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Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тези Общи условия се уреждат 0'1 ношенията между ,,8 и К" оод
гр.Търговище със седалише и адрес на управление: гр.Търговище, бул."29-ти януари"
N~ 3. БУ леТА т 835014989, per.N!! от КЗJЩ ... , ... , вписано в регистъра за тьрговскитс
:{P~жест ва на Търговишки окръжен съд. по ф. д. N!! 1965/1991 1', 110 011 иса '4(1 1991 1'••
наричано за краткост "В и К оператор", 0'1 една страна 11 потреби телиле на прелоставянитс
волоснабдигслни и канализационни
услуги на територията. обслужвана 01 В И К
опера Iора. от друга с грана.
Чл. 2. (1) Потребители на В и К услуги са:
1. юрипически или физически лица - собствениии или по.гзвагели на имоти. 'за
които се предоставят В и К УСЛУГИ;
2, юридически или физически лица - собственици Ю1И ползватели на имоти в
ст ажн а собсл вс Ност ;
3, предприятия. ползващи вода от волосиабдителпите мрежи на населени ге месга
за гехнологични нужди или подаващи я на др)! И потребигени С:1С;! съотве гна обработка
rю самостоятелна водопроводна инсталация, непредназначена 13 пи гейни води;

4, В 11 К операгорите по ЧЛ.2 от Закона 'Ш регулиране на водоснабди 1 С. 11IНТС 11
канализационните услуги (ЗРВКУ), които купуват пнтейни ВОДИ за предос гавяне ни
YC:I) ги за доставяне на вода за аитейно-бигови Нужди и/или отвеждат и пречистват
о гнадъчии ВОДИ на/от други В и К оператори,
(2) В случаите. когато нравага на потребител се притежава!' от няколко лица. ге сс
уцражняваг от всички заедно или чрез пълномощник.
(3) Нотрсбител. по смисъла на настоящи ге общи условия. може да бьле 11 наемател
на имо г.ла кой го сс предоставят В и К услуги. Лицето но ап.Г, 1'. I или т. 2 сс задължава
солидарно с наемателя :lЗ дължимите СУМИ за ползваниге В и К УС:ТУГН за времето на
насмното правоотношсние с писмена декларация - съгласие.
Чл. 3. Потребителите ползват В и К услугите, предоставяни от В и К онсрат ора за:
1, питейно-битоан

нужди:

2, стопапски нужди;
3. оБЩСС'1вени нужди, ВКЛЮЧИТС.1НО за нуждите на лицага на бюджетна издръжка.
Чл. 4. В и К операторът предлага ка потребителите по '-1-1. 3. Г, 2 и J логовор за
ирс.юсл авяне на В и К услу; и по смисъла на ЗРВКУ.
['.13"U

втора

ПРАВА И JАДЪЛЖЕНИЯ НА

стг АНИТЕ

Раздел първи

зхлължнния

IlРАВА 1-1

НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА В 11 К УСЛУГИ

Чл. S. I[огребигслиге на В и К услуги имат следните нрава:
1, ла получават и ползват В 11 К услуги, предоставяни ОТ В 11 1{ оператора:
2. да правят възражения при неправиано издадени платежни докуменз и:
3. да получат обратно налвзегитс суми. заедно с начисленага законна лихва НрИ
лопусиаги от В 11 К оператора грешки;
2

.,

iI"

I

,1

4. ла

[1OJ1)4.3T

условията, определени

неустойка или обезщетение '33. претърпени вреди
8 Глава девета и действащото звконоцагепство:

R

сьответствнс с

). ла подаваг жалби и сигнали до В и 1{оператора. свързани с качествата на В и К
услугите съгласно настоящите общи условия и да получават отговори на писмено
ноставсни въпроси:

6. при несъгласие с отговора на В и К оператора да подават жалби ДО Държавната
'13 енергийно и ВОДНО регулиране (ДКЬВР). свързани с прилагането на ЗРВКУ с
приложен писмен отговор на оператора;

КОМНСИЯ

7. да присъстват при отчитането на показанията на индивидуапяиге
както и чрез
упълномощен представител при отчитането на общия
водопроводното отклонение.

