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ГЛАВА I 

Състояние на проблема със загубите на водa 

1.1. Оценка на нивото на загубите на вода във водоснабдителните системи 

 Към 2010 година 99,1% от населението на Р. България използва услугите на 

общественото водоснабдяване. 72% от водопроводните мрежи са изградени от 

етернитови, а 15% от стоманени тръби. Над 90% от водопроводите са въведни в 

експлоатация преди повече от 25 години.  

Нивото на загубите на вода от порядъка на 60% от подадената вода [3] е 

недопустимо разхищение на превръщащия се във все по-ценен за страната ни воден 

ресурс. За сравнение в развитите европейски държави процентът на загуби на вода 

варира от 10% до 25% [4,5].  

 

1.2. Подходи и методики за управление на загубите на вода 

1.2.1. Изчисляване на водоснабдителен баланс 

Все още в България е характерно загубите на вода да се изчисляват в процент от 

подадените във водоснабдителната система обеми вода, т.е. като разлика между 

подадената и фактурираната вода [3,7,9]. 

В утвърдената от „Международната асоциация по водите” (IWA) методика за 

изготвяне на водоснабдителен баланс на дадена система (табл. 1.4.), споменатата по–

горе разлика в обемите се нарича „неплатена вода” или „неносеща приходи вода” 

[3,7,13,14]. 

Тази утвърдена методика за изчисляване на водоснабдителния баланс съдържа в 

себе си някои неточности, които произлизат от начина на определяне на изходните 

компоненти, чрез които се изчисляват основните параметри в него.  

Частта от легитимната консумация, която формира неплатената вода, е 

легитимната нефактурирана консумация.  

Търговските (условни) загуби не представляват чисто физически загуби на вода, 

а чрез тях се характеризират загубите на водоснабдителната компания от доставената 

до консуматорите вода, но неизмерена поради неточности в приходните водомери или 

директно открадната чрез незаконни връзки от разпределителната мрежа или от 

направата на байпаси около измервателното устройство [18,19]. 
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Табл. 1.4. Водоснабдителен баланс по утвърденета от IWA методика 

Фактурирана 

легитимна 

консумация 

Платена вода 

 

Легитимна 

консумация Нефактурирана 

легитимна 

консумация 

Търговски 

(условни) загуби 

Вода постъпваща 

във водоснабд. 

система  

Загуби на вода 
Физически (реални) 

загуби 

Неплатена вода 

 

Смисълът при изготвянето на водоснабдителен баланс е насочен към 

определянето на обща стойност на загубите на вода и след това на база приемане на 

търговските загуби да се достигне до стойността на физическите (реални) загуби на 

вода. 

В предлагания водоснабдителен баланс не съществува важно за 

водоснабдително дружество разграничаване между обемите физически загуби от 

докладвани и недокладвани аварии и от скрити течове. 

 

1.2.2. Обособяване на зони за измерване и управление (District Metered 

Areas - DМА) 

Активният контрол на теча насочва вниманието на компаниите към 

локализиране и ремонт на недокладваните течове и аварии с помощта на развитието на 

акустични уреди за разпознаването им. Изследването с тази апаратура на цялата 

водопроводна мрежа отнема прекалено много време и е икономически необосновано. 

Решението на проблема се намира чрез разделяне на мрежата на зони за управление 

(DМА зони), захранващи се от определен брой връзки, които трябва да бъдат снабдени 

с измервателни устройства [8,28,29,30]. 

Изградените зони имат характеристиката на самостоятелни водопроводни 

мрежи, като правилното им реализиране води до ефективно прилагане на четирите 

стълба за борба с физическите загубите на вода – активен контрол на теча, управление 



  5 

Автореферат: „Изследвания за намаляване на загубите на вода по водопроводните мрежи“ – инж. Виден 

Радованов, асистент към катедра „Водоснабдяване, канализация и пречистване на води“ при УАСГ 

 

на налягането, бързина и качество на ремонтите, управление на водопроводите и 

активите [7,8,13,16,31]. 

Разделянето на зони на една водопроводна мрежа зависи изцяло от нейната 

схема и хидравлични характеристики, което обуславя нуждата от подробното й 

опознаване. Цел при това обособяване трябва да бъде ограничаването до минимум на 

входовете и изходите на зоните, което спомага за по–лесен и точен контрол на 

постъпващите водни количества. 

 

1.2.3. Анализ на минималните нощни водни количества (МНВК), 

постъпващи в DМА зоните 

Минимално нощно водно количество представлява най–ниският обем вода 

постъпващ в отделената зона за управление през нощта. В повечето случаи се състои от 

физически загуби на вода и сравнително малка част от полезна консумация и скрити 

течове, от което следва, че анализирането му може да се приеме за представителна 

информация относно обема на откриваемите физически загуби на вода [37]. 

Скритите течове представляват много малки по дебит течове, които не излизат 

на повърхността и не могат да бъдат открити дори и с най–мощните средства за 

активен контрол на теча [41]. 

При прецизното определяне на стойността на физическите загуби на вода, като 

разлика от минималното нощно водно количество с полезната консумация и скритите 

течове е възможно да се допусне неточност, която произлиза от разминаването при 

измерването на изследваните компонентите. Резултати показват [36,42], че стойността 

на нощното количество измерено през 15 минути и приведено към един час, е по–малка 

от стойността  получена при измерване през 60 минути, поради по-малката възможност 

потребителите да консумират вода за по–кратък период от време. Затова се предлага 

въведеждането на коефициент, който да стандартизира привеждането на минималното 

нощно водно количество измерено за различен от 1 час интервал от време във водно 

количество с продължителност от 1 час. 

 

1.2.4. Определяне на икономически допустимите физически загуби на вода 

при прилагане на програма за активен контрол на теча 

Информация за баланс между разходите за намаляването на физическите загуби 

и спестените финансови средства от редуцирането на губещите се водни количества се 
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получава на база на изследване на икономическото ниво на физическите загуби (ИНФЗ) 

за съответните DМА зони. Този фактор представлява нивото на физическите загуби на 

вода, при което не е икономически обосновано да се реализират допълнителни 

инвестиции за снижаването му.  

Графичното определяне на ИНФЗ се реализира чрез определяне на минимума на 

функцията получена след сумиране на двaтa и компонентa - себестойност на загубената 

вода и себестойност на процедурите по активния контрол на теча. 

Графичното определяне на това ниво на физическите загуби е трудоемък и 

сравнително неточен подход, което обуславя нуждата от достигане на аналитична 

зависимост, която да улесни представената по-горе методика. 

 

1.2.5. Изготвяне и изпълнение на програма за управление и намаляване на 

загубите на вода 

Нивото на загубите на вода в България е недопустимо високо, като за тази 

оценка дори не е необходимо да се извършват сравнителни анализи със загубите на 

вода в другите европейски страни. Програмата за намаляване на загубите трябва да 

бъде основна цел на всяка водоснабдителна компания. Безпорен факт е, че въвеждането 

на такава програма изисква инвестиране на немалко финансови средства, но при 

положение, че те бъдат правилно вложени, експлоатиращото дружество може да 

достигне дори и до печалба, без да се вземат предвид останалите възможни ползи [3,7].  

Може да се обобщи, че за постигане на по-висок ефект при управлението и 

намаляването на загубите на вода в дадена водоснабдителна система, е необходимо 

изготвяне на конкретна за целта програма с прилагане на последователни специфични 

дейности. Тя трябва да обобщава световния опит, но с отчитане на характерните и 

специфични за България условия на работа и експлоатация на водопроводните мрежи. 

 

1.3. Цели и задачи на дисертационния труд: 

1) Анализ, оценка и определяне на компонентите, обуславящи неплатената вода 

при изготвяне на водоснабдителния баланс за системата на град Видин. 

2) Теоритични и технико-икономически предпоставки при проектиране и 

оразмеряване на водопроводните мрежи в условията на изграждане на DMA 

зони при: 

• съществуващи водопроводни мрежи; 
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• пълна реконструкция на стари мрежи; 

• ново проектиране. 

3) Изследване и определяне на характерните стойности на компонентите на 

минималния нощен разход на вода в DMA зоните. 

4) Подготовка на мрежата и реализиране на програма за активен контрол на 

теча във водопроводната мрежа на град Видин и определяне на 

икономическото ниво на физическите загуби на вода в нея. 

5) На база на конкретните изследвания, получените резултати и натрупания 

опит, създаване на пограма за управление и намаляване на загубите на вода 

във водоснабдителните системи у нас. 

