


• Изходни данни за проектиране 

1. Видове консуматори и актуални данни за водопотреблението  

I. Идейно решение за вътрешна водопроводна 

мрежа (ВВМ) на град Кубрат 

Таблица I.1. “Актуални данни за водопотреблението на водоснабдяваните селищa”

Според актуалните данни за водопотреблението средния денонощен 

разход за население е нереално нисък, предпоставка за което е 

незаконното включване на консуматори. Тези количества се отчитат като 

нефактурирани количества. Поради липсата на обстойно обследване не е 

възможно отстраняването на тези връзки. 



2. Водоизточници. 

Град Кубрат се водоснабдява от две групи 

тръбни кладенци- в местностите: 

Съгласно предоставените данни от местния ВиК оператор 

водите, добивани от тези водоизточници съответсват на 

нормите за питейни нужди съгласно Наредба №9. 



Външните водопроводи са нагнетателни, т.е. водата се подава 

помпажно, тъй като водоизточниците се намират на по- ниски 

геодезични нива от водопотребителите. 



 3. Изходни данни за водопотребление: 

 3.1. Водни количества от домакинства 

табл. 1.1

№ СЕЛИЩЕ НАСЕЛЕНИЕ ЕТАЖНОСТ

ВОДОСНАБДИ

ТЕЛНА НОРМА Кд Ко

- - Ж БР. Л/Ж.Д - -

1. гр. Кубрат 7379 4 150 1,96 3,32

2. с. Горичево 423 2 135 2,50 5,00

3. с. Задруга 445 2 135 2,50 5,00

4. с. Точилари 379 2 135 2,50 5,00

5. с. Савин 558 2 135 2,50 5,00

6. с. Севар 1758 2 135 2,50 5,00

Брой жители и тип на селището

Към разходите на вода от домакинства прибавям и тези от 

животни в личните стопанства, тъй като те се фактурират заедно. 

За брой на животните в личните стопанства са приети следните 

стойности: 

гр. Кубрат 

№ Консуматори Брой 
Водоснабдителна 

норма q 

ЖИВОТНИ В ЛИЧНИТЕ СТОПАНСТВА 

1. Едър добитък 0 50 l/d.гл 

2. Дребен добитък 1000 10 l/d.гл 

3. Свине 740 35 l/d.гл 

4. Птици 7400 1 l/d.гл 



3.2. Водни количества от промишленост 

гр. Кубрат 

Техн. Нужди на пр.пр. 

№ Консуматори 

Консумация на 

вода за  

техн. нужди 

Промишлени 

предпр 

8. 

"ЕЛПРОМ- ЕЛИН" 

АД 
1,27 l/s 

ТД "ДИНАМИКА" 0,15 l/s 

ПК "НАРКООП" 2,62 l/s 

АНТОРА АД 0,47 l/s 

"ХАН КУБРАТ" АД 0,42 l/s 

"ЛУДОГОРИЕ-

91"АД 
1,06 l/s 

ПРОМ. ЗОНА II 3,32 l/s 

ПРОМ. ЗОНА I 1,12 l/s 

ДЖЕНЕРАЛ ТР. 

ЕНД ПРОД. 
0,64 l/s 

ПРОМ ЗОНА- ЮГ 2,25 l/s 

Овцеферма 0,7 l/s 

Брой работници в 

пр.пр 

Предприятие 
Брой 

смени 

Брой работници на смяна Водосн. 

норма 

l/d 

Техн. 

нужди 

l/s 
Местни Прих. Общо 

"ЕЛПРОМ- ЕЛИН" АД 
2 10 4 14 30 1,27 

ТД "ДИНАМИКА" 
1 3 0 3 30 0,15 

ПК "НАРКООП" 2 40 12 52 30 2,62 

АНТОРА АД 
1 6 3 9 30 0,47 

"ХАН КУБРАТ" АД 
2 21 5 26 30 0,42 

"ЛУДОГОРИЕ-91"АД 
2 20 5 25 30 1,06 

ПРОМ. ЗОНА II 2 42 8 50 30 3,32 

ПРОМ. ЗОНА I 
2 20 7 27 30 1,12 

ДЖЕНЕРАЛ ТР. ЕНД 

ПРОД. 
1 5 1 6 30 0,64 

ПРОМ ЗОНА- ЮГ 2 26 6 32 30 2,25 

Овцеферма 
2 5 1 6 30 0,7 



3.3. Противопожарни водни количества 

Съгласно наредба „№ Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително - 

технически правила и норми за осигуряване на безопасност при 

пожар” за град Кубрат се предвиждат един пожар от население с 

необходимо ПП количество 10 l/s 

и един пожар от промишленост с максимално количество. 