водомери.
па

ВО;10МСР

ЧЛ. 6. Потребителите са длъжни:
1.. Щ осигуряват ДОСТЬП на длъжностните лица, упълномощени
О!
В И К
олерагора. пр" условията на чл. :!2. ал. I 8 следните случаи:
::1) за отчитане
на водомерите на ВОДОПРОВОДНИ1е отклонения. за сгради
стажяа
собственост - за отчитане на общия. водомер 11 на инливвдуалните водомери в жилишата 11
;Ч)}ги )е обекти В сградата:

за извършване на проверки на състояниего и експлоатацията на вьгрешните
водопроводните и канализационни инсталации на потребителите. за извършване
на проверка и контрол на воломерите и за вземане на проби;
Н) в други случаи. определени със закон, свързани С прелоставяне
на услугите
во..юснабцяванс и канализация. включително за монтажни или ремонтни работи по В и К
системнтс - публична държавна или обшинска собственост. както и за прекъсване или
ирекрагяване на услугите:
б)

мрежи

11

2. да заплашат ползваните В и К услуги съгласно чл, 31. ал.З:
3. да ползват В и К услугите само 4.ре'з законно изградени и присъсдинени
към
водоснабдителната и канализациоипага системи 01 квонения.
4. да опазват О I повреда водопроводни и кавализациошги мрежи, съоръжения If
инсталации - публична държавна или общинска собственост. изградени в имоти гс И~1:
5. да спазват ограниченияга в сервнтугните ивици за експлоатация и ремон г:

6. да съхраняват
холенлериге
хилрантите.

целостта на ппомбите на воломерите и на ппомбите на
"ъм тях, както 11 да опазват възвратните клапи. пожарните кранове,
хидрофорите и други водспроводни части на сградни re волспроводни

инсталации;

7, да

своевременно В и К операгора за установени ОТ тях новреди И
по водспроводни и канализацнонни мрежи и съоръжсния - публична
държавна или общинска собственост. изградени в техните имоти;
8. да нс допускат неупьлвомошени ОТ В и Консратора лица да извършват каквито
и ;Щ сп дейности по В и К системнтс и съоръжеаията към тях. експлоатирани сп В и К
оператора. на гериторията на техните имоти;
УВСДОМЯВЮ

пеизправностч

9. Аа спазват санитарно-техническите
изисквания за по.гзнане на вы решните
волоснабдителни
~1
кананизационни
мрежи. на съоръженията.
и на сгрални ге
велопроволни и каналвэационни

инсталапии:

10. да не замърсяват пилейната вода и да не влошават квчествата на отпалъчните
води нал допустимите норми съгласпо изискванията на действащото эаконодагслство:
11. ла нс изхвърляг ТВЪрДИ отиальци в каналвзацията;
12.да ) веломяз в ЗО-дневен срок В 11 К оператора за всички настъпили промени но
илсн гнфикаиияга.
110 реда
118 ЧА.
57. ал. 1. при промяна характеристикигс
на

волеснабиения и.или капализиран имот или цспиге. за които сс използва.

з
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'///!.
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Раздел втори
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НАП"

К ОПЕРАТОР

Чл, 7. В и К операторът има право
1. да получи

8

срок от потребителя

дължимите суми за предоставените

В и К

услу: и:
2. ва лостъп до измервателните устройства за отчитане на количеството
3. да спира изцяло или частично доставянето

80-13:

на вода и/или отвежданего

на

отпальчни води по условията на Глава пета на настоящите общи условия и в съответствие
с изискванията па лействащото эаконодателство:
4. да контролира

количеството

и качеството

на отпадъчни

води, включаали

каналиэационната мрежа ОТ" потребителите на В и К услуги;
5. на ДОСТЪП Ш извършване на ремонтни дейности по В и К мрежи

11

в

съоръжения.

разположени в имоти Н<1 потребители.

ЧД.8. В и К операторът е длъжен:
1, да доставя на потребителите вода с питсйни качества. съгласно изискванияга 11<1
лсйствашото законодателство. да отвежда и/или пречиства отпалъчнилс води.
2, при наложеня от компетентни органи определени ограничения И.Ш режим на
водага да уведомява потребителите чрез местните органи на самоуправление и средствата
за масово освеломяванс;
3,

при

включително

поискване

ОТ

потроб ител нтс

открива

да

индивидуални

партиди.