 

ГЛАВА II 

Анализ на водоснабдителния бaланс 

2.1. Обект на изследването 

Всички данни и изследвания представени в настоящия дисертационен труд са 

реализирани по водопроводната мрежа на град Видин, екплоатацията на която се 

осъществява от „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД – град Видин. Цялата дължина 

на водопроводните тръби, снабдяващи град Видин, е приблизително 140 км, от които 

външни водопроводи – 25 км и разпределителни – 115 км. Въведен е механизъм за 

управление на налягането в разпределителната мрежа, което се поддържа в диапазона 

от 2,50 до 3,50 атмосфери. 

 

2.2. Подготовка на мрежата за целите на изследването 

През 2011 год. са обособени две DMA зони – „Акджамия“ и „Калето“, които 

обхващат 22% от цялата водопроводна мрежа на град Видин. През 2012 год. DMA 

„Калето“ е разделена на две подзони - DMA „Шарампоя“ и „Пазара“.  

 

2.3. Оценка на търговските загубите на вода във водоснабдителните 

системи  

С цел достигане до по-точни резултати е уместно определянето на физическите 

загуби на вода да става чрез анализ и мониторинг на постъпващите в мрежата 

минимални нощни водни количества. Следователно във водоснабдителния баланс 
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(табл. 1.4.) единственият неизвестен компонент остават търговските загуби на вода. 

Чрез неговото изчисляване експлоатиращото дружество притежава меродавна 

информация за състоянието на загубите на вода във водопроводната си мрежа. 

Изчисляването на физическите загуби на вода в DMA зоните е осъществено като 

предварително са определени минималните нощни водни количества за всяко 

денонощие за изследваните месеци.  

,1 1 ,2 2 3

1 2

(2.1.) , ,
изм изм

изм

МНВК Т МНВК Т
МНВК м час

Т Т

+
=

+
 

където МНВКизм   е измереното минимално нощно водно количество за целия месец; 

МНВКизм,1 – измереното минимално нощно водно количество преди възникване 

на недокладваната авария; 

Т1 – периодът от време в часове, при който се отчита МНВКизм,1; 

МНВКизм,2 – измереното минимално нощно водно количество след възникване на 

недокладваната авария; 

Т2 – периодът от време в часове, при който се отчита МНВКизм,2. 

За целите на изследването са използвани изчисленията и анализите представени 

при разглеждането на компонентите на нощния разход в глава IV от настоящия 

дисертационен труд. Нощните загуби на вода (м
3
/час) са преобразувани в текущи 

физически загуби на вода (ТФЗВ) с дименсии м
3
/денонощие като е използван 

коефициент, коригиращ разхода на вода на база различното налягане през нощта и през 

деня (NDF – “night – day factor ”), изчислен по формулата: 

1 2 24

min min min

(2.2.) ... 24,
P P P

NDF
P P P

= + + + ≈
 

където P1, P2, ... , P24  са наляганията в атм. за часовоте през денонощието; 

Pmin – налягането в атм. в часа, в който е отчетен минималния нощен 

разход. 

Търсеният компонент на водоснабдителния баланс – търговските загуби на вода, 

се получава като разлика между вече изчислените общи и физически загуби на вода. 

На фиг. 2.6. са представени определените месечни стойности на търговските 

загуби на вода за периода на изследване в DMA „Шарампоя“. Подобно представянето 

на този компонент на загубите на вода е направено и за DMA „Пазара“ и DMA 

„Акджамия“. 
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За през изследваните месеци се наблюдава стойност за търговските загуби равна 

на 4800 м
3
/месец или 35% от фактурираната вода. Големият обем на този вид загуби в 

DMA „Калето“ се дължи най–вече на ниския процент сгради снабдени с главни 

водомери (110 броя или 30 % от всички жилищни кооперации). След подмяна и 

монтиране на главните водомери (180 броя и обхванати вече 85% от сградите) 

сумарният обем на търговските загуби за двете зони е 2500 м
3
/месец. Това означава 

редуциране на този параметър с 2300 м
3
/месец, което вече носи приходи от 3450 

лв/месец. При  приемане на себестойността за монтиране на един главен водомер равна 

на 200 лв, то тогава са инвестирани в подмяна – 36000 лв. От което следва, че 

направената инвестиция ще получи възвращаемост за по–малко от 1 година. 

 

Фиг. 2.6. Изменение на търговските загуби на вода в DMA „Шарампоя“ 

 

2.4. Оценка на нефактурирана легитимна консумация (НЛК) на вода във 

водоснабдителните системи 

Правилното оценяване на всеки един компонент на нефактурираната легитимна 

консумация (вода за обществени нужди, за пожарогасене и промиване на пожарни 

хидранти, за промиване на водопроводи и на канализационни колектори, за миене и 

почистване на уличната мрежа) като цяло е в основата на коректното тълкуване на 

загубите на вода във водоснабдителната система. Независимо, че обикновено тези 

водни обеми са незначителни спрямо останалите компонентите на загубите, е 

необходимо водоснабдителното дружество да притежава информация и за тях. В 

противен случай се надценява нивото на общите загуби на вода за системата. 

На територията на град Видин съществуват 10 обществени фонтани, като всички 

са обхванати с измервателни устройства. Получената средна стойност за 
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нефактурирана легитимна консумация за обществени нужди (НЛКон) е 0,136 

м
3
/жит.год. 

От представените сравнения на получените резултати може да се заключи, че в 

градове от типа на Видин използването на нефактурираната вода за обществени нужди 

е значителна част от общата нефактурирана легитимна консумация. 

 

2.4.1. Изчисляване на емпиричните и теоритичните обезпечености на 

параметра „нефактурираната легитимна консумация“ 

За по–коректното определяне на обема на нефактурираната легитимна 

консумация за обществени нужди от един водоизточник данните от табл. 2.4. за 

потребената вода са обработени като част от една статистическа извадка с 34 единици. 

Резултатите са представени във възходящ вариационен ред, като за всеки член е 

изчислена съответната емпирична обезпеченост по формулата на Чегодаев[85]. 

0,3
(2.3.) , %,

0,4

N
P

n

−
=

+  

където N e поредният номер във вариационната редица; 

 n – общият брой на членовете в реда. 

На база на данните в приложената таблица е изготвена интегралната емпирична 

крива на обезпеченост (фиг. 2.7.).  

 

Фиг. 2.7. Интегрална емпирична крива на обезпеченост 

 

На фиг. 2.9. е представено избраното теоритично разпределение, описващо най-

точно изследвания параметър – нефактурираната легитимна консумация. Теоритичната 

интегрална крива е „Лог – Пиърсън 3 тип“, като е използван „метода на моментите“ за 
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определяне на статистически параметри на разпределението, а в табл. 2.9. се виждат 

характерните статистически данни на параметъра от теоритичното разпределение. 

 

Фиг. 2.9. Теоритично разпределение на параметъра „НЛКон” 

Табл. 2.9. Статистически данни на  теоритичното разпределение на 

параметъра „НЛКон ” 

Стойност

0,0557

0,0560

0,0367

1,01

1,37

4,48

Коеф. на асиметрия Cs

Коеф. на стръмност Ck

Параметър

Средна стойност

Средно квадрат. откл.

Медиана

Коеф. на вариация Cv

 

 

2.5. Оценка на физическите загуби, дължащи се от недокладвани аварии по 

водопроводната мрежа на град Видин 

Определянето на годишните физически загуби на вода от докладвани аварии се 

реализира след анализиране на големината на три параметъра: 

• броят на възникналите докладвани аварии за годината (фиг. 2.10.); 

• дебитът на изтичане от една докладвана авария (табл. 2.12.); 

• продължителносттта на една авария от нейното възникване до нейното 

отстраняване. 

Имайки предвид значителната разлика между условията на водопроводните 

мрежи в развитите страни и у нас, в настоящето изследване за продължителността на 
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авариите по водопроводната мрежа на град Видин на база на наблюдения и конкретния 

опит са приети следните стойности: 

• 16 дни за авария по сградно водопроводно отклонение; 

• 6 дни за авария по водопроводен клон (от етернит или чугун); 

• 16 дни за авария по водопроводен клон (от стомана). 

 

Фиг. 2.10. Разпределение на докладваните аварии по водопроводната мрежа на 

град Видин за периода от 2003 до 2012 година  

На база на съществуващата информация относно трите необходими компонента 

са определени годишните физически загуби на вода, дължащи се на докладвани аварии. 