За меродавен пожар от промишленост приемам този в пр.пр. 

„Хан Кубрат“, тъй като предприятието е по- отдалечено от 

напорно-регулиращите съоръжения, сравнение с другите 

пр.пр. с Qпп=15 l/s. 

Пром. предпр.

Застроена 

площ

Степен на 

огнеустойч

ивост

Категория 

на 

производст

вото

Обем на 

най-

голямата 

сграда

Необходим 

противопож. 

разход

ha хил. m
3

dm
3

/s

"ЕЛПРОМ- ЕЛИН" АД 102 I Б 1,5 10

ТД "ДИНАМИКА" 140 IV В 1,3 15

ПК "НАРКООП" 123 II Д 2,8 5

АНТОРА АД 102 I Б 1,5 10

"ХАН КУБРАТ" АД 140 IV В 1,3 15

"ЛУДОГОРИЕ-91"АД 123 II Д 2,8 5

ПРОМ. ЗОНА II 102 I Б 1,5 10

ПРОМ. ЗОНА I 140 IV В 1,3 15

ПРОМ ЗОНА- ЮГ 102 I Б 1,5 10

ДЖЕНЕРАЛ ТР. ЕНД ПРОД. 123 II Д 2,8 5



II. Идейно решение за  водопроводната мрежа на гр. 

Кубрат 

Категория населено място според ЕКАТТЕ- III; 

Категория водоснабдителна система- 2.  m3/cм. m3/d m3/cм m3/d

1 Население 7379 150 l/d.ж 1,96 - 1106,85 - 2169,426

2. 84,868

2.1. Едър добитък 0 50 l/d.гл 1,96 - 0 0

2.2. Дребен добитък 1000 10 l/d.гл 1,96 - 10 19,6

2.3. Свине 740 35 l/d.гл 1,96 - 25,9 50,764

2.4. Птици 7400 1 l/d.гл 1,96 - 7,4 14,504

3. 3. УЧИЛИЩА 250 20 l/d.ж 1 - 5 5

4. ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ 340 75 l/d.ж 1 - 25,5 25,5

5. Приходящи работещи 100 30 l/d.ж 1 - 3 3

6. Посетители в хотел 20 200 l/d.ж 1 - 4 4

7. БОЛНИЦА 105 250 l/d.ж 2 - 26,25 26,25

"ЕЛПРОМ- ЕЛИН" АД 1,27 l/s 1 36,576 73,152 36,576 73,152

ТД "ДИНАМИКА" 0,15 l/s 1 4,32 4,32 4,32 4,32

ПК "НАРКООП" 2,62 l/s 1 75,456 150,912 75,456 150,912

АНТОРА АД 0,47 l/s 1 13,536 13,536 13,536 13,536

"ХАН КУБРАТ" АД 0,42 l/s 1 12,096 24,192 12,096 24,192

"ЛУДОГОРИЕ-91"АД 1,06 l/s 1 30,528 61,056 30,528 61,056

ПРОМ. ЗОНА II 3,32 l/s 1 95,616 286,848 95,616 191,232

ПРОМ. ЗОНА I 1,12 l/s 1 32,256 96,768 32,256 64,512

ДЖЕНЕРАЛ ТР. ЕНД ПРОД. 0,64 l/s 1 18,432 18,432 18,432 36,864

ПРОМ ЗОНА- ЮГ 2,25 l/s 1 64,8 194,4 64,8 64,8

Овцеферма 0,7 l/s 1 20,16 60,48 20,16 40,32

∑ Селище 2137,516 3002,62

8.

№ Консуматори

Денонощен разход

среден максимален

Брой

жители

Коефициент

на обща

неравномерност

KД

Водоснабдителна

норма

q

ЖИВОТНИ В ЛИЧНИТЕ СТОПАНСТВА

сел,нето

ср.денQ сел,нето

max,dQ





Оразмеряване на ВВМ 

• Разработената водопроводната мрежа според предназначението 

си е комбинирана. Тя подава вода за задоволяване на питейно-

битови, противопожарни нужди и за задоволяване на нуждите от 

вода на животните за промишленото отглеждане на 

проектираната система. 

• Проектирам водопроводната мрежа с тръби марка PEHD 100 PN10. 

Мрежата е съставена от главни и второстепенни клонове, като се 

спазва изискване за минимален диаметър DN=90mm за 

второстепенните и мин. диаметър DN=110mm за главните.  

• Оразмерявам водопроводната мрежа на главните клонове, като 

сключена с преходен резервоар.  

