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Замърсяването на природата, промените в климата и поконкретно забелязващото се засушаване и намаляване на количествата питейна вода, поставят все повече на преден план в
обществото темата за водоснаснабдяването и опазнавето на
водите. Нашето законодателство признава водите като жизнено важен ресурс и общо наследство, което се опазва и защитава и определя правото на всеки гражданин на достъп до вода за
питейно-битови цели като основна жизнена потребност. Това е
приоритет на държавната политика и на политиката, осъществявана от органите на местно самоуправление.
Но и в този, както и в други сектори, потребителите нямат
достатъчно познания и информация какви са техните права и
задължения във връзка с дейността по водоснабдяването и предоставянето на услуги от страна на ВиК операторите.
Една от най-фрапантните грешки бе липсата на прозрачност
при формиране на цените и сметките и липса на диалог в обществото по този въпрос. Потребителите не разбират как се стига до формирането на цените и сметките, които им се виждат
все по-необосновано високи. Никой не може да отрече правото на
потребителите да знаят как се формират цените и сметките
за вода и услуги на ВиК компаниите, тъй като от тях се очаква
да заплащат тези сметки. Тази липса на прозрачност и диалог е
грешка както на дружествата, така и на държавата, която чрез
Държавната комисия по енергийно и водно регулиране (ДКЕВР)
осъществява държавната политика по отношение на цените в
сектора. Това води до липса на каквото и да е доверие в системата и до подозрението, че масово сметките се „надписват”.
Години ще са необходими за връщане на доверието на потребителите.
Българска национална асоциация Активни потребители
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Как сключваме и прекратяваме договори с с ВИК дружества?
Общи условия на дружествата
Много хора се питат, след като не са подписвали писмен договор,
къде и как са уредени отношенията на потребителите и ВиК дружествата. В по-голямата си част те са регламентирани в Общите условия на договорите за предоставяне на ВиК услуги на потребителите,
одобрени от ДКЕВР. ВиК операторите публикуват тези общи условия и
влизат в сила в едномесечен срок от публикуването им.
В срок до 30 дни след влизането в сила на общите условия потребителите, които не са съгласни с тях, имат право да внесат в съответния ВиК оператор заявление, в което да предложат различни условия.
Предложените от потребителите и приети от ВиК операторите различни условия се отразяват в допълнителни писмени споразумения.
Общите условия на договорите за предоставяне на ВиК услугите на
потребителите съдържат клаузи за:
1. информация, която се предоставя от дружеството;
2. условията за прекратяване или прекъсване на снабдяването;
3. условията за качество и надеждност на снабдяването;
4. отчитане на потреблението;
5. разпределение на разхода „общо потребление” (предимно в
сгради етажна собственост);
6. ред и срокове за заплащане на задълженията на потребителите;
5. ред за уведомяване на клиента при извършване на корекция на
сметка;
6. отговорността на дружеството при нерегламентирано прекъсване
и некачествено снабдяване;
7. границите на отговорността на предишен и настоящ потребител в
случаите на промяна на партида;
8. редът за предоставяне на документи при откриване на партида с
титуляр–наемател.
Или най-общо казано в тези Общи условия се дефинират правата и
задълженията както на ВиК дружеството, така и на потребителите.
Важно!
Дружеството е длъжно да публикува общите условия
най-малко в един централен и един местен всекидневник.
Публикуваните общи условия влизат в сила за крайните клиенти без изрично писмено приемане.

!
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Кой и как определя цената на ВИК услугите?
Цената на ВИК услугите се определя от Държавната комисия за
енергийно и водно регулиране. Най-общо крайната цена се състои
от: цена за доставяне, цена за отвеждане на отпадъчни и дъждовни
води и цена за пречистване.
Цени за ВиК услуги в някои големи градове, утвърдени от ДКЕВР към 31.08.2013 г.