Тяхното изменения за изследвания период е представено на фиг. 2.13. 

За определянето на годишните физически загуби на вода от недокладвани 

аварии е необходимо изчисляването на водоснабдителен баланс за водопроводната 

мрежа на град Видин (табл. 2.13). 

 

 

Фиг. 2.13. Годишен обем на физическите загуби на вода от докладвани аварии  
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Табл. 2.13. Определяне на год. физически загуби на вода от недокладвани аварии 

Година 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Q подадена, м3/г 7412671 6020967 6247549 5907474 5428071 5018593 4948393 5005884 4650456 4623280 4275595 3888547

Q фактурир., м3/г 2132127 2017843 2020202 1943722 1924454 1911970 1947175 1941391 1848713 1821292 1779467 1773547

Q загуби, м3/г 5280544 4003124 4227347 3963752 3503617 3106623 3001218 3064493 2801743 2801988 2496128 2115000

Q загуби, % 71% 66% 68% 67% 65% 62% 61% 61% 60% 61% 58% 54%

Q физ., водопр. кл., м3/г 878096 1025252 752238 432148 433949 321110 467560 457357 348720 334915 488567 291100

Q физ., СВО, м3/г 115523 132026 160907 72899 73538 65865 58191 64586 74178 67783 64586 79933

Q физ., докл., м3/г 993618 1157278 913145 505047 507487 386975 525751 521942 422897 402698 553153 371033

Q усл., м3/г 533032 504461 505051 485931 481114 477993 486794 485348 462178 455323 444867 443387

Q физ., недокл., м3/г 3753894 2341386 2809151 2972775 2515017 2241656 1988673 2057203 1916668 1943967 1498108 1300581

Q физ., недокл., % от Qзаг. 71% 58% 66% 75% 72% 72% 66% 67% 68% 69% 60% 61%

Q физ., недокл., % от Qпод. 51% 39% 45% 50% 46% 45% 40% 41% 41% 42% 35% 33%  

От направеното изследване е установено, че годишните стойности на физическите 

загуби на вода от недокладваните аварии надвишават тези от докладваните между 3 до 

5 пъти, като се равняват на 40% и 50% от обема на подадената за града вода. 

 

ГЛАВА III 

Проектиране и оразмеряване на водопроводни мрежи в 

условията на формиране на DMA зони 

3.1. Принципи за проектиране на водопроводни мрежи в условията на 

обособяване на зони за измерване (DМА зони) 

Основната цел при проектирането на водопроводните мрежи в условия 

обособяване на DМА зони е спазването на принципите за тяхното създаване, които да 

водят до съответните ползи при реализиране на стратегията за управление и 

намаляване на загубите на вода във водоснабдителните системи. 

 

3.1.1. Принципи за проектиране на магистралните клонове 

По магистрални клонове се въвеждат оразмерителни участъци с дължина не по–

голяма от 500 метра, които се заключват между два възела. Възлите се поставят на 

връзките между отделните главни клонове. 

При проектиране на водопроводни мрежи в условия на предварително обособени 

зони, възли се проектират и в местата, от които от магистралните клонове се отдава 

вода към DMA зоните. 



  14 

Автореферат: „Изследвания за намаляване на загубите на вода по водопроводните мрежи“ – инж. Виден 

Радованов, асистент към катедра „Водоснабдяване, канализация и пречистване на води“ при УАСГ 

 

 

Фиг. 3.1. Оразмерителна схема за определяне местоположението на възлите 

при оразмеряване на водопроводната мрежа в условия на DMA зони 

 

3.1.2. Принципи за проектиране на водопроводната мрежа в DМА зоните 

Водопроводната мрежа в DMA зоните се захранва с вода само от входните 

връзки по магистралните клонове. Това означава, че не съществуват други връзки 

между главните клонове и второстепенната водопроводна мрежа (без наличие на СВО 

от главните клонове), докато мрежата в обособената зона се проектира изцяло като 

сключена. 

 

3.1.3. Начини на захранване на DМА зоните 

Първото предлагано решение (вариант 1) представлява проектиране и 

изграждане на водопроводен участък дублиращ единствената входна захранваща 

връзка с дължина от точката на вземане от магистралния водопроводен клон до 

последващото разклонение към обособената сключена разпределителна мрежа в DМА 

зоната. 

При първия подвариант (вариант 1.1.), е възможно реализиране на втора 

аварийна връзка до захранващия участък на отстояние 0,70м [91] от него снабдена със 

спирателни кранове, но без монтиране на водомерно устройство. 

Вторият подвариант за водоснабдяване на обособената зона (вариант 1.2.) от 

един възел е проектиране на два постоянно работещи успоредни водопровода на 

отстояние 0,70 м един от друг, като всеки е оборудван с водомер. 
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Вторият вариант за осъществяване на сигурност при водоснабдяването на DМА 

зоната е проектирането на два отдалечени един от друг възела (вариант 2), което 

означава водните количества за сектора да постъпва от две различни връзки от 

магистралните клонове. 

     

Фиг. 3.2,3.3.,3.4. Схеми за проектиране на захранващите връзки за DMA зоната 

(варианти 1.1, 1.2 и 2) 

 

3.2. Принципи за оразмеряване на водопроводни мрежи в условията на 

обособяване на зони за измерване (DМА зони) 

3.2.1. Определяне на оразмерителните водни количества 

Проектирането само на входните връзки за DMA зоните, които да черпят вода от 

магистралните клонове,  обуславя оразмеряването на пръстените на главните клонове 

да става само на база съсредоточени водни количества без наличието на пътен разход 

[89]. Оразмерителното водно количество за всеки участък от магистралните клонове 

представлява сума от всички следващи разходи захранващи DМА зоните чрез 

съответния магистрален водопровод. 

При вариант 1.1. на захранване на обособените сектори оразмеряването на 

захранващата връзка трябва да се извърши с цялото оразмерително водно количество за 

DМА зоната, докато с цел икономии аварийната връзка може да бъде оразмерена и за 

половината от оразмерителното - ,. 2въз iQ  . 

Оразмеряването на двете водопроводни връзки при вариант 1.2. да се извършва с 

половината от необходимото водно количество за DМА зоната - ,. 2въз iQ . 
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В случай на захранване на DMA зоните от две независими отдалечени едно от 

друго места (вариант 2), се налага отделно определяне на водните количества, които ще 

преминават през тях. Те ще зависят от характера на застрояване, хомогеността на 

потребителите, наличието на концентрирани консуматори и т.н. и следва да се 

определят по познатите до сега методи. 

Оразмеряването на мрежата в DMA зоните се извършва по методите за 

оразмеряване на сключени водопроводни мрежи. 

 

3.3. Предимства и недостатъци при изграждане на DМА зони при 

съществуващи и новопроектирани водопроводни мрежи  

Подробно са описани трудностите и недостатъците при обособяване на DMA 

зони при съществуващи водопроводни мрежи и как да се избегнат тези недостатъци 

при новоизградени водопроводни мрежи. 

 

3.4. Технико-икономическа характеристика на водопроводна мрежа със и 

без обособяване на DMA зони 

Разгледани са два варианта за реконструкция на водопроводната мрежа на гр. 

Видин. При първи вариант водопроводната мрежа е проектирана по познатата 

стандартна методика и представлява сключена мрежа с главни водопроводни клонове, 

образуващи пръстени и второстепнни клонове, минаващи по всички улици, взимащи 

вода от магистралните и захранващи всички водопотребители.  

При втори вариант местоположението на магистралните клонове е запазено, но 

второстепенната мрежа е разделена на по-малки самостоятелни зони с цел измерване на 

постъпващите в тях водни количества, като всяка отделна DMA зона трябва да се 

захранва с минимален брой връзки от главните клонове. 

 

3.4.1. Избор на начина на захранване на DMA зоните 

Представени са необходимите тръби, арматури и техните единични цени,  за 

изграждане на водопроводните участъци захранващи DMA зона с оразмерително водно 

количество равно на 10 л/с в случай на нормална работа (в часа с максимална 

консумация).  
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На фиг. 3.5. е представено графичното изменение на общите строителни разходи 

за изграждането на захранващите връзки към DMA зоните чрез задаване на различна 

дължина на водопроводните участъци. 

Аналогични изследвания са направени и при захранване на DMA зоните с 

оразмерително водно количество Q=20 л/с, Q=30 л/с и Q=50 л/с.  