• ВВМ на главните клонове се оразмерява за случай на 

максимална консумация. Прави се следваща проверка и за 

случая на максимална часова консумация и пожар.  

• Изготвя се предварителното разпределение на водните 

количества за случая на максимална часова консумация. 

• Диаметрите на главните клонове се орамеряват по икономически 

фактор (ИФ), защото водата се доставя до селището помпажно.  



Определяне на диаметрите по метода на пълното техникоикономическо  

сравнение:    

Метода на техникоикономическото сравнение се използва за определяне на 

диаметрите, когато водата се припомпва. Той се основава на избор на най-

изгодния диаметър, като се отчита влиянието на икономическият фактор. 

    Dизч,i=И
1

𝛼+𝑚 .𝑄
ор,𝑖

1+𝛽

𝛼+𝑚
  ,където: 

   

И=
86000 .𝜎 .𝛾 .𝑘 .𝑚

 
1

𝑇
+

𝑃𝑎
100

 .𝛼 .𝑏 .𝜂
 - икономически фактор,който характеризира общите 

икономически условия на цялата водоснабдителна система 

 

 σ=0,2 лв/kWh – цена на ел.енергия; 

 

γ=
1

кг.кд.кч
 коефициент на неравномерност на работа на системата; 

 

кд=

 𝑄макс.ден
бр.сел.

𝑄ср.ден
бр.сел.,  коефициент на денонощна неравномерност на потреблението на 

вода; 

 

кч=
 𝑄макс.ч.

сел

𝑄ср.ч.
сел  коефициент на часова неравномерност на потреблението на вода; 

𝑄ср.ч.
сел.

=
𝑄макс.ден
сел

24
m

3

/h кг=1,15; 

 к=0,00112 за полиетиленови тръби; m=5,02528; β=1,90086; 

 T=10г. – период на откупуване на капиталното строителство; 

            Ра=2% - годишни амортизационни отчисления; 

            ръководство по ВМС:  α=1,11;  b=1213;  а=81,52 

 η=0,6 0,75→η=0,7 – КПД на комплекса помпа+двигател при тръбните 

кладенци; 





Направено е хидравлично изравняване на главните клонове на ВВМ с 

програмния продукт  HYDRA, за следните симулационни случаи: 

 за случая на максимална часова консумация; 

 

 за случая на максимална часова консумация + пожар в ролята му 

на  проверовъчен.  

От получените резултати след симулациите са определени: 

 Местата на критичните точки за двата случая; 

 Осигурени са нормативните минимални свободни напори в 

критичните точки; 

 Определени са необходимите характеристики (Q и H) за помпената 

група, която ще се включва в случай на пожар; 

Изводи:  

 

 След направените симулации се вижда, че оразмеряването на 

главните клонове е извършено правилно. 

 

 Получените скорости и свободни напори в мрежата след 

изравняването са в нормативните граници.  

• Хидравличен симулационен модел на ВВМ. 



Получени данни след хидравлична симулация 

Q max.h.+пп Q max.h. 



За денонощен изравнител на водопотреблението е избран ЧР „Кубрат“. 

Неговата теренни кота е 241,27 м, като приемам горно водно ниво в 

резервоара да съвпада с кота терен. 

V
p  

= 771,29 m
3 

 

V
пп

= 270,00 m
3 

 

V
а  

= 384,64 m
3 

 

V
о  

= 1425,97 m
3 



За осигуряване необходимия напор при нормална работа проектирам ВК 

„Кубрат“. 
 

Оразмерил съм я на база двата съседни часа с максимална консумация 

при работа на помпите 1,5 часа. В нея се съхраняват обеми за нормална 

работа на водоснабдителната мрежа.   
    

Количествата за пожар и авария се подсигуряват чрез втора помпена 

група, разположена в сухата камера на ЧР. 



Съгласно графиката 

помпите от ПГ1 се 

включват при 

достигане на водно 

ниво Н1 във ВК.  

 

Те спират работа при 

достигане на 

максимално водно 

ниво в кулата Н2. 

  

При всеки цикъл те 

работят с еднакво 

водно количество, но 

при различен разход 

на вода от ВК. 

Следователно всеки 

работен цикъл е с 

различна 

продължителност. 

 

Помпите се включват 

32 пъти дневно като 

работят сумарно по 

11,40 часа на ден в 

деня с максимална 

консумация. 

Графика на работата ЧР-ПС-ВК 



След определяне на критичните точки от мрежата се получават различни 

коти на НРС, като в случай на пожар е значително по-висока. 

За да избегна високи напори в мрежата, предлагам следното решение: 

при нормална работа на мрежата вода в нея се подава от ВК Кубрат, а в 

случай на пожар вода се подава директно от ЧР Кубрат чрез отделна 

помпена група. 