в сгради-егажна

собственост, след заплащане на дължимите С)>.Щ за
административните разходи за промяната. съгласно ценоразпис:
4. да поддържа изградената В и К система, включително водомерните ВЪЗ.1И на
водопроводните отклонения. в съответствие с техническите и санитарни изисквания и с
изискванията за опазване ва околната среда и безолвеност при работа:
5. 11а поддържа технико-икономическа ба1а-113ННИ 'за съсгоянието па В и К
система га:

6. да о гчига показанияга на средствата за измервапе при условията и сроковете.
опредслени в настоящи ге Общи условия и да издава фактури за дължимите суми:
7, да препоставя допьлнитслни
технически
и административни
услуги по
ценоразпис. които единсгвено В и К операторъз предлага на определена територия и са
свързани с Е3 и К услугите 110 ЗРВКУ;
8. да осъществява експлоатацията ва водоснабдителнага
и каналн зационпата
система, в съответствие с изискванияга на действащото законодателство:
9. да опазва съоръженията,
инсталациите
и имотите - собственост
на
по Iреби гелите при изпьлневие на залължеанята сн;
J О. ПРИ планирани ирекъсвания
на водоподававето да информира засегнати
потрсбители най-малко 24 часа ло-рано чрез средствата за масово осведомяване или 110
дру

I

полходяш начин:

П. при отклонение от допустимите изисквания за качеството на питейивта вода.
установено с проба. взета от водомерния възел, в срок до два часа след получаване на
резултатите. да информира органите на местно самоуправлсине и на санитарпия контрол;
12, /Ш предоставя алтернативно водоснабдяване, включително с водоноски. когато
t: налине нренъсваие на волоснабдя ван с, о с питейна во,да за пове',с, {)1 11 часа:

#;/

4

'

I

,

.1 (/1/ t { !}

уп

j!

!

г "

13. да 01 rсваря на жалби, сигнали и молби съгласно Глава седма и на писмени
запитвавия оо!потребители.

14. при поискване от потрсбитсяитс
с предоставените В 11 К услуги"

да предоставя справки и информация. свързани

15. да присъединява към В и К систсмата нови потребители съгласио Закона ~Щ
устройство на територията и подзаконовите нормативни актове по прилагалето му след
заплашане на съответните цени, утвърдени от ДКЕВР.
Раздел трети

зхдължвния

НА ОПЕРАТОI)А ПРИ ЕКСПЛОЛТАЦИЯТА

НА В

IJ

К

СИСТЕМИТЕ
Чл. 9. (1)

ви

К операторът предоставя услугата водоснабдяване с питейна вола
система до границата със сградиата водопроводна инсталация
:-1.0 вътрешната водоснабдитепна мрежа на обособен имот.

чрез водосиабдитслната
И;Ш

(2) Сградните воцопроводни инсгалации и вътрешните волосиабдителии мрежи се
присъединяват
КЪМ
водоснабдителните
системи чрез водспроводно
0'1 клонение
С
водомсрен възел.

(3) Водопроволното отклонение е учасгьк 01' воцоснаблителната система и сс
състои от воловземна част. 80ДОНРО:ВО.днн тръби и водомерен виел и се поддържа от и 'Щ
сметка В3 В 11 1{ оператора.
(4) Водомерната шахта. сградиата водопроводна инсталация или вътрешпата
водосиабдигелна мрежа след водомсра на сградиото огклопенис са собственост на
нотрсбителя Те се изграждат 11 поддържат 13 негова сметка.
ЧД. JO. При силно намаляваме на дебита на ВОДОИ3ТОЧНИЦИТС
В И 1{ опера горъ г
уведомява органите на местно самоуправление, като предлага да се предприсмал лействия

эа въвежданс на:
1. режим на водоползване;
2. лимити на воцепотребление:
3. ограничения ВЪВ водопоизването, като забрана на ползването на питейна
вола за напояване. поииване на зеленн площи, миене на улици. моторни превозни
средства. балкони и ,"{р.
Чл, 1J. (1) Хидрофорни инстапации и други инсталации за повишавапс ва
налягалсто на водата, като елементи на сграднитс водопроводни инсгалации. сс и яраждат
за сметка на погребителиле.

