиран

ВЗ "Б" Разпр. кл.I   до изпъл. L=295m 375 PEHD PN10 5.0 90 6.50 90 запазва се

ВЗ "Б" Разпр. кл. II до изпъл. L=295m 610 PEHD PN10 5.0 90 6.50 90 запазва се

НЗ Гл. кл. РШ1 до откл. DMA "I ПЗ" 265 PEHD PN10 26.0 200 13.50 160 оптимизиран

НЗ Гл. кл.   DMA "I ПЗ" - до РШ2 110 PEHD PN10 26.0 200 12.95 160 оптимизиран

НЗ Гл. кл.  РШ2 до изпъл. L=295m 513 PEHD PN10 26.0 200 10.00 160 оптимизиран

След допълнително съгласуване с "ВиК" район Дряново

НЗ Разпр. кл.  до изпъл. L=295m 985 PEHD PN10 5.0 90 - - ОТПАДА

НЗ Кл. DMA "Изток"- РШ1 до СК8 278 PEHD PN10 8.5 110 8.90 125 оптимизиран

НЗ Кл. DMA "Изток"- СК8 до СК10 537 PEHD PN10 8.5 110 8.90 110 запазва се

НЗ Кл. DMA "Изток"- СК10 до края 725 PEHD PN10 5.0 90 6.00 90 запазва се

ЗабележкаЗона Участък от клон

2. Обект: „Рехабилитация на ул.”Шипка”, включително 
реконструкция и оптимизация на кръстовищата с ул.
„Станционна”, „К. Фичето” и път III-609, гр. Дряново”; Област 
Габрово”

Съпоставка между проектното и оптимизираното техническо решение



2.3 Ефект от новото техническо решение

Освободените финансови средства на обекта от редуцираните диаметри
на тръбите, в т.ч. отпадналите такива, послужиха за изграждането и
оборудването на 3 бр. регулаторни шахти:

1. Детайл №1 – Регулаторна шахта №1 (Рег.Ш1)  - 17 664 лв. 

2. Детайл №2 – Регулаторна шахта №2 (Рег.Ш2)  - 31 291 лв.

3. Детайл №3 – Регулаторна шахта №4 (Рег.Ш4)  - 20 310 лв.

Всичко:   69 265 лв.

2. Обект: „Рехабилитация на ул.”Шипка”, включително 
реконструкция и оптимизация на кръстовищата с ул.
„Станционна”, „К. Фичето” и път III-609, гр. Дряново”; Област 
Габрово”



3. Регулаторни шахти

3.1 Кръстовище 

„Колю Фичето”



3. Регулаторни шахти

3.1 Кръстовище „Колю Фичето” - съществуваща шахта СК1



3. Регулаторни шахти

3.1 Кръстовище „Колю Фичето” - проект на нова РЕГУЛАТОРНА ШАХТА №1



3. Регулаторни шахти

3.1 Кръст. „Колю Фичето” - изпълнение на нова РЕГУЛАТЕРНА ШАХТА №1



3. Регулаторни шахти

3.1 Кръстовище „Колю Фичето” - проект на нова РЕГУЛАТОРНА ШАХТА №4



3. Регулаторни шахти

3.1 Кръстовище „Колю Фичето” - изпълнение на нова РЕГУЛ. ШАХТА №4



3. Регулаторни шахти

3.2 Кръстовище „Станционна”



3. Регулаторни шахти

3.2 Кръстовище „Станционна” - съществуваща шахта СК2



3. Регулаторни шахти

3.1 Кръстовище „Станционна” - проект на нова РЕГУЛАТОРНА ШАХТА №2



3. Регулаторни шахти

3.1 Кръст. „Станционна” - изпълнение на нова РЕГУЛАТОРНА ШАХТА №2



4. Завършен е I ЕТАП на ПРИОРИТЕТНАТА ПРОГРАМА



4. Завършен е I ЕТАП на ПРИОРИТЕТНАТА ПРОГРАМА

В момента се правят проби за постепенно намаляване на налягането в новите

зони, за достигане на оптимални стойности, в т.ч. пригаждане на инкасото към

тях. Това ще отнеме латентно време. По мнение на началник „ВиК” район

Дряново, след изпълнението на II етап на обекта, загубите на вода във ВВМ гр.

Дряново са спаднали над 20%. Това ще се установи със следваща симулация.

За нагледност са демонстрирани резултатите от приложението на МУЗВ – от

къде започнахме в началото и къде сме сега (последна симулация - 09.2019 г.) -

след завършен I етап на обекта.