Определям характеристиките на помпите.  

Ползвам каталози на Wilo.  

С цел подсигуряване нормалната работа на помпите всяка помпена група 

се проектира с две помпи от избрания модел, като се редуват в режим на 

работа за по-равномерна амортизация. 

След всяка помпена група предвиждам въздушник, който да изведе от 

водопроводите отделения в корпуса на помпата разтворен във водата 

въздух. 

Избор на помпи 



Кр. т. 1 Кр. т. 2 



След изравняване на мрежата на града, получавам 

небходимата кота на смукателната цедка в резервоара на 

кулата. 

Резервоарът се предвижда да се изработи от PEHD  с размери:  

 

D=9,00 m и H=5,95 m. 

 

За конструкция на кулата избирам модулни елементи, който се 

монтират по сходна технология както е показано на 

приложените фото- снимки. 

 

• Особености при изграждането на водна кула (ВК) 

на гр. Кубрат 

















II. Идейно решение за вътрешна водопроводна мрежа 

(ВВМ) на град Червен бряг 

Изходни данни за проектиране 

№ Селище

Kатегория на 

селището

Kатегория на 

водоснаб. система Население Етажност

- - - - жители бр.

1 гр. Червен бряг III II 13818 4

2 гр. Койнаре IV II 4508 4

3 с. Глава V III 1330 2

4 с. Чомаковци V III 1250 2

5 с. Лепица V III 1028 2

6 с. Рупци V III 1019 2

Селище Комунално-битови предприятия Хора

- - бр.

Болница-легла 200

Болница-персонал 65

Училища(4бр.х220) 880

Детска градина(4бр.х50) 200

Ресторант 120

Хотел с ресторант 55

Административна сграда 120

гр
. Ч

ер
ве

н
 б

р
яг

1. Видове консуматори 



2. Данни за пожари и битово водопотребление в промишлените предприятия 

Селище Пр.пр. Цехове Работници
Вод. 

Норма

Брой 

смени

- - - бр. л/см бр.

ПБН горещ 65 45

ПБН студен 150 25

Душ горещ цех 58 60

Душ студен цех 122 40

Тех. Нужди 7

ПБН горещ 68 45

ПБН студен 120 25

Душ горещ цех 39 60

Душ студен цех 141 40

Тех. Нужди 7,2

ПБН горещ 318 45

ПБН студен 181 25

Душ горещ цех 76 60

Душ студен цех 25 40

Тех. Нужди 11,2

3пр.пр.3

1

пр.пр.2 2гр.Червен бряг

пр.пр.1

Изходни данни за проектиране 



Подадена вода За домакинства КБП Пр.Пр. Техн.нужди Пр.Пр. ∑Q Загуби на вода

м3/ден м3/ден м3/ден м3/ден м3/ден м3/ден м3/ден

9754 1520 112 116 1861 3609 6145

м3/год м3/год м3/год м3/год м3/год м3/год м3/год

3560159 554718 40997 42258 679285 1317259 2242900

3. Данни за водопотреблението от домакинства на град Червен бряг 

Изходни данни за проектиране 



4. Съществуващо положение   

13392

8254

5152

13496

4625

1072

325

46316

от 1971 до 1980

от 1981 до 1990

от 1991 до 2000

от 2001 до 2006

до 2008г.

до края на 1960

от 1961 до 1970

Обща длъжина на водопроводната мрежа (м)

28638

8994

5030

3654

46316

Азбесто циментови

Стоманени тръби

ПЕВП

Чугунени тръби

Обща длъжина на водопроводната мрежа (м)



• НР1 с обем 3000м
3 

и правоъгълна форма 

• НР2 с обем 3000м
3 

и правоъгълна форма 

• НР3 с обем 2500м
3 

и кръгла форма 

• Данните на  местното ВиК дружество за загубите на вода в град 

Червен бряг възлизат на 63%. 

• Според ВиК дружеството по-голямата част от загубите се дължат на 

силно амортизирата мрежа на града, която не е подменяна на места 

от  над 50 години.  

• Други фактори, на които се дължат големите загуби са незаконните 

включвания на консуматори по мрежата и неточното отчитане на 

някои стари и силно амортизирани водомери. 

4. Съществуващо положение   



Идейно решение за рекострукция 

Подмяната на вътрешната водопроводна мрежа ще бъде 

извършена на два етапа: 

• I-ви ЕТАП - ще бъдат подменени всички тръби по главните 

клонове и всички АЦ тръби в ниската зона на града – обща 

дължина 24538м; 

• II-ри ЕТАП - ще бъдат подменени всички АЦ тръби във високата 

зона на града и всички стоманени и чугунени тръби – с обща 

дължина 16747м.  