ВиК оператор
ВиК ЕАД, Бургас

ВиК – Варна ООД, Варна
ВиК- Йовковци ООД,
Велико Търново
ВиК, Плевен

ВиК, Пловдив

ВиК, Русе

Софийска вода, София

ВиК, Стара Загора

Вид услуга за битови
клиенти

Цена в
лева

Доставяне
Отвеждане
Пречистване
Доставяне
Отвеждане
Пречистване
Доставяне
Отвеждане
Пречистване
Доставяне
Отвеждане
Пречистване
Доставяне (Помпено)
Доставяне (Гравитачно)
Отвеждане
Пречистване
Доставяне
Отвеждане
Пречистване
Доставяне
Отвеждане
Пречистване

1,10
0,20
0,51
1,34
0,24
0,41
1,28
0,11
0,08
1,45
0,10
0,18
1,10
0,76
0,09
0,17
1,43
0,15
0,28
0,99
0,20
0,28

Доставяне (Помпажно)

1,81

Доставяне (Гравитачно)

0,98

Отвеждане

0,10

Пречистване

0,36

Допълнителна информация
Детайлна информация за пределните цени на водоснабдителните услуги за битовите потребители ще намерите на страницата на ДКЕВР
http://www.dker.bg
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Как и кога се отчитат водомерите?
Измерването на потребената вода се отчита по показанията на водомера на абоната, а в сградите етажна собственост (жилищни блокове и кооперации) въз основа на показанията на общия и индивидуалните водомери. Законът изисква разходът на вода да се отчита по
показанията на изправни и пломбирани водомери.
За отчитането на водомерите клиентите следва да осигурят
достъп в имота си. Информация за периода на посещението на проверителите клиентите могат да получат от центровете за обслужване
на клиентите, Интернет страниците на ВиК дружествата или по телефона. Точната дата и час на посещението на проверителя се обявяват
на видно място чрез съобщение, оставено на входа имота.
Проверителите на водомери се легитимират със служебна
карта. Изисквайте легитимацията и проверете датата й на валидност.
Най-важното за водомерите
Общият водомер отчита цялото количество вода, постъпващо в
сградата или в отделен вход и е собственост на ВиК оператора. Той
се монтира, поддържа и подменя от дружеството.
Индивидуалните водомери отчитат потреблението на вода в отделните домакинства на една жилищна сграда. Те са собственост на
потребителите, които осигуряват монтажа и поддръжката на водомерите си в техническа и метрологична изправност.
Служебно начислени на количества. При липса или в случай на
неизправни водомери, потреблението на вода се определя на база
брой живущи по 6 куб. м. при топлофицирано жилище и по 5 куб. м.
при нетоплофицирано жилище. При кражба или повреждане на водомер, служебно се начислява средно месечното количество от предходната година.
Разликата между данните от общия водомер и сумата от индивидуалните водомери и начислените служебно количества се разпределя
пропорционално върху всички ползватели.
Самоотчет на водоомера
Някои ВиК дружества дават възможност клиентите сами да
отчитат индивидуалните си водомери. Показанията могат да се
съобщят по телефона, в център за обслужване на клиенти или
чрез Интернет. Най-малко един път в годината за всеки адрес
дружеството предвижда посещение в почивен ден (събота или неделя) или с допълнително посещение след работно време (18.00
-18.30 ч.), от което да се възползват клиентите, които не са осигурили достъп.
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Смяна на водомерите
Защо се подменят водомерите?
По закон водомерът трябва да преминава метрологична проверка на всеки 10 години. Тестовете се извършват от специализирани
лаборатории, които са оправомощени от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.
На потребители, които не са изпълнили тези закони изисквания
за периодично тестване на водомерите потреблението се начислява
служебно, както следва:
• по 6 куб. м при топлофицирано жилище и по 5 куб. м - при
нетоплофицирано жилище за всеки обитател;
• по 0,1 куб. м за всеки куб. м застроен обем сграда за сезонно
ползване (вила, бунгало и др.), жилища и офиси, в които няма
постоянен обитател;
• по 0,5 куб. м за всеки куб. м застроен обем на сграда - за
сгради в строеж.
До поставянето на индивидуални водомери в сгради - етажна собственост, или на водопроводно отклонение с повече от един потребител определените служебно количества вода се завишават всяко
тримесечие с по 1,0 куб. м за всеки обитател.
Процедура за подмяна на старите водомери
Има фирми, които извършват комплексната услуга по сваляне,
тестване, доставка и монтаж на водомерите за битови и промишлени абонати. За времето за тестване на водопроводните тръби се
монтират тръби заместители, които осигуряват подаването на вода.
Разходите за проверка, ремонт, подмяна на индивидуалните водомери са за сметка на потребителите. В тази връзка вие можете да
предприемете следните действия:
• Да се свържете с Вашия ВиК оператор, който е задължен да
осигурява комплексна услуга за сметка на потребителите, която включва демонтаж на индивидуалните водомери, периодична проверка от оторизирани лица, монтаж и пломбиране. След
заплащане на съответната сума, служител на ВиК оператора ще
ви посети и ще демонтира Вашият водомер, за да му направите периодична проверка, след което ще го монтира и пломбира.
За времето на проверката следва да ви бъде монтиран подходящ
заместител. Ако е наложително, ще бъдете посъветвани от ВиК
оператора да закупите нов водомер, одобрен по съответния ред,
както и след заплащане на монтажа и пломбирането на новия водомер, отново служител на ВиК оператора ще Ви посети и ще извърши монтажа и пломбирането.
• Същите действия могат да се извършват и от фирми, оторизирани от Вашия ВиК оператор, към които той ще ви насочи.
Ваше право е да изберете удобния за Вас вариант.
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Водопроводната инсталация в сградата
В повечето случаи проблемите с качеството на водата идват от стари водопроводни тръби
Състоянието на водопроводната инсталация във вътрешността на
сградата влияе върху качеството на водата, която достига до чешмите на домовете. В случаите на постъпили сигнали във ВиК дружествата за влошено качество на водата, най-честата причина за
това е лошото състояние на вътрешносградната водопроводна инсталация. По данни от проучване на 800 клиента на ВиК услуги в
София вътрешната инсталация на повече от половината от тях е на
повече от 15 години. ВиК инсталациите в сградите са собственост
на потребителите и те следва да се грижат за поддържането им в
добро състояние. Ако сте решили да подмените ВиК инсталациите
си, трябва да знаете следното:

