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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

 

№ ОУ- 005 

от 31.08.2009 г. 

 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

 

 на закрито заседание, проведено на 31.08.2009 г, след като разгледа  предложените 

от „Кюстендилска вода” ЕООД, гр. Кюстендил “Общи условия за предоставяне на 

В и К услуги на потребителите от В и К оператор „Кюстендилска вода” ЕООД,  

гр. Кюстендил” и доклад № В-ДК-41 от 21.08.2009 г. от Главна дирекция 

“Водоснабдителни и канализационни услуги” и дирекция “Правна”, установи 

следното: 

 

С писмо вх. № В-17-27-3/15.05.2009 г. „Кюстендилска вода” ЕООД,  

гр. Кюстендил e представило за одобряване от Държавната комисия за енергийно и 

водно регулиране (ДКЕВР) “Общи условия за предоставяне на В и К услуги на 

потребителите от В и К оператор „Кюстендилска вода” ЕООД, гр. Кюстендил”.  

Така представените общи условия за предоставяне на В и К услуги на 

потребителите от „Кюстендилска вода” ЕООД, гр. Кюстендил отговарят на 

изискванията заложени в разпоредбите на Закона за регулиране на водоснабдителните 

и канализационните услуги и приложимите нормативни актове и осигуряват 

равнопоставеност между страните по договора, сключен при общи условия. 

Във връзка с горното, комисията счита, че са налице законовите изисквания за 

одобряване на предложените от „Кюстендилска вода” ЕООД, гр. Кюстендил “Общи 

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

„Кюстендилска вода” ЕООД, гр. Кюстендил”. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 5 от Закона за 

регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги,  

 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

 

Р Е Ш И: 

 

 

Одобрява предложените от „Кюстендилска вода” ЕООД, гр. Кюстендил 

“Общи условия за предоставяне на В и К услуги на потребителите от В и К 

оператор „Кюстендилска вода” ЕООД, гр. Кюстендил”. 

 

 



Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 

14-дневен срок. 

 