   *Съществуващите ПЕВП тръби не се предвижда да се подменят.  

Проект за реконструкция на вътрешната 

водоснабдителна мрежа на гр. Червен бряг 



5. Особености при оразмеряване на ВВМ 

Проектирам водопроводната мрежа с тръби PEHD100 PN10.  

При оразмеряване на ВВМ се спазват следните изисквания за 

водоразпределителните клонове: 

• D
min. 

= DN110mm за главни; 

• D
min 

= DN90mm за второстепенни; 

Поради предпоставката, че напорните резервоари на гр. Червен бряг са 

съществуващи и техните геометрични размери и теренни коти са 

фиксирани, за оразмерителен случай се приема максимална часова 

консумация и пожар.   

Диаметрите на Главните клонове от ВВМ се изчисляват чрез “среден 

хидравличен наклон” 

.

. .

.

. .

1,1.
. . 1,1( . . )

.
1,1. . .

. .

об
об срm m

m
ср срm

m
mизч

ср ср

hQ Q
h k L h k L j

D D L

h k Q
J D J k Q

L D

k Q k Q
D D

J J

. .
. . ,

. . .

. . . .
, .

1,1.( )

(10 ( 1).4)

Кр т
НР вод ц НЛ i

ср НР Кр т
уч

Кр т кр т
НЛ i тер

K К
J

L

К К n



• Изготвено е предварителното разпределение на водните количества 

за случай на максимална часова консумация. 

• Водопотреблението е разпределено равномерно спрямо изчисленото 

относително водно количество и са добавени концентрираните 

потребители в съответните места от ВВМ.  

• Всеки главен клон допълнително е натоварен с водното количество 

на пожара, който може да възникне по него. 



Селището е разпръснато поради, което са избрани четири критични 

точки. Във всяка от четирите точки трябва да бъде осигурен минимален 

свободен напор H
св.min.

=10+(n-1).4  (за гр. Червен бряг H
св.min.

= 22м).  

НР 







Направен е хидравличен модел на главните клонове на вътрешната 

водоснабдителна мрежа с програмен продукт  EPANET,  за следните 

симулационни случаи: 

Данни получени от програмния продукт: 

• Данни за свободните напори в критичните точки; 

• Данни за действителни водни количества и скорости в главните 

клонове; 

• Направена е 24 часова симулация на водопотреблението и 

налягането в града; 

• за случая на максимална часова консумация – Реконструкция 

– I-ви етап; 

• за случая на максимална часова консумация + пожар - 

Реконструкция – I-ви етап; 

• за случая на максимална часова консумация – Реконструкция 

– II-ри етап; 

• за случая на максимална часова консумация + пожар - 

Реконструкция – I-ри етап; 







За гр. Червен бряг от предпроектното проучване са известни три 

напорни резервоара с обеми 3000м
3
, 3000м

3
 и 2500м

3
.  

Предвижда се: 

• преди реконструкцията да работят и трите напорни резервоара; 

• след I-ви етап на реконструкция да излезне от експлоатация 

единият напорен резервоар с обем 3000м
3
; 

• след II-ри етап на реконструкция да излезне от експлоатация и 

напорния резервоар с обем 2500м
3
. 

№ Селища Qмакс.д Qав. Qпп. Vp. Vав. V.пп. Vo Приет обем hпол.

- м3/ден м3 л/сек м3 м3 м3 м3 м3 м

преди 1-ви етап 9191.17 2573.528 15 5514.70 926.47 162 6599.17 6600 5.50

след 1-ви етап 5477.70 1533.756 15 3286.62 552.15 162 3999.77 4000 5.30

след 2-ри етап 3950.15 1106.042 15 2370.09 398.17 162 2929.26 2930 5.20

2 3173.472 888.5722 10 1904.08 319.89 108 2331.969 2335 5.10

3 534.20 5 320.52 54 374.52 375 4.25

4 494.81 5 296.89 54 350.89 355 4.00

5 416.14 5 249.68 54 303.68 305 3.90

6 405.91 5 243.55 54 297.55 300 3.90

1

гр
. 
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г

гр.Койнаре

с.Глава

с.Рупци

с.Чомаковци

с.Лепица

Извод: След направените симулации се вижда, че 

оразмеряването на главните клонове е извършено правилно. 

Получените скорости в мрежата са в нормативните граници. За 

някои части от ВВМ се получават налягания по – големи от 

допустимите и се предвижда те да се зонират чрез поставянето 

на регулатори на налягане. 