!

Важно е да знаете

?

Избор на подходящи тръби

•
При подмяната на остаряла вътрешносградна инсталация
трябва да се включи целият вертикален щранг, т.е. да се подмени инсталацията във всички жилища по вертикала.
• Когато подмяната на водопроводната инсталация е частична, живущите в апартамент над неподменен участък няма да получат желания
ефект по отношение на водоснабдителната услуга.
• Вертикалните щрангове са общи части за етажната собственост
(жилищния блок).

•
Подменете старите водопроводни тръби с полиетиленови, устойчиви на налягане 6 атмосфери (за студена вода) или 25 атмосфери (за топла вода).
• Поцинкованите стоманени тръби с течение на годините образуват
отлагания, особено тръбите за топла вода, затова не се препоръчва да
се използват при ремонти.
• Когато купувате тръби, изисквайте всички необходими сертификати за качество.

Изпълнение

•
При подмяната на вертикалните щрангове, следвайте инструкцията на производителя за полагане и закрепване на тези тръби.
• При подмяна на хоризонталните тръбни участъци в мазетата, направете топлоизолация на новите тръби, за да ги предпазите от конденз.
• Едновременно с подмяната на водопроводната инсталация е подходящо да се обнови и канализационната мрежа по цялата вертикала.
• За изпълнение на ремонта най-добре е да се обърнете към специализирана фирма.
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Вода и институции
Кой за какво отговаря?
Държавна комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР)
Регулирането на ВиК услугите се осъществява от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), която:
• регулира качеството на ВиК услугите;
• регулира цените на ВиК услугите;
• разработва, съгласува и предлага на Министерския съвет про-

екти на нормативни
aктове, дава писмени указания за прилагането на подзаконовите нормативни актове;
• одобрява общите условия на договорите за предоставяне на
ВиК услуги на потребителите;
• упражнява контрол и налага санкции на ВиК дружествата;
• води регистър на договорите за възлагане извършването на
ВиК услуги.
Като институция, която регулира цените, ДКЕВР:
• проверява дали има съответствие между параметрите на бизнес плана на ВиК оператора и предлаганите цени;
• одобрява прогнозни необходими приходи за ВиК услугите съгласно утвърдения бизнес план на ВиК оператора, включително
икономически обосновани разходи за дейността и норма на възвръщаемост на капитала;
• утвърждава цени въз основа на прогнозните доставени, отведени и пречистени годишни количества вода в бизнес плана на
ВиК оператора.