В заключение може да се обобщи, че независимо, че ги има разликите в 

себестойностите на строително-монтажните работи по вариант 1.2. и вариант 2. за 

захранване на DMA зоните, те са малки. Това означава, че изборът между 1.2. и 2. 

вариант следва да се прави не на база на по-ниска стойност, а на база на технически по-

издържано решение. В общия случай може да се каже, че вариант 2. е технически по-

издържан от варианти 1.1. и 1.2. 

 

Фиг. 3.5. Графично изменение на общи строителни разходи за различни 

дължини на захранващите връзки към DMA зона с оразмерително водно количество  – 

Q=10 л/с 

3.4.2. Стойност на строително-монтажните работи за изграждане на 

магистралната водопроводна мрежа без и със обособяване на DMA зони 

В табл. 3.9. и табл. 3.10. е представен броят (СК Iв. и СК IIв.) и номиналният 

диаметър (DN СК) на спирателните кранове по магистралните клонове по двата 

варианта, необходими за преразпределяне на водните количества по различните 

пръстени. Представен е и броят на спирателните кранове (СК откл. Iв. и СК откл. IIв.), 

които се поставят задължително на всеки второстепенен клон, излизащ от главния 

(вариант I) и на всяка захранваща връзка за DMA зоните (вариант II).  
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При втори вариант освен спирателните кранове по захранващите връзки е 

необходимо изграждане на шахти и монтиране на измервателни устройства. 

Стойността за изграждането им (Ст-ст в.ш.) е дадена в табл. 3.10.  

В споменатите таблици са представени проектните дължини на магистралните 

клонове по двата варианта (Lтр, м` Iв. и Lтр, м` IIв.). 

 

Табл. 3.9. Строителни разходи за изграждане на магистралните водопроводни 

клонове и монтаж на необходимите арматурите по главната мрежа и нейните 

отклонение - при вариант I  

D вод.,мм DN СК,мм СК I в.,бр СК на откл. I в.,бр ед. цена СК,лв Ст-ст СК I в.,лв Lтр, м` I в. ед. цена Lтр,лв/м` Ст-ст Lтр I в.,лв

Ø90 80 178 268,62 47814 174,63

Ø110 100 18 312,65 5628 6440 189,40 1219673

Ø125 100 312,65 202,58

Ø140 125 2 489,44 979 478 217,85 104217

Ø180 150 518,98 269,50

Ø200 200 6 769,56 4617 4800 284,89 1367543

Ø225 200 5 769,56 3848 3209 316,40 1015324

Ø250 250 1270,92 321,36

Ø315 300 6 2008,29 12050 3390 392,59 1330731

Ø355 350 4 3517,63 14071 1475 448,88 661981

Ø400 400 3 4037,78 12113 853 496,89 423653

Ø500 500 1 7784,69 7785 1565 630,06 986031

Ø630 600 3 9897,43 29692 3642 873,45 3181437

1)Общо за СК: 138597 2)Общо гл. водопр. 10290592

Общо1+2: 10429189  

Табл. 3.10. Строителни разходи за изграждане на магистралните водопроводни 

клонове и монтаж на необходимите арматурите по главната мрежа и нейните 

отклонение - при вариант II  

D вод.,мм DN СК,мм СК II в.,бр СК на откл. II в.,бр ед. цена СК,лв Ст-ст СК II в.,лв Ст-ст в.ш.,лв Lтр, м` II в. ед. цена Lтр,м` Ст-ст Lтр II в.,лв

Ø90 80 2 2 268,62 1074 3890 483 174,63 84393

Ø110 100 5 8 312,65 4064 15840 1621 189,4 306957

Ø125 100 312,65 202,58

Ø140 125 2 14 489,44 7831 30660 478 217,85 104217

Ø180 150 2 518,98 1038 4380 0 269,5

Ø200 200 21 769,56 16161 11583 284,89 3299946

Ø225 200 1 769,56 770 762 316,4 241011

Ø250 250 1 1270,92 1271 1413 321,36 454175

Ø315 300 3 2008,29 6025 1291 392,59 506834

Ø355 350 6 3517,63 21106 2160 448,88 969581

Ø400 400 3 4037,78 12113 853 496,89 423653

Ø500 500 1 7784,69 7785 1565 630,06 986031

Ø630 600 3 9897,43 29692 3642 873,45 3181437

Общо за 1)СК и 2)в.ш. 108930 54770 2)Общо гл. водопр. 10558236

Общо1+2+3: 10721936  

 

Общата строителна стойност на главната водопроводна мрежа заедно с 

арматурите и възлите по отклоненията към второстепенната водопроводна мрежа при 

вариант II (10 721 000 лв) е с 292 хил. лв по-скъпа от тази при вариант I (10 429 000 лв). 
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Оскъпяването на водопроводната мрежа при вариант II е с 2,8 % от общата стойност на 

проекта.  

 

3.4.3. Стойността на строително-монтажните работи за изграждане на 

второстепенната водопроводна мрежа със и без обособяване на DMA зони 

С цел извършване на сравнение между стойностите на строително-монатжни 

работи за изграждане на второстепенната водопроводна мрежа със и без обособяване на 

DMA зони е разгледана част от разпределителната мрежа на град Видин, която е 

отделена от останалата част чрез пръстен образуван от главни клонове. С други думи, 

на сравнение подлежат второстепенни клонове на мрежа без DMA зони (вариант 1) и 

водопроводните клонове в обособената мрежа на една DMA зона (вариант 2), като и по 

двата варианта тези водопроводи захранват еднакъв брой консуматори. 

В табл. 3.11. и табл. 3.12. са представени дължините на водопроводни участъци 

и броя на спирателните кранове проектирани в изследваните примери по двата 

варианта, като е прието, че разгледаните разпределителни мрежи са обхванати от 

магистрални клонове с диаметър съответно по–голям и по-малък от 300 мм.  

 

 Табл. 3.11.,3.12. Строителни разходи за изграждане на разпределителната 

водопроводна мрежа и монтаж на необходимите арматурите по нея при главни 

клонове с диаметър по – голям и по-малък от 300 мм - вариант I и вариант II  

D водопр L I в., м L II в., м ед. цена вар I вар II

90 6289 5818 174,63 1098248 1015997

DN ск СК I в., бр СК II в., бр ед. цена вар I вар II

80 27 20 268,62 7253 5372

Сума: 1105501 1021370

При условие, че главните клонове са с диаметри > 300мм

 

D водопр L I в., м L II в., м ед. цена вар I вар II

90 5281 5818 174,63 922221 1015997

DN ск СК I в., бр СК II в., бр ед. цена вар I вар II

80 27 20 268,62 7253 5372

Сума: 929474 1021370

При условие, че главните клонове са с диаметри < 300мм

 

От представените данни се вижда, че вътрешната разпределителна мрежа на 

една обособена DMA зона при диаметри на главните клонове по–големи от 300 мм е 

икономически по–изгодна с 84 000 лв от второстепенната мрежа при вариант I. При 

диаметри по–малки от 300 мм, икономически по–изгоден вариант за строителство се 

явява първият. Разликата в стойността на строително–монтажните работи е 92 000 лв. 
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3.4.4. Заключение 

Съществуват редица предимства за обособяването на зони при проектиране на 

водопроводни мрежи, както и множество технически недостатъци при изграждането им 

при съществуващи мрежи, които представляват и финансови загуби за 

експлоатиращото дружество. Тези предпоставки водят до извода, че при едно цялостно 

технико–икономическо сравнение, включващо отчитане на експлоатационните условия 

на работа на мрежите, между проектиране на водопроводна мрежа с и без обособяване 

на DMA зони, икономически по-изгодно е обособяване на DMА зони още на етап 

проектиране в сравнение с изграждането им при вече съществуващи водопроводни 

мрежи. 

 

ГЛАВА IV 

Анализ на минималните нощни водни количества (МНВК), 

постъпващи в DМА зоните 

4.1. Оценка на нощния сграден разход на водa 

При анализиране на минималното нощно водно количество с цел получаване 

обема на физическите загуби на вода в дадена DMA зона с изключителна важност стои 

въпросът за коректното и точно определяне на неговите компоненти [7,36,94,95]. Най–

голяма тежест при последвалите изчисления има стойността на нощното полезно 

водопотребление в жилищните сгради. 

Изследвани са 14 жилищни сгради в град Видин и са обработени 1218 броя 

измервания (табл. 4.1). Постоянно живеещите в кооперациите са 309 души. Анализиран 

е ежедневния разход на вода от 0:00 до 6:00 часа в жилищните сгради в периода с 

минимална консумация и продължителност от два часа. Измерените обеми вода са 

отнесени спрямо броя на потребителите  в дименсии литра на жител за час.  