(2) В и К операторът полдържа и ремонтира хидрофорниге инсталации и другите
инсталации 1<1 повишаване налягането на водата. когато инсталациите са негова
собсгвеиосг ИЛИ Са му предоставени ОТ потребитевите за експлоатация с оглелсп договор.
(3) Хилрофорннте инстапации и другите инсталации ОЩ повишаване налягането Н;)
вола га сс предавал ОТ потребнгепитс
на В и К оператора за скспяоагация сы ласно
изисквапията на пействащото законоцагеяство, като сс съставя консгативсн протокол и
при ем: Ю-Il рсдш!з )елен протокол .

(4) При недостатъчно налягане ВЪВ водоснабдителната \1 режа. вслелс гвие па
на В и К оператора. същият инсталира
13 своя сметка подходя ша инсгалапия 01<1

действия

1I0вишаване

lIa JJa.iJЯГ'dJlСТО
.•

12. В и 1{ операторът отвежда огпадъчиите
води. чрез капализационни
о гклонсния и ) лични канализационна мрежи в урбанизираните територии и чрез
огвежлагпи колектори. полдържани от В Jf 1{оператора.
"1 ••1,

\-11

5
'I'f :' /

г

{'.I {

dJ/
/

Чл. 13. (J) Отпадъчните води от имоз нте ва потребителите се отвежлаг, като
канализаписвни
инстапации или въгрешните каналиэапионни
мрежи ("С
присъсдиняват
към канализационните
системи
чрез канализационно
отклонение
посредством ревизионна шахта. изградена и въведена в експлоатация в съответствие с
ясйствашо го законодателство.
1.:1радните

(2) Отвеждавето иа отпадъчните ВОДИ се осъществява ог границата със сградиата
канализацнонна инсталация или вътрешвага канализационна мрежа на потребителиге.
1.1.1. 14. Когато яогрсбвтелите имат изграден собствен (местен) водоизгочник,
оз падъчнитс води от който се включват в каиалнзационната мрежа. 1101 ребителите
монтират за СВОЯ сметка на вопоизгочника или преди първата ревизвонпа шахта
измервателно устройство. по което се отчитат количествата отпадъчии води.

"1.1. 15. В и К операторът предоставя услугата пречистване на отпадъчни води при
изгралена инфраструктура и техническа възможност.
Чл. 16. (1) В
СНСI еми ге

контрол върху В И К
отпадъчни води в
система чрез измерване, вземане и анализиране на проби,

и ВЪрХ}

капаяизацвоииага

!1

К о 11ераторы

количеството

И

осьшествява

посгоянеп

качество го на изпусканите

(2) При установяване на повреди на В и К системите. причинени от погребители
включване Ш1 отпадъчни води В количества и с качества. различни от нормагивно
.•юпусгими ге. длъжностно лице на В и К оператора СЪС1ЗВя.
констативен протокол. кои го
'С полписва от потреби 1еля.
'ЦИ

(3) В случай. че иогрсбигеяяз не се ЯВИ или откаже да нодпише КОНС'1 Q'1ивния
проз окол, същият сс нодписва от свидетел, които може да бъде второ длъжпосз но лице на
В и К оператора.

Глава трета
ИЗМЕРВАНЕ, ОТЧИТАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТ
ПИТЕЙНА ВОДА И НА КОЛИЧЕСТВАТА ОТВЕДЕНИ И ПРЕЧИСТЕНИ
ОТПАдЪЧНИ води
Разцел

11ЪРЩ.

сещствх

ЗА ИЗМЕРНАНЕ

Чл. 17. (1) На водопроводните
и каналиэационнв 01 клонения и CI рацинтс
инс галации сс мои гираг само иэмервагслни устройства, опобрени по реда на Закона ]11
измерванията и подзаконовата нормативна уредба към него.
(2) Измсрвагеините устройсгва полиежаг на задьлжи гелна първоначална проверка
преди техния монтаж, съгласно Закопа за измерванията и подзаконовата нормативна
уредби къ '\1. него.
(3) с рслст вати за измсрвапе подлежат и на следните проверки: пернолична. слсл
ремонт. при нарушаване на пломбата и при обосновано искане 113 В И К операюра или
нотрсбитсля.