!

Важно е да знаете

Комисията приема сигнали, жалби, молби и предложения по
отношение на качеството на услугите, ценообразуването и т.н. В
двумесечен срок от подаване на жалба ДКЕВР може да съдейства
за доброволно уреждане на спора. Най-честите причини за подаване на жалби, свързани с ВиК услуги, е несъгласие с начислените количества потребена вода за общи нужди и цени за пречистване на канални води, без да има пречиствателни станции.
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ВиК оператори
ВиК операторът е търговец, държавно, частно или общинско предприятие - юридическо лице, което има сключен договор с председателя на асоциацията по ВиК или с кмета на общината. ВиК операторите са длъжни да се съобразяват напълно с изискванията,
условията и препоръките на ДКЕВР, както и да съдействат при проверка от контролните органи.
Задължения на ВиК оператора:
• да доставя на потребителите вода с питейни качества,
• да отвежда и пречиства отпадъчните води, като е важно да
се знае, че ВиК операторът предоставя услугата пречистване на
отпадъчни води при изградена инфраструктура и техническа възможност;
• при ограничения или режим на водата да уведомява потребителите
• при поискване от потребителите да открива индивидуални
партиди, включително в сгради-етажна собственост, след заплащане на дължимите суми;
• да отчита показанията на средствата за измерване и да издава
фактури за дължимите суми;
• да осъществява експлоатацията на водоснабдителната и канализационната система в съответствие със закона;
• да опазва съоръженията, инсталациите и имотите - собственост на потребителите при изпълнение на задълженията си;
• при планирани прекъсвания на водоподаването да информира
засегнати потребители най-малко 24 часа по-рано чрез средствата
за масово осведомяване или по друг подходящ начин;
• при отклонение от допустимите изисквания за качеството на
питейната вода, установено с проба, взета от водомерния възел,
в срок до два часа след получаване на резултатите, да информира
компетентните органи;
• да предоставя алтернативно водоснабдяване, включително с
водоноски, когато е налице прекъсване на водоснабдяването с питейна вода за повече от 12 часа;
• да отговаря на жалби, сигнали и молби и на писмени запитвания от потребители;
• при поискване от потребителите да предоставя справки и информация, свързани с предоставените ВиК услуги.
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Въпроси и отговори
При смяна собствеността на имота трябва ли новият собственик да плаща старите сметки за вода при положение,че водомерът не е бил на негово име?
Не, не трябва.
Законово е предвидено, че при промяна на собствеността или на
вещното право на ползване новия или предишният собственик или
ползвател са длъжни да подадат до ВиК оператора в 30-дневен срок
заявление по образец за откриване или прекратяване на правото на
собственост или на вещното право на ползване на имота.
Новият собственик заплаща дължимите суми само след датата на
промяна на собствеността. Ако предишният собственик или ползвател не закрие партидата си, ВиК операторът събира дължимите
суми от него до датата на откриване на партида на новия собственик
или ползвател.
Как да преустановя издаването на сметки за жилище, което не
обитавам постоянно?
Ползването на вода се установява с отчитане на показанията на
водомерите в жилището Ви и затова е необходимо да осигурите
достъп на длъжностно лице. На базата на показанията се формира
сметка за дължимата сума към датата на отчет. Посещения на проверители на водомери се извършват по график или след подадена
от Вас заявка в център за обслужване на клиенти (платена услуга).
При заплащане на създадените задължения и писмено уведомяване,
може временно се преустанови издаването на сметки за имота (закриване на услугите).
При поставен общ водомер на блока как мога да плащам индивидуално сметките си за вода?
За да се случи това, трябва да се открие инидивидуална партида.
При поискване от потребителите се открива индивидуална партида, включително в сгради - етажна собственост, след представяне на разпределителен протокол от общото събрание на етажната
собственост за дължимите до момента суми за административните
разходи за промяната.
Как да премина от таксуване на база брой живущи към отчитане по водомери?
За да промените начина, по който се определя разхода Ви на вода,
е необходимо в имота да има изправни водомери за студена и топла
вода, пломбирани на инсталацията с пластмасови пломби. Съгласно
Наредба № 4/14.09.2004г., доставката, монтажът, проверката, поддържането и ремонтът на индивидуалните водомери се осигуряват
от потребителите. Всеки водомер трябва да е от тип, одобрен от
1100