Изменение състоянието на ВВМ гр. Дряново и СВО през годините
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ILI за 2010г. на ВВМ гр. Дряново

За периода 2011 г.- 2019 г. жителите на гр. Дряново са намаляли с 9,91%, а

СВО са се увеличили с 0,94%. За същия период неносещата приходи вода е

намалена 4,90 пъти.

❖ Към 2010 г. по постоянен адрес в гр. Дряново са регистрирани 7903 жители. За

2010 г. загубите на вода във ВВМ гр. Дряново са – 67,36 %; Нср. = 44,87 м; не-

носеща приходи вода (NRW) = 1284 л/СВО; ILI – 20,0.

❖ Към 2019 г. по постоянен адрес в гр. Дряново са регистрирани 6999 жители. За

9 месечието на 2019 г. във ВВМ гр. Дряново загубите на вода са – 33,10%; Нср.

= 45,39 м; неносеща приходи вода (NRW) = 262 л/СВО; ILI – 3,9.

4. Завършен е I ЕТАП на ПРИОРИТЕТНАТА ПРОГРАМА



Въпреки, че основната цел на I етап от програмата е завършена, има още

няколко важни задачи, които трябва да бъдат изпълнени:

❖ Ежегодна подмяна на амортизирани участъци от ВВМ по съгласувана

програма с Община Дряново;

❖ Подмяна на участъци до Дряновски манастир, L=3000м, АЦ Ф300мм

(транспортен) от DMA „Дряновски манастир” (чрез намушване в

съществуващите, на тръби PEHD Ф110/10атм. или ф90/10 по хидравлични

изчисления), като се започне от уязвимите учасъци (около въздушници и

калооттоци);

❖ Подмяна водомер Ф80мм на „III Пилотна зона“ с комбиниран (умен) водомер;

❖ На Висока Зона „А”, DMA „Изток II” има възможност за намаляване на

налягането с до 1,5 атм.;

❖ Подмяна на водомерите на останалите действащи DMA с умни водомери.

4. Завършен е I ЕТАП на ПРИОРИТЕТНАТА ПРОГРАМА



5. II ЕТАП на ПРИОРИТЕТНАТА ПРОГРАМА - внедряване на
най-съвременни технологии

1. Изграждане на система за дистанционно отчитане на водомерите за

подадена вода на входа на ВВМ и всички DMA;

2. Монтиране на логери за дистанционно регулиране и отчитане на

налягането на входа на зоните за управление на налягането (PMA);

3. Монтиране на логери за дистанционно отчитане на налягането в

контролните точки на всички DMA;

4. Изграждане на система за дистанционно отчитане на водомерите на

консуматорите във всички DMA



ЗАКЛЮЧЕНИЯ

1. Докладът доказа, че приложения МУЗВ е действащ за агломерации с

незначителна обновеност на ВВМ. Той доказа, че със сравнително малки

капиталовложения може да се положи начало на управление на загубите на вода

и как построеното днес, да стане основа за въвеждане на най-съвременни

технологии утре.

2. МУЗВ доказа, че негова основна задача е изготвяне на динамична

приоритетна програма и за напредъка в управление на загубите на вода е

важен срока за нейното изпълнение. За да бъде програмата ефективна, е

необходимо системно наблюдение на състоянието на мрежата, за да бъдат

своевремено единтифицирани проблемите.

3. МУЗВ доказа, че един от най - бързите и ефективни начини за прогрес в

управление на загубите на вода, е редуциране на налягането в системата, но

много важно е точното определяне на средният напор в нея. Получените

резултати потвърждават, че показателите за ефективност (ПЕ) на IWA са

приложими за всяка система. ILI е универсален и много подходящ

показател за следене състоянието на системата, а чрез софтуера CheckCalcs –

и за онагледяване.



ЗАКЛЮЧЕНИЯ

4. МУЗВ предлага нов подход в проектирането, което довежда до

икономичност при строителството във “В и К” сектора:

– изпълнението на елементи от приоритетната програма, при адекватно

наблюдение, ще постига все по-малко и реално водопотребление, което

задължително ще обославя по-малки диаметри (по-малки разходи за

строителство).

- етапност → проектиране и строителство по приоритетна програма, вместо

поголовна и необоснована подмяна на тръби (по-малки разходи).

5. Проведените действия са на доброволни начала и постигнатите резултати от

колелектива не са ги отличили във финансово отношение спрямо колегите им от

другите райони т.е. политиката в сектора не е обърната с лице към този

основен проблем - управление на загубите на вода. Това трябва да

провокира Регулатора (МРРБ) да промени действащата методика, в посоки:

• доказване на напредъка при управление загубите на вода;

• определяне на подходящи стимули за реални постижения по

отношение намаляване загубите на вода.



Благодарим за вниманието!