След анализиране на постъпващите водни количества в часовете от 0:00 до 6:00 

в жилищните сгради са отделени три компонента на минималния нощен сграден 

разход: 

• нощна полезна консумация от потребителите в сградата (при отсъствие на 

аварии в сградата) (НПК); 

• жилищен разход на вода в случай на аварии в сградата (ЖРСА); 

• общо сградно нощно водопотребление  (в сгради с и без аварии) (ОСНВ). 
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4.1.1. Проверка за „случайност“ и „принадлежност към една и съща 

генерална съвкупност“ на параметрите на „минималното нощно сградно 

водопотребление“ 

Първоначално е извършена проверка за „случайност” или е изследвано дали 

членовете на извадката са независими един от друг, като е използван статистическия 

критерий на Нюман със равнище на значимост от 5% [85]. И в двата случая се вижда, 

че δ > δ-α , което означава, че нулевата хипотеза се утвърждава, т.е. не съществува 

значима вътрешноредова връзка между членовете на реда и те са случайни величини. 

Извършена е и проверка за „еднородност” или за „принадлежност към една и 

съща генерална съвкупност” чрез използването на t-характеристиката за проверка на 

хипотези за разлики между извадка и генерална съвкупност [86]. 

При проверка за „принадлежност към една и съща генерална съвкупност” между 

редицата на „нощната полезна консумация в сградите” и „жилищен разход на вода в 

случай на авария” нулевата хипотеза се отхвърля, т.е. членовете на двете редици не 

принадлежат към една и съща съвкупност. 

При проверка за „принадлежност към една и съща генерална съвкупност” между 

редиците на отделните извадки, определящи „нощната полезна консумация в сградите” 

нулевата хипотеза се потвърждава, т.е редицата е еднородна – членовете й принадлежат 

към една и съща генерална съвкупност. 

 

4.1.2. Изчисляване на емпиричните и теоритичните обезпечености на 

параметрите на „минималното нощно сградно водопотребление“ 

От направените статистически изследвания се вижда, че могат да се обособят 

две редици с данни, описващи параметрите „нощна полезна консумация в сградата” и 

„жилищен разход в случай на авария”. Всяка една от двете извадки е преобразувана във 

възходящ вариационен ред за нуждите на математическата статистика. Изчислени са 

характерните статистически параметри за всеки ред (табл. 4.12.). Определени са 

емпиричните процентни обезпечености по форм. (2.3). 

На фиг. 4.7. е представено избраното теоритично разпределение, описващо най-

точно изследвания параметър – нощна полезна сградна консумация. Теоритичното 

разпределение е „три-параметрично логнормално“, като е използван „метода на 

моментите“ за определяне на статистически параметри на разпределението, а в табл. 
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4.14. се виждат характерните статистически данни на параметъра от теоритичното 

разпределение. 

 

Табл. 4.12. Таблица с характерните статистически параметри относно 

компонентите на нощното сградно потребление 

 

 

Фиг. 4.7. Теоритично разпределение на параметъра „НПК” 

 

Табл. 4.14. Статистически данни на  теоритичното разпределение на 

параметъра „НПК” 

Стойност

0,78

0,53

0,67

0,68

1,45

6,98Коеф. на стръмност Ck

Параметър

Средна стойност

Средно квадрат. откл.

Медиана

Коеф. на вариация Cv

Коеф. на асиметрия Cs

 

Получената средна стойност за нощната полезна консумация на вода от 

изследването е 0,78 л/ж.час и почти изцяло се препокрива с тази от изследванията 

проведени в Англия и Уелс [36]. От друга страна тя е 3 пъти по-ниска от стойността, 

измерена от проф. Г. Димитров за град София [40]. Тези разлики говорят, че полезната 
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нощна консумация в жилищните сгради зависи от големината на населеното място и от 

социално битовите характеристиките и навици  на  живущите. В тази връзка при 

градове със силно отличаващи се характеристики от тези на град Видин,  тя следва да 

се определя на база на индивидуални изследвания. 

 

4.2. Оценка на скритите неоткриваеми течове по водопроводната мрежа 

В настоящето изследване оценката на скритите течове е извършена чрез 

измерване на минималните нощни водни количества постъпващи в DMA зони чрез 

входните водомерни устройства за много малки интервали от време – в рамките на 30 

секунди или 1 минута. Зоните, в които е проведено изследването, са с малка дължина 

на водопроводната мрежа и малък брой на сградните водопроводни отклонения. В този 

случай измереният минимален нощен разход представлява дебита на скритите течове, 

поради факта, че малкият период на отчитане предполага наличие на поне един най-

нисък отчет от целия интервал на измерване, в който няма да има нощна полезна 

консумация от жители в сградите. Извършен е и анализ върху месечните фактурирани 

обеми вода за всички сгради и проверки на място, при които е установено, че не 

съществуват физически течове по сградните водопроводни инсталации, което да влияе 

върху получените резултати на малките течове по уличната водопроводна мрежа. 

Реализирани са 8 броя измервания на изследвания параметър по зоните на 

водопроводната мрежа. Скритите течове (СТ) за всяко  измерване с дименсии литър на 

км разпределителна мрежа за час, като получената средна стойност на параметъра е 500 

л/км.час. Извършено е отделно измерване за анализ на скритите течове по етернитов 

водопровод Ø300мм захранващ DMA зона „Шарампоя“. Измереното водно количество 

е 1536 л/час, а дължината на този участък е 2 км, което означава, че дебитът на 

скритите течове по водопровода е равен на 768 л/км.час. 

Настоящето изследване потвърждава факта, че дебитът на изтичане на скритите 

течове има различна тежест върху общите физически загуби на вода за различните 

водопроводни мрежи и е неправилно при тяхното определяне, за нуждите на 

практиката у нас, да се приемат стойности препоръчвани от световната практика 

получени при други условия и мрежи с други експлоатационни характеристики. 
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4.3. Определяне на коефициента, коригиращ водното количество под 

влияние на времевите интервали на нощното измерване – sampling duration 

correction factor (SDCF) 

Извършени са 385 измервания на минималния нощен разход в DMA зоните 

обособени по водопроводната мрежа на град Видин. При всяко едно измерване са 

определени преминалите през водомерното устройство водни обеми за всеки един от 

изследваните интервали - 15, 30, 60 и 120 минути.  

За всеки от интервалите от двете таблици е изчислен минималният преминал 

обем, който е преобразуван във водно количество отнесено към стандартното 

времетраене от 60 минути. Коефициентът, коригиращ водното количество под влияние 

на времевите интервали на нощното измерване (SDCF) за всеки период от време, е 

определен като отношение между водното количество получено за 1 час и количествата 

изчислени за съответните интервали (15, 30 и 120 минути) - SDCF15, SDCF30 и SDCF120. 

 

4.3.1. Проверка за „случайност“ и „принадлежност към една и съща 

генерална съвкупност“ на параметрите на „коефициента, коригиращ времевия 

интервал на измерване - SDCF“ 

Първоначално е извършена проверка за „случайност” или е изследвано дали 

членовете на извадката са независими един от друг, като е използван статистическия 

критерий на Нюман, от която се вижда, че нулевата хипотеза се утвърждава, т.е. не 

съществува значима вътрешноредова връзка между членовете на реда и те са случайни 

величини. 

Извършена е проверка за „еднородност” или за „принадлежност към една и съща 

генерална съвкупност” на две извадки с данни относно коефициента SDCF15. 

Установено е, че нулевата хипотеза се потвърждава, т.е редицата е еднородна – 

членовете й принадлежат към една и съща генерална съвкупност. 

 

4.3.2. Изчисляване на емпиричните и теоритичните обезпечености на 

параметрите на „коефициента, коригиращ времевия интервал на измерване - 

SDCF“ 

За всяка от трите редица са определени процентните обезпечености по форм. 

(2.3). Представени са графични зависимости между съответните стойности на 

изследвания коефициент и изчислените емпирични обезпечености, т.е. изложени са 
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емпиричните криви на обезпеченост в линеен мащаб. Изчислени и са представени в 

табл. 4.27, 4.28. и 4.29. характерните статистически параметри за трите вариационни 

редици. 