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и да има
фабрична пломба или стикер, залепен на корпуса му. На пломбата е
маркирана годината на последната проверка (първоначална или последваща). При наличието на стикер, на него е маркирана годината,
през която трябва да се извърши следващата проверка. До датата на
пломбиране на всички водомери в жилището Ви с пластмасови пломби, сметката се определя на база брой живущи, а след това - по отчетите на водомерите, които към датата на пломбиране се въвеждат
като начални показания (основа).
Трябва ли при отчитане на водомерите да присъства и собственикът?
Отчитането на водомерите се извършва в присъствието на потребителя или на негов представител. При неосигуряване на представител
отчетът се подписва от свидетел, който може да бъде и длъжностно
лице на ВиК оператора.
Възможно ли е инкасаторът да прави закръгляния в показанията
на водомерите?
Показанията на водомерите на водопроводните отклонения се се отчитат с точност до 1куб.м.
Към кого да се обърна при положение,че инкасаторката е направила грешка при отчитане на водомера?
Най-често това се установява при получаване на завишена фактура
с грешни стойности на потребената вода. Възражения срещу определената сума дължима сума за използвани ВиК услуги могат да се
правят писмено пред ВиК оператора е срок от 7 работни дни, считано
от датата на получаване на фактурата.
Как може да се намали количеството “общо потребление”?
За да се намали количеството „общо потребление” в сградата, е
необходимо:
• вътрешната водопроводна инсталация да се поддържа в добро
техническо състояние от собствениците/ползвателите на сградата;
• да се има актуална информация за броя на живущите по апартаменти, която да се предоставя на съответното ВиК дружество. По
този начин в случай на неизправни водомери сметките за вода максимално точно ще съответстват на потреблението на живущите;
• всеки собственик/ползвател да следи за изправността на своите
водомери, за да се гарантира точността им на измерване;
• в имотите без водомери собственикът/ползвателят да монтира
и пломбира водомери, за да се фактурира реалната консумация.
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ПОЛЕЗНИ КОНТАКТИ
Някои ВиК дружества в България
„Софийска вода”, гр. София
Младост 4, Бизнес Парк
София, сграда 2А
тел.: 0700 1 21 21
www.sofiyskavoda.bg

"Водоснабдяване и канализация"
Пловдив
бул. „6-ти септември“ No. 250
тел.: 032 652 000 и 032 605 660
www.vik.bg

„Водоснабдяване и канализация”
Варна
ул. „Прилеп” 33
тел.: 052 50 99 99
vikvarna.nat.bg

"Водоснабдяване и канализация"
Бургас
ул „Ген. Владимир Вазов“ 3,
тел.: 056 87 14 11 и 84 29 79
www.vik-burgas.com

"Водоснабдяване и Канализация"
Плевен
ул. „Сан Стефано“ № 25
тел.: 0700 10 201
www.vik-pleven.com

"Водоснабдяване и канализация"
Русе
ул. Добруджа 6
тел.: 082 501-559; 082 501-560
www.vik-ruse.com

„ВиК Йовковци“ В. Търново
ул. “П. К. Яворов” 30
тел.: 062 618 137
www.vik-vt.com

„ВиК“, Стара Загора
ул. Христо Ботев 62
тел.: 042 251 728
www.wik-stz.com

Институции и организации за защита на потребителите
Държавна комисия за енергийно и водно регулиране
www.dker.bg
Телефон за жалби на потребители: 02/9801551
Комисия за защита на потребителите
www.kzp.bg
Горещ телефон: 0700 111 22

Българска национална асоциация Активни потребители
София 1527
ул. “Врабча” № 26
тел. 02/989 01 06
тел./факс 02/989 01 07
E-mail: info@aktivnipotrebiteli.bg

www.aktivnipotrebiteli.bg
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