(.-) При възникване на спор агносно метрологичните
характерис гики на
воломериге всяка от с граннтс може да заяви извършване на метрологична експергиза по
рС.Щ на Закона 'Ш измсрванията и нолэаконовата нормативна )-рсдба към него. При
изправен водомер. разходите се поемал ОТ заявителя,
Чл. 18. (1) В и К операторът мои гира. ПОДД1)ржа и конгроиира воломериле на

во.юироводните откяонения.
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(2) Когато след водопроводното
отклонение има повече
водсмерът на ВОДОПРОВОДНОТО отклонен ис с общ водомер.

от един

11О'!ребит

еп.

обекти с повече от

(3) При сгради-етажна собственост. както и при водоснаблявани
сдин погребител. всеки потребител поставя индивидуални водомери.

\):1. 19. (1) При устаНО8ЯВ.ШС
на повреда на водомер. монтиран на водспроводно
отклонение, 13 случаите. Р1П,.1ИЧНИ от упоменатите в чл. 45. В и К операгоры полменя
средството заизмерване '31:1 своя сметка. Срокы за подмяна нс може ла бъде ио-льпы О!
30 калеиларии ДНИ считано от датата. отбслязапа в документа за установяване на
повролага.

(2) През периода на повреда на водомера по
сс определят по репа на чл. 24. ал. 1.

количествата изразхолвана

вола

ОТЧИТАНЕ
НА
КОЛИЧЕСТВАТА
ПИТЕЙНА
ВОДА
И
КОЛИЧЕСТВАТА ОТВЕДЕНИ И пекчиствни ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

НА

Раздел

ЗЛ.1.

8 гори

Чл. 20. Изразходвавите количества питейна вода се отчи газ
На ШЦОПРО130ДНОТО отклонение от В и К оператора.
Чл. 21. (Г) Показанията ва водомериле на
точност 110 I куб.м. за период не по-лълы от:

130ДОПРОВОДНИ

110

водомер. монгиран

отклонения се отчи 1ат с

!. 1 месец - 'Щ потребители по чл. 3. т. 2 и 3 и за общи воцомери на сградисобственост;

') 3 месеца - за потребители

по чл. 3. г. I и за погребители

С1 ажна

по чл. 3. т. 2 с

консумация до 20 куб.м.гмес.:
3. 6 месеца - за водоверн на страдни водспроводни
водомерен възел. изискващ зазимяване.

отклонения

на имоти с

(2) Отчитансто на индивидуалните воцомери след общия водомер се ОСЪЩСС гвява
най-малко веднъж на три месеца.ло 24 часа след отчитането на общия водомер.
(3) В межцинните периоди между два отчета В и К операторът ежемесечно
начислява количество изразходвана вода, определено .вЪ1 основа па средния месечен
разход (Н предходните 2 отчета. След отчитане на показанията на во,:хО\1СРИТС
количсс IШНО вода ССизравнява в съответствие с реалното потребление.

(4) Отчитането на водомериге се извършва в присъствието на потребителя 11;!Н па
Ори неосигуряване на представител, отчетът ее полписва от свилетел.
може да бъле и длъжностно лице на В и К оператори.

негов представител.
КОЙТО

(5) Датата на отчитане на водомерите се обявява с писмено сьобшсние. поставено
на иодходяшо място. или се съобщава по друг начин в срок не по-кратък от три работни
дни прели отчи гането,

легнгимните

Чл. 22. (1) Потребителят

е л.гьжен да осигурява своболен и безопасен лостъп на
длъжностни лица на В и К оператора за извършване на отчети на ВОДО\1ера

на сградиото

отклонение

и на ИНДИВИДУШН1Ите воломери.

(2) ДОС1ЪПЪТ )10 помещенията. в които са мон тирани воломери 'е се осигу рява
потребателя за времето. посочено в съобщението от В и К оператора ПО чл. 11. ал. 5.