Табл. 4.27., 4.28., 4.29. Таблица с най – характерните статистически 

параметри  за коефициентите SDCF15, SDCF30, SDCF120 

 

На фиг. 4.15. е представено избраното теоритично разпределение, описващо най-

точно изследвания параметър – коефициент, коригиращ времевия интервал на 

измерване – SDCF15. Теоритичното разпределение е „три-параметрично логнормално“, 

като е използван „метода на моментите“ за определяне на статистически параметри на 

разпределението, а в табл. 4.32. се виждат характерните статистически данни на 

параметъра от теоритичното разпределение. 

 

Табл. 4.32. Статистически данни на  теоритичното разпределение на 

параметъра „коефициент, коригиращ времевия интервал на измерване – SDCF15” 

Стойност

1,050

0,033

1,040

0,03

1,29

6,10

Медиана

Коеф. на вариация Cv

Коеф. на асиметрия Cs

Коеф. на стръмност Ck

Параметър

Средна стойност

Средно квадрат. откл.
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Фиг. 4.15. Теоритично разпределение на параметъра „коефициент, коригиращ 

времевия интервал на измерване – SDCF15” 

 

4.3.3. Изследване влиянието на броя на населението в DMA зоните върху 

стойността на „коефициента, коригиращ времевия интервал на измерване - 

SDCF“ 

От представеното изследване ясно се забелязва, че колкото по–малък е 

интервалът на измерване, толкова по–голяма е разликата между получения минимален 

нощен разход за съответния интервал и този за 1 час. Това се дължи на 

неравномерността и променливата консумация от жителите в обособената зона. 

От казаното до тук следва, че коефициентът, коригиращ водното количество под 

влияние на времевите интервали на нощното измерване (SDCF), зависи от броя на 

населението живеещо в дадена DMA зона и характеристиките на неговото потребление. 

На фиг. 4.16. е представена зависимост между средните стойности на 

коефициента, коригиращ водното количество под влияние на времевите интервали на 

нощното измерване (SDCF) за 15 минутен интервал и броя на живущите в зоните, в 

които са реализирани изследванията. Подобни зависимости са изведени за 30 и 120 

минутен интервал на измерване на минималния нощен разход. 

След линеализиране на нелинейните зависимости по методите на 

математическата статистика новите графични зависимости имат вида от фиг. 4.19. 
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Фиг. 4.16. Зависимост между  коефициента SDCF15  и броя на населението в DMA 

Тогава аналитичните функции, описващи зависимостта между коефициента 

коригиращ водното количество под влияние на времевите интервали на нощното 

измерване (SDCF) и броят на населението в дадена DMA зона, са следните: 

15(4.5.) ,
0,9972 130, 29

N
SDCF

N
=

−
30(4.6.) ,

0,9984 55,917

N
SDCF

N
=

−  

120(4.7.) ,
1,0032. 52,349

N
SDCF

N
=

+  

където SDCF15, SDCF30 , SDCF120 са коефициентите, коригиращи водното количество 

под влияние на времевите интервали на нощното измерване (SDCF) – за 15 

минутен интервал, за 30 минутен интервал, за 120 минутен интервал; 

N – броят на жителите в дадена DMA зона. 

 

З ав ис имос т - X 15  и Y 15 

y =  0.9927x  - 130.29

R
2
 =  0.9998

1.0

1001.0

2001.0

3001.0

4001.0

5001.0

6001.0

7001.0

0.0 2000.0 4000.0 6000.0 8000.0

X 15

Y
1

5

 

Фиг. 4.19. Графична зависимост между параметрите X15  и Y15 
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ГЛАВА V 

Икономически допустими физически загуби на вода 

5.1. Анализ на параметрите, участващи в определянето на икономическите 

допустими физически загуби на вода 

Икономически допустимите физически загуби на водa (ИДФЗВ), при прилагане 

на програма за активен контрол на теча, представляват достигнатия обем на 

физическите загуби, след който не е икономически обосновано да се инвестират 

допълнителни финансови средства за тяхното редуциране. 

В конкретното изследване анализът на икономическото ниво на теча е извършен 

на база на обработени данни за характерните водни обеми, постъпващи в DMA зоните 

за едномесечен период от време. Аналитичните функции, които са използвани за 

получаване и изчертаване на графичните зависимости са [47]: 

3(5.1.) . , ,гв двС С ТФЗВ лв м=
 

където Сгв    е стойността на губещата се вода, лв/месец; 

 Сдв  – разходите за доставяне на водата, лв/м
3
; 

ТФЗВ – текущите физически загуби на вода в съответната DMA зона, м
3
/месец. 

3(5.2.) 1 , ,
100

t

нач

k
ТФЗВ ОФЗВ НФЗВ м месец

 
= − + 

   

където ТФЗВ  са физическите загуби на вода в съответната DMA зона, м
3
/месец; 

   ОФЗВнач – началният обем на откриваемите физически загуби на вода, 

м
3
/месец; 

                 k – редуцирането на ОФЗВнач след прилагането на програма за активен 

контрол на теча в рамките на един месец, %; 

                t – поредният брой на прилаганите месечни програми за активен 

контрол на теча, бр.; 

        НФЗВ – неизбежните физически загуби на вода, м
3
/месец. 

В настоящето изследване за DMA „Калето“ за коефициента k, представляващ 

редуцирането на ОФЗВнач след прилагането на програма за активен контрол на теча в 

рамките на един месец, е приета усреднена стойност равна на 27%, т.е. след всеки 

месец обемът на губещата се вода ще намалява с 27%  от тази, която е била в началото 

на месеца. По същата методика, представена по-горе, са изчислени коефициентите k за 
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останалите три зони, участващи в изследването, а именно – „Акджамия“ - 33%, 

„Шарампоя“ - 42% и „Пазара“ - 42%. 

Себестойността на месечната програма за активен контрол на теча (Сакт) се 

базира на разходите направени от водоснабдителната компания за нейното 

реализиране. 

В настоящето изследване на база на реални данни относно разходите за 

доставяне на питейна вода до потребителите в град Видин е получена себестойността за 

доставяне на 1 м
3 

вода, равна на 0,50 лв/м
3
. 

 

5.2. Графично определяне на икономически допустимите физически загуби 

на вода (ИДФЗВ) 

Графично са определени икономически допустимите физически загуби на вода 

при прилагане на програма за активен контрол на теча за DMA „Калето“ (фиг. 5.1). 

Подобно определяне на изследвания параметър е извършено и за другите обособени 

сектори по водопроводната мрежа на град Видин – DMA „Акджамия“, „Шарампоя“ и 

„Пазара“.  

 

Фиг. 5.1. Графично определяне на ИДФЗ за DMA „Калето“ 

Представени са характерните постъпващи водни количества в зоните при 

достигане на икономически допустимите физически загуби на вода. Направено е 

сравнение между загубите на вода представени в проценти, получени с реални и с два 

пъти по-високи фактурирани обеми: 

• DMA „Калето” – 31%, при реален – 46%; 

• DMA „Акджамия” – 39%, при реален – 56%; 

• DMA „Шарампоя” – 36%, при реален – 52%; 

• DMA „Пазара” – 29%, при реален – 44%. 
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Приложеният пример още веднъж доказва, че както при представянето на обема 

на физическите загуби на вода, така и при определянето на общата неплатена вода при 

достигане до икономически допустимите загуби на вода използването на показателя 

„процент от подадената вода” е некоректно. 

 

5.3. Изчисляване на срока за възвращаемост на инвестициите при 

достигане на ИДФЗВ 

Необходимите средства, отчетени от фиг. 5.1., за реализиране на програмата за 

активен контрол на теча и достигане до икономически допустимите физически загуби 

(ИДФЗ=11000 м
3
/месец) са 4500 лв. На база на разходите, направени от ВиК Видин при 

обособяване на DMA зоните в града, стойността на изграждането на DMA зона 

„Калето” е 17500 лв. Редуциране на физическите загуби на вода с 14740 м
3
/месец или 

177000 м
3
/година води до спестени разходи за доставяне на вода равни на 7370 

лв/месец. След достигането на икономическите допустими физически загуби на вода в 

DMA „Калето“, експлоатиращото дружество трябва да поддържа това ниво на загубите. 

Поддържането му се осъществява чрез прилагане на постоянен мониторинг на 

постъпващите водни количества и отстраняване на откритите аварии. Разходите за тези 

дейности се равняват на 406,5 лв/месец или ¼ от Сакт. 

Периодът на възвращаемост на направените инвестиции след достигане на 

икономически допустимите физически загуби на вода се изчислява по следната 

формула: 

. .

.

. .

