
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ  
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РЕШЕНИЕ 

 

№  Ж...  

от …….2011 г. 

 

 

      ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ  

 

на закрито заседание, проведено на  ....... 2011 г., след разглеждане на 

преписка, образувана по жалба с вх. № ХХХХ./м.05. 2011 г. от М. М. cpeщу В и 

К оператор,  установи следното: 

 

         Във връзка с постъпила жалба в Държавната комисия за енергийно и водно 

регулиране (ДКЕВР) под горецитирания номер от лицето М. М.,  и на основание чл. 23, ал. 

3 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги и чл. 36, ал. 1 

от Устройствения правилник на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и 

на нейната администрация е образувана преписка и извършена проверка по случая.  

В жалбата е изразено несъгласие с връчено предписание от инкасатора, обслужващ 

района, задължаващо жалбоподателката да извърши ремонт или подмяна на измервателния 

уред, отчитащ разхода й на вода в имота на горепосочения адрес.  

 С писмо, наш изх.  № ХХХХ/м.05.2011 г. ДКЕВР е изискала информация по случая 

от „В и К оператора. В и К операторът е изложил становището си в писмо, с изх. № 

ХХХ/м.05.2011 г. 

От приложените към преписката документи е видно, че случаят се отнася за имот, 

представляващ дворно място с къща, с монтиран водомер в дворна водомерна шахта. 

Регистрираната партида № ХХХ на адреса е на името на жалбоподателя. През м. декември 

2010 г. представител на В и К дружеството връчва на М. М. предписание № ХХ/м.12.2010 

г., задължаващо го в едномесечен срок да извърши ремонт или подмяна на измервателния 

уред за своя сметка. Тъй като жалбоподателят не изпълнява предписанието, от 13.01.2011 г. 

до 05.05.2011 г. В и К дружеството начислява по индивидуалната му партида служебна 

консумация вода - съгласно чл.23, ал.5, т.1 от Общите условия за предоставяне на В и К 

услуги на потребителите от В и К оператора – на база брой живущи на адреса. 

 Съгласно чл.9, ал.3 на Общите условия за предоставяне на В и К услуги на 

потребителите от В и К оператора, измервателният уред на сградното водопроводно 

отклонение в гореописания  имот се поддържа от и за сметка на В и К оператора. 

Издаденото от представителя на В и К дружеството предписание, задължаващо 

потребителя да извърши ремонта или подмяната на водомера, поради изтекъл срок на 

годност, е незаконосъобразно. Начисленото водопотребление на адреса след 13.01.2011 г. е 

формирано неправомерно. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 22, ал. 1, т. 2 и ал. 5 от Закона за 

енергетиката, чл. 101 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката, 

 

 

          ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

РЕШИ: 

 

 

           Дава следните задължителни указания на В и К оператора: 

 



1. Да извърши за своя сметка ремонт или подмяна на измервателния уред на 

горепосочения адрес. 

2. Консумацията на вода по партида № ХХХ за периода от 13.01.2011 г. до 

поставянето на нов или отремонтиран водомер да се анулира като 

водопотреблението за същия период се формира съгласно чл. 24 ал. 1 от 

Общите условия за предоставяне на В и К услуги на потребителите от В и К 

оператора - според месечния разход за съответния период от предходната 

година.  

3. В едномесечен срок от получаване на решението да представи информация 

в ДКЕВР за предприетите действия по случая. 

 

 

           Решението подлежи на обжалване в 14 (четиринадесет) дневен срок пред  

Върховния административен съд. 

 

 

 

 

 

                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

 

                                        ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

 

 

 