01

(3) Ири невъзможност за о гчигане на воломернтс. поради отсъствие на потреби теля
И.1И на негов представител и когато потребителят нс с съгласен с факту рираните
оличесгва, 'същият е длъжен да уточни с 13 и К оператора извършване на отчи гапе го в
удобно за лвете страни време. в срок не по-лълы от шест месеца ог послелиото 0'1 чиган '.

7
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(4) Н случай, че потребителя!' ве изпълни задълженияга си [10 ап. 3 се счита. чс е
налице огказ за ОСИГУРЯ.ване па достъп. Отказът се удостоверява с протокол. съставен от
ДЛЪЖ!ЮСТНО1'О лице на В и К оператора.
подписан 0'1' него и ОТ нон с един свилслея.
Длъжпосгного
лице отбелязва в прогоксла ТрИ1е имена и единния граждански номер на

свидетеля.

КОЙТО

протокола В
иа Ч1l ..45, ~

И

може да бъде и ДЛЪЖНОСТНО

к оператора. След съставяне 11::1
количест ва питейна вола по реда

лице ва В и

К операторът изчислява изразходваното

Разцел т рети
РАЗПРЕДЕЛЯНЕ
К'ОЛИЧЕСТВАТ

НА
КОЛИЧЕСТВАТА
ПИТЕЙНА
ВОДА
и
ОТВЕДЕНИ И ПР.ЕЧИСТЕНИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

Н.

Ч:1. 23. (1) Изразходваното количество питейна вода за сгради - егажиа собственост
за отклоневия. към които са присъединени повече от един потребител. се разпрелеля
въ'{ основа на ОРК'та по '1:1. 20 и отчетите по индивидуалните водомери, каго в
разпредслснието СС включват ВСИЧКИ разходи на вода и загубите на вода в сгралпата или
вътрешната воцопроводна инсталация.
(2) Разликага между количеството питейна вода, отчетено по общия водомер и
сумата от 0'1 четените количества по индивидуааните
водомери 11 количествата.
определени по реда на ал, 5 11 чл. 21. ал. J за потребителите. чиито индивидуални
водомери
не са отчетени,
се разпределя
пропорционалио
на отчетени ге по
индивидуалните водомери количества и начислените по реда на ал .. 5 и чл, 21. ал. 3,
(3) Изчислената разлика по реда на ал. 2 и Цената се записват на отле.тсн ред и сс
начисляват В общата сума на всеки потребител.
(4) В случаите. 1(01'а:1O водовроводната
инсталация с проектирана така, че
инливидуални веломери в жилищата нс мог ат да бъдат монтирани. разпрелелсниего па
иэразхолваиото количество питейна вода СС извършват съобразно броя на обитателите на
жилишата.
И.!"

(5) Ilри липса на индивидуални
водомери И_1И неизправни
коли чество изразходвана питейна вода се определя както следва:
Г. по 6 куб.м. пр» гоппофицирано
жилище за всеки обитател:

такива, мсссчното

жилище и: 110 5 куб.м. - ири нетонлофицирапо

2. 110 0.15 куб.м, на 1 кв.м. обработваема П.10Щ;
З, НО О.! куб.м. за всеки куб.м .. застроен обем сграда 'Щ СООННО ползване (вила.
бунгало и др.) жилища и офиси. В кои го няма постоянен обитател;
4. 1100.5 куб.м, за всеки куб.м. засгроен обем на сграда- за страли в сл роеж.
(6) При имоти с повече от един потребител

след волопроволного огклонепис ло
количест во вола сс

монтирането на общи водомсри от В и К оператора изразхолваного

ипдивидуапните водомери на потребителите.
(7) При СI рали- етажна собственост или при имоти с повече 01 един потреби ['С_1
след водопроводното
отклонопие
ДО
поставянето
на инцивилуални
водомери
опре.шлените 110 реда ва <\:1. 5 количества вода сс завишават всяко гримесечие с 1.0 куб. :\1
за всеки обитател. Сборът от водните количества от показанията на индивилуалниге
водомсри и водните количества изчислени по реда •••1 21.."1, :> нс може да надвишава
огчстеного 110 общия воломер.
Чл, 24. (1) При кражба иди повреждане на водомерсн възел на водопроволно
о: клонснис. В И К операторът начислява количест вото изразхолвана вода според
ср<,~;!номсссчнияразход за СЪ() гнетния псриол от прелходнага голина
отчита

С3'1.1О 110
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(2) При повреждане ва ипднвидуален водомер
изразходвана вода се определя по реда на чя.З'З. ал.5.

