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Периодичната смяна на водомерите 
зависи от:

• Срока на експлоатация

• Общия регистриран воден обем 

• Изменението на точността на водомера

• Физико-химичните качества на водата 

• Състоянието на водоснабдителната мрежа (амортизирана с голям 
брой аварии или с малка аварийност)



База данни
Разпределение на консумацията на вода

Резултат от изпитване на водомерите

Анализ на данните

Информация за среднотежестната грешка на водомерите

Вземане на решение

Определяне на оптималния срок за смяна на 
водомерите 



Определяне на оптималния срок за смяна на 
водомерите 

Обща стойност 
Доставна цена на водомера

+                        

Цена за монтаж и пломбиране 
+ 

Стойност на неизмерените водни обеми

Оптималният период за смяна на водомера е 
минимума на общата стойност



Определяне на нетната настояща стойност за 
подмяна на водомерите

NVPC – нетната настояща стойност за подмяна на водомера, 
лв
Cв, Cи и CA стойностите за доставка, монтаж и 

административните разходи за водомера, лв



Определяне на NPVC за подмяна на водомера

C – продажната цена на водата, лв/m3

Ai – средният консумиран воден обем за една 

година, m3

еi – среднотежестна грешка на водомера за една 

година, %



r – номинално намаление на стойността, %
s - инфлацията, %
n - броят години на експлоатационния период, бр

Определяне NPVC за подмяна на водомера

, 1+r
r = -1

1+s
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Определяне на срока на експлоатация на 
водомерите



a0 = -3%
r, = 0

Определяне на срока на експлоатация на 
водомерите

ВиК ЕООД - Благоевград



Определяне на срока на експлоатация на водомерите

ВиК ЕООД - Благоевград

a0 = -3%
r, = 0



Определяне на срока на експлоатация на водомерите

ВиК ООД - Кърджали

a0 = -3%
r, = 0



Определяне на срока на експлоатация на водомерите

ВиК ООД - Кърджали

a0 = -3%
r, = 0



Определяне на срока на експлоатация на водомерите

Кърджали – ООД 

Средна тежестна грешка,  
%/г 

Q = 72 m3/г 
C = 1,90 лв/m 

Q = 123 m3/г 
C = 2,60 лв/m 

Cв = 68,4 

Отчетен воден обем, m3 

0,3 1368 1599 

0,5 1080 1230 

0,7 864 1107 

0,9 792 861 

 



Определяне на срока на експлоатация на водомерите

Благоевград – ЕООД 

Средна тежестна грешка,  
%/г 

Q = 170 m3/г 
C = 1,56 лв/m 

Q = 123 m3/г 
C = 2,35 лв/m 

Q = 160 m3/г 
C = 2,35 лв/m 

 

Cв = 46 лв 

Отчетен воден обем, m3 

0,3 1700 1320 1600 

0,5 1530 1080 1280 

0,7 1360 960 1120 

0,9 1190 840 960 

 



Изводи:

1. Оптималния срок за смяна на водомерите намалява с увеличаване на цената на водата, средно 
тежестната грешката на водомера и годишната консумация

2. При увеличаване на стойността на водомера и разходите за монтаж, се увеличава оптималния срок 
за смяна на водомера

3. Оптималният срок за смяна на водомерите в жилищата с Qmax = 5 m3/h и годишен разход на вода с 
над 200 m3/г при цени на водата над 2 лв/m3 е по-малък от 10 години, както е записано в Наредба 
4/14.09.2004 г за условията и реда за присъединяване на потребители и за ползване на ВиК 
системите. Това предопределя увеличението на разликата, между отчетените водни обеми по 
общия и водомерите в жилищата.

4. Оптималният срок за смяна на водомерите с Qmax = 5 m3/h за отделни сгради е по-голям от 
изискващият се срок за периодична проверка ( 5 год) , което означава че разходите за тази проверка 
не водят до съществено намаляване на търговските загуби.



Благодаря за вниманието!