17500 4500
(5.5.) 3, 2, ,

7370 406,5

инвест дост ИДФЗВ

възвр

спест подд ИДФЗВ

С С
Т месец

С С

+ +
= = =

− −
 

където Т възвр.  e дължината на разпределителната водопроводна мрежа в DMA зоната, 

км; 

С инвест – стойността на инвестициите за обособяване на DMA зоната, лв; 

С дост.ИДФЗВ – стойността на необходимите средства за достигане на ИДФЗВ, лв; 

 С спест –  спестените средства за доставяне на водата след достигане на ИДФЗВ, 

лв/месец; 

С подд.ИДФЗВ – необходимите средства за поддържане на ИДФЗВ, лв/месец. 

Направените вложения ще получат възвращаемост след 3,2 месеца след 

достигане на иконимически допустимите физически загуби на вода. 
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Ако се приемат същите разходи за обособяване на DMA „Пазара“ както на DMA 

„Калето“, то тогава направените инвестиции в зона „Пазара“ ще получат 

възвращаемост след 10,0 месеца, изчислено по форм. (5.5.). 

От направените по-горе разсъждения относно срока на възвращаемост на 

инвестициите се вижда, че е икономически обосновано прилагането на програма за 

активен контрол на теча в зони с по-високо ниво на физическите загуби на вода, което 

означава, че е желателно обособяването на зони с по-голяма дължина на 

водопроводната мрежа. 

 

5.4. Изменение на икономически допустимите физически загуби на вода при 

промяна на началните параметри 

Трите основни променливи, от чието определяне зависи изчисляване на 

икономическото ниво на теча са себестойността на програмата за активен контрол на 

теча, процентът, с който се редуцира обемът на физическите загуби след реализиране 

на програмата по откриване и остраняване на недокладваните аварии и разходите 

необходими за доставяне на водата от водоизточника до селищната водопроводна 

мрежа. 

5.4.1. Изменение на икономически допустимите физически загуби на вода 

при промяна на коефициентът k 

От фиг. 5.5., от която се вижда, че след еднакъв брой интервенции за откриване 

на недокладвани аварии по мрежата, нивото на физическите загуби ще бъде най–ниско 

при по–висок коефициент k. 

 

Фиг. 5.5. Изменение на физическите загуби на вода в DMA „Калето” при 

приемане на различни  коефициенти k 
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Изготвена е графична зависимост между k – процентът, отчитащ редуцирането 

на началните загуби след прилагането на програма за активен контрол на теча в 

рамките на един месец и икономически допустимите загуби на вода (фиг. 5.6.), при 

запазване на постоянни себестойности на подадената вода и програмата за активния 

контрол на теча. 

 

Фиг. 5.6. Изменение на икономически допустимите физически загуби на вода в 

DMA „Калето” в зависимост от  коефициента k 

5.4.2. Изменение на икономически допустимите физически загуби на вода 

при промяна на стойността на програмата за активен контрол на теча 

На фиг. 5.7. е представена графичната зависимост между икономически 

допустимите физически загуби на вода в DMA „Калето” и приетите различни 

себестойности на ежемесечната програма за активен контрол на теча, но при постоянна 

себестойност на подадената вода и непроменен процент, отчитащ редуцирането на 

началните загуби след прилагането на програма за активен контрол на теча в рамките 

на един месец. 

 

Фиг. 5.7. Изменение на икономически допустимите физически загуби на вода 

(ИДФЗВ) в DMA „Калето” при промяна на САКТ 
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Вижда са, че при по-високи финансови средства необходими за локализирине и 

остраняване на недокладваните аварии, икономически е обосновано да се поддържат 

по–високи нива на физическите загуби по водопроводната мрежа, а при по–евтин 

активен контрол на теча е възможно значително снижаване на загубените водни 

количества, с цел достигане икономически допустимите физически загуби на вода. 

 

5.4.3. Изменение на икономически допустимите физически загуби на вода 

при промяна на себестойността на подадената вода 

Построена е графична зависимост между икономическите допустими физически 

загуби на вода и себестойността на водата, представена на фиг. 5.8., като константни са 

процентът представляващ редуцирането на началните загуби след прилагането на 

програма за активен контрол на теча в рамките на един месец и програмата за активния 

контрол на теча. 

 

Фиг. 5.8. Изменение на икономически допустимите физически загуби на вода 

(ИДФЗВ) в DMA „Калето” при промяна на себестойността на подадената вода (Сдв) 

 

Може да се направи заключението, че при високи разходи за доставяне на вода 

до консуматорите е икономически обосновано физическите загуби в дадена обособена 

зона да се снижават до едно постоянно ниско ниво. От това твърдение следва, че от 

чисто икономическа гледна точка за водопроводните мрежи с гравитачно 

водоснабдяване и съответно ниска себестойност на подаваната вода е допустимо 

наличието на по–големи физически загуби на вода в сравнение със системите, които се 

захранват помпажно и  евентуално имат по–големи разходи за доставяне на водата. 
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5.4.4. Аналитично определяне на икономически допустимите физически 

загуби на вода  

Чрез анализиране на аналитичните функции, участващи в методиката за 

определяне на икономическите физически загуби, може да се достигне до аналитична 

зависимост, чрез която директно да се достига до конкретна стойност на изследвания 

параметър. 

Определянето на икономически допустимите физически загуби на вода 

(ИДФЗВ) в изложената по–горе методика се осъществява чрез отчитане на минимума 

на сумарната функция (СФ), която е графичен сбор от други две зависимости – 

зависимостта САКТ=f(ТФЗВ), между себестойността на програмата за активния контрол 

на теча (САКТ) и текущите физически загуби от една страна (ТФЗВ) и зависимост 

Сгв=f(ТФЗВ), между себестойността на губещата се подадена вода (Свода) и текущите 

физически загуби на вода (ФЗВ). Използвани са следните аналитични зависимости: 

(5.6.) . , ,AKT актC C t лв месец=
 

където Сакт  е себестойността на едномесечната програма за активния контрол на теча, 

лв/месец; 

t  – поредният номер на прилаганите месечни програма за активен контрол на 

теча, бр. 

Себестойността на месечната програма за активен контрол на теча се състои от 

други два компонента: 

(5.7.) , ,акт откр аварииC C C лв месец= +
 

където Соткр  са необходимите разходи за сигнализиране наличието на недокладвани 

аварии, тяхното локализиране и точното им откриване, лв/месец; 

Саварии – необходимите разходи за отстраняване на недокладвани аварии, лв/месец. 

(5.8.) . , ,гв двC ТФЗВ C лв месец=
 

където ТФЗВ са текущите физически загуби на вода в DMA зоната, м
3
/месец; 

Сдв – себестойността на подадената вода, лв/м
3
. 

Текущите физически загуби на вода се определят по форм. (5.2.). 

Сумарната функция (СФ) аналитично се описва от следната зависимост: 

(5.9.) ( ) ( ), ,АКТ гвCФ C f ТФЗВ C f ТФЗВ лв месец= = + =
 

или 
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(5.10.) ( ). . 1 . , ,
100

t

откр аварии нач дв

k
CФ С С t ОФЗВ НФЗВ С лв месец

  
= + + − +  

   
 

Следователно след приравняване към нула на първата производна на сумарната 

функция (СФ) се определя нейният минимум и се достига до икономически 

обоснованият брой на прилагане на програмата за активен контрол на теча (t):  

`

(5.11.) ( ). . 1 . , ,
100

t

откр аварии нач дв

k
CФ С С t ОФЗВ НФЗВ С лв месец

    
= + + − +   

       

След диференциране по t се получава следният израз: 

(5.12.) ( ) 1 .ln 1 . . 0
100 100

t

откр аварии дв

k k
С С OФЗВ С

   
+ + − − =   

     

От където за t може да се запише: 

откр. аварии

нач дв

C С

k
ln 1 .ОФЗВ .Сk

1 100
100

(5.14.) t log , бр.

 
 +
 −
   

−    −     

=
 

При вече определен икономически обоснован брой на програмите за прилагане 

на активен контрол на теча (t) е възможно определяне и на икономически допустимите 

физически загуби на вода (ИДФЗВ) по вече познатата форм. (5.2.), която ще придобие 

вида: 

C Соткр аварии

k
k ln 1 .ОФЗВ .Снач дв1 100

100

log
k 3(5.15.) ИДФЗВ НФЗВ ОФЗВ . 1 , м / месецнач

100

 
 +
 −
  

−    −      
 

 
= + − 

 
 

Следователно уравнение (5.15.) може да бъде използване за по-лесно и коректно 

определяне на икономически допустимите физически загуби на вода за различни 

обособени водопроводни зони за измерване и управление (DMA зони). 