на

[101 ребителя.

количеството

Чл. 25. Количеството отведени отпадъчни поди В каналиэационнага
сис гема е
равно на сумата от количеството изразхолвана
от потребителя
питейна вода и
количествого
вола от други воловзточници, измерена ЧрС'3 моигирапито срелетва 'Ш

~ПМСР8ане.съгласно IIЛ.14.
Чл. 26. В случаиге. когато потребителят моитира среДСТВО 'Ш
велените отпадъчни води. тяхното количество се отчита по показания га
за измерванс. отговарящо на иэискванията на лействащото законодателство.
О'!

Чл. 27. Количеството

на

пречистваните

воля

сс приема

равно

на

И1меРВ311С

па

на средел во го

количествата

отиелени отпадъчни ПОДИ. определени по реда на чл. 25 и чл. 26.

Чл. 28. О) Количествата дъждовни води. зауствани в канализационната сис гема ог
нотрсбители по чл. З. т. 2 и 3, повърхността на ЧИИТО имоти ИЛИ части от тях са с ПЛОЩ
повече 01 200 кв.м И са С непропускливи настилки. се определят според срелиги олишния
валеж за предходиага година, офицяално обявен от Института 110 мстеоро.кя ия И
хилролсгия и изчислено ОГ В и К оператора количество съгласно ..... огтекло ССВ
каиалиэапиоината система э съобразно плошта с непропускпива настилка.
(2) Дължимите суми за огвежцане на дъждовни води. определени оз В и К
оператора
по ал.! се фактурират и запвашвг ОТ потребителя прсз първото тримесечие на
всяка година за предходната година.
Глава четвърта
ЦЕНИ И ЗАПЛАU~АНЕ

НА В •• К УСЛ

ИТЕ

Чл. 2(}. (1) В и К операгорите прелос гавят В и К услуги 1Ю утвърдени 0'1
Държавяата комисия за енергийно и водно регулиране пределни цени.
(2) В и К операторите пубпикуваг утвърдените от АКЕВР пени. както итези. кои го
ше прилагат, ори условие. "'С са ПО-НИСКИ ог пределните.
(З) )Iри промяна на цените, същите влизат в сила от първо число на месеца.
следващ промяната иии решението на ДКЕВР. Те се обявяват чрез средствата за масово
осведомяване (задължително в е,1ИН централен Ii един местен всекидневник) и имат
действие. без да е необходимо сключване на анекс или допълнигелпо сы лаене на
по гребителя.
(4)llри промяна на цените, количеството вода. отчетено през периода от датата на
последпия действителен отчет до датата на следващия действителен отчет на средс I вата
'13 измерване, 1:1:: разпределя пронорционално
на броя Н3 дните. по време на които лсйсгва
старал а и новата цена,
Чл,
(1) Доставяист О на питейна вода и/или пречистване а/ИАИ о гвежланс Н3
отпадъчни води сс заплащат въз основа на измереното количество изразходвана вода от
волоснаблитеяната
мрежа. отчетено
чрез монтираните
водомери
на сградинтс
нолоп ро водни отклонения.
(2) За СI ради
етажиа собственост или за ВОДОПР080ДНО отклонение с повече 01
елин по гребитсл изра зхолвано 1'0 количество вода сс заппаша въз основа на измереното
количсство. отчетено Н разпредслено ПО реда на чл. 23.
Чя. 31.. (t) В и К операторът
издава ежемесечни
фактури. освен при изрична
договореност 33 различен период на факт уриранс.
(2) Потрсбителнте са длъжни да заплащат дължимите суми за ползваните от тях
В и К услуги в зu дневен срок след пагага на фактуриране.

зо.
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Чл. 32. (1) Възражения срещу определената дължима сума 111 използвани В и К
услуги могат да сс правят писмено пред В и К оператора в срок от 7 рабогни ;'ШИ, считано
о г датата на получаване на фактурата.