 

ГЛАВА VI 

Последователност от мерки за намаляване загубите на вода по 

водопроводните мрежи 

В настоящата глава са представени насоки за директно прилагане от страна на 

експлоатиращите дружества на програма за намаляване на загубите на вода по 

водопроводните мрежи. Част от данните и резултатите, използвани за създаването на 
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тази програма, са получени на база на извършени изследвания по водопроводната 

мрежа на град Видин. 

 

6.1. Оценка на началния обем на загубите на вода 

Изготвянето на водоснабдителен баланс (табл. 1.4.) по методиката утвърдена от 

„Международната асоциация по водите (IWA)”[8] е препоръчителен подход при 

стартиране на програма за управление на загубите на вода, като чрез извършените 

изчисления до известна степен водоснабдителното дружество може да се ориентира 

относно големината на компонентите на неплатената вода 

 

6.2. Обособяване на зони за измерване и управление 

Основен подход в борбата за намаляване на загубите на вода е разделянето на 

водопроводната мрежа на отделни самостоятелно работещи зони, наречени DMA зони. 

6.2.1. Мероприятия при изграждането на зона за измерване и управление 

(District Metered Areas – DMA) 

Големината на зоните за управление и контрол не може да бъде предварително 

дефинирана. Тя се определя отделно за всяко населено място, като за целта се вземат 

под внимание релефа, теренните особеностите на населеното място и хидравличните 

характеристики на водопроводната мрежа. 

Представени са принципи за изграждане на DMA зони в условията на 

съществуващи и в условията на новопроектирани (напълно реконструирани) 

водопроводни мрежи. 

6.2.2. Определяне на загубите на вода в DMA зоната 

Обособяването на зона за измерване и управление (DMA зона) предоставя 

възможност на експлоатиращото дружество да осъществява постоянен мониторинг на 

постъпилите и фактурираните в зоната водни количества. 

Представена са последователността от стъпки и необходимата информация за 

компонентите, участващи при определянето на физическите и търговските загуби на 

вода в DMA зоната. 

Описани са начините за представяне на общите загуби на вода и за сравнение на 

техните компоненти, което води до правилно приоритизиране на дейностите и 

програмата по тяхното намаляване. 
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6.3. Прилагане на дейности за намаляване загубите на вода 

Загубените водни количества от докладвани аварии могат да бъдат намалени с 

въвеждане на организация за тяхното бързо и качествено отстраняване с използването 

на подходящи материали.  

Прилагането на програма за активен контрол на теча е сравнително бърз, евтин и 

ефективен подход за локализиране на недокладваните аварии. 

Метод за намаляване обема губеща се вода от всички течове и аварии по 

водопроводната мрежа, с който може да се постигнат най-бързи резултати със 

сравнително малко разходи е регулирането на налягане по водопроводната мрежа. 

Коректното установяване и редуциране на търговските загуби на вода, води до 

значителни финансове постъпления за всяко екплоатиращо дружество. 

Експлоатиращото дружество да трябва да насочва своите усилия към борба с 

незаконната консумация, възможност за измерване на всички потребители и 

контролиране на неточността в измерването на водните количества и автоматизацият 

при отчитането на измервателните устройства. 

 

6.4. Последователност за прилагане на програмата за намаляване на 

загубите на вода 

• Оценка на обема на загубите на вода по водопроводната мрежа чрез 

изготвяне на водоснабдителен баланс; 

• Обособяване на DMA зони, снабдени с минимален брой контролни 

водомери; 

• Оценка на физически загуби на вода в DMA зоните чрез коректен анализ 

на минималния нощен разход в обособените сектори; 

• Оценка на търговските загуби на вода чрез изготвяне за всяка DMA зона 

поотделно на ежемесечен водоснабдителен баланс; 

• Оптимизиране и подобряване на работата на техническите екипи при 

остраняване на докладвани аварии по водопроводната мрежа; 

• Въвеждане на програма за подмяна, монтаж, проверка и тестване на общи 

водомери по многофамилните жилищни сгради; 

• Определяне на икономическото ниво на физическите загуби на вода при 

прилагане на програма за активен контрол на теча; 

•  Въвеждане на програма за активен контрол на теча; 
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• Прилагане на програма за регулиране на налягането; 

• Въвеждане на постоянен 24-часов мониторинг на постъпващите водни 

количества в зоните. 

 

6.5. Резултати от прилагане на програма за намаляване на загубите на вода 

по водопроводната мрежа на град Видин 

На фиг. 6.2. се илюстрира, че значителното намаляване на общите загуби на вода 

след монтиране на честотния регулатор към помпата, подаваща вода в града. Загубите 

от 68% от подадената вода за 2003 година се редуцират до 60% през 2009 година, 

поради намаляване на изтичащите водни количества от аварии и течове по 

водопроводната мрежа. Подадените водни количества намаляват с 1,5 млн. м
3
, а 

възникналите течове и аварии се редуцират с 30%. 

През календарната 2012 година в обособените DMA зони е въведена програма за 

активен контрол на теча и дейности по подмяна на стари и монтаж на нови главни 

(общи) водомери в жилищните блокове. Физическите загуби на вода са намалени с 25 

м
3
/час, 600 м

3
/ден или с 219 000 м

3
/година. Това твърдение се вижда на фиг. 6.2., където 

загубите от 60 % през 2010 година намаляват до 55 % през 2012 година, а подадените 

водни количества намаляват от 4,200 млн м
3
/година до 3,900 млн м

3
/година. 

Търговските загуби на вода са редуцирани с 2700 м
3
/месец или с 32400 м

3
/година.  

 

 

Фиг. 6.2. Разпределение на общите загуби на вода по водопроводната мрежа на 

град Видин от 2001 до 2012 годин 
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ГЛАВА VII 

Заключение 

 

7.1. Основни приноси и резултати в дисертационния труд 

Дисертационният труд (според автора) съдържа следните основни резултати и 

приноси: 

1) Установени са стойностите на компонентите, формиращи неплатената вода 

(нефактурираната легитимна консумация и търговските загуби) и е въведен 

нов по-коректен подход за изготвяне на водоснабдителния баланс, при който 

търговските загуби на вода се определят след предварителна оценка и 

определяне на физическите загуби на вода. 

2) Определени са стойностите на загубите на вода от докладвани течове и 

аварии, позволяващи по-коректна оценка на физическите загуби на вода с 

оглед приоритетно насочване на усилията на ВиК компаниите за тяхното 

намаляване. 

3) Изследвано е минималното нощно водно количество в мрежата и са 

установени стойностите на скритите течове, на коефициентите, коригиращи 

интервала на измерване и на минималния нощен разход на вода в жилищните 

кооперации, което позволява коректно определяне на физическите загуби на 

вода във водопроводните мрежи на средно големи градове в България. 

4) Изследвана е зависимостта между коефициентите, коригиращи интервала на 

измерване и броя на населението в DMA зоните, като са получени графични 

и аналитични зависимости, позволяващи тяхното директно определяне. 

5) На база на конкретно реализирана програма за активен контрол на теча е 

определено икономически допустимото ниво на физическите загуби на вода 

и са изведени графични и аналитични зависимости, позволяващи 

определянето на този вид физическите загуби на вода в градове с 

водопроводна мрежа с характеристики, подобни на тези на град Видин. 

6) Изведена е аналитична зависимост позволяваща при известни: редуцирането 

на началните загуби след прилагането на програма за активен контрол на 

теча в рамките на един месец (k) в %, стойността на програмата за активния 

контрол на теча (САКТ), себестойността на доставената вода (Сдв) и 
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неизбежните физически загуби на вода (НФЗВ) определяне на ИДФЗВ  за 

произволна водопроводна мрежа. 

7) На база на конкретните изследвания, получените резултати и данни от 

световния опит, е създадена последователност от мерки за управление и 

намаляване на загубите на вода във водоснабдителните системи у нас. 

8) В следствие на реализираната програма за намаляване на загубите на вода в 

три DMA зони по водопроводната мрежа на град Видин е постигнато 

намаляване на физическите загубите на вода с 219 хил. м
3
/година и  на 

търговските загуби на вода с 32 хил. м
3
/година, което води до намаляване на 

разходите на ВиК дружеството за доставяне на вода с около 110 хил. 

лв/година и увеличаване на приходите с около 56 хил. лв/година. 
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