(2) Подаването на възражение не освобождава потребителя от зальлженисто
сумата по платежния документ в установения срок.

му да

'3311;1<1'1 и

(3) В и К операторът се ироизиася в срок от 10 работни дни от подаване на
възражение го 110 ал.Г.

Чл. 33. (1) Петребителят заплаша дьржимите суми в брой на каси. по банков п ьг
чрез директен превод или чрез разплашатслна сметка, като задължително посочва
!ютрсБИТС.1СКИЯ си НО\1ер.

(2) В и К операторът може да въведе и други форми на плащане,
) всломява потребителите по подходящ начин.

за които

(3) Плащането се счита за извършено от датата на постъпване на дължимага сума в
110 банковите сметки на В и К оператора.

брой или

(4) I Jри ус гановяване
потрсбигеля при условията
потребигсля плащания.

на надвзети суми. същите се възстановяват
на чл. 43 или се прихващат от следвашите

Чл. 34. Ори съгласие ог страна на потребителя

38

по и гбор на
дължими

01

незабавно инкасо. страните се

споразумяват 33 условията в писмена форма.
Чл. 35. (1) Когато потребителят има повече ()Т едно цросрочено залълженис.
същият може "Щ заяви кое 0'1 тях потвсява. Ако не е заявил това. погасява се найобременително Ю.
(2) Ако задълженията са възникнали едновременно. те се погасяват съразмерно.
(3) Когато плашаното нс с достатъчно да покрие лихвите, разноските и Iлавпипата.
1101 асяват

сс най-налред разноските, след това лихвите и най-после главница га.

Глава пета
ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ
ИЛИ
ПРЕКРАТЯВАНЕ ДОСТАВЯНЕТО
ПИТЕЙНА ВОДА ИfИЛИ ОТВЕЖЛАНЕТО И ПРЕЧИСТВАНЕТО
ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

НА
НА

Чл .. 36. Подаването и отвеждането на вода може да бъде преусгавовсно (спряно
частично) или прскратсно (СПРЯИО напълпо) О} В И К операгора без прелиарително
увеломявапе на потребителите в слелниге случаи:

1. при отстраняване на аварии по водопроводните
ЧЮК ДО

на В

и каналнзационнитс

мрежи в

8 часа:

2. при прекратяване на електрозахранването на помпени (;1 анцин и друг И слемен
еистемнте за периода на прекъсване на спектрозахранването;

1!1

11 К

3. при стихийни бедствия (наводнения, земетресения, свличане на земни пластонс.
силни бури. обилни снеговапежи, замърсявания и пр.) и производствени аварии. н
резулгал на които участъци от водопроводиитс системи са пресганали да фУНКНИО1шраг
ИЛИ качеството на водата представлява опасност за живота и зяравсз о на хората;
4. при необходимост ог увеличаване на притока н.! вода към мсс га на възпикпали
пожари:
5,

llU

силага

на решенне.

лействашол о законодатслс

изцадено

ОТ

компетентен

орган

в

СЫ1ТВСТСТВИС

ТВО.

10
tr(t.(i,/

(
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Ч.1. 37. (1) След предварително

уведомяване

на потребителя

В и К оисрагоръг

може да прекъсне или преустанови извършването на В и К услугите В свелните случаи:
1. при констатиране на действия от страна на потребителя или на трети лица,
довели до нарушаване на нормативните изисквания за изпълнение на В и К ИНСl алации:
2. ври установяване
на умишлена повреда на мрежите и съоръженията.
енсплоагирани от В и 1< оператора:
3. при незаконно присъединяване към В и К системите;
4.прн установяване на НС(1ТГОВЗРЯЩИ на определените в договора по чл. 4 или с
нормативен акт качества на отпадъчните води:
5.llрИ присъединяване

на

нови потребители:

б.при въвеждане на режим

във водоснабдяването:

7.при провеждане на планов» профилактичии
-1РУГНдейности, СВЪР'~анис обслужването

прегледи. ремонти. реконструкции и

на водопроводни ге

11

канализациоиии ге

системи. в продължение повече от 8 часа:
(2) Уведомяването

110

Т.1

И

Т.2 се извършва писмено, по реда на

чл.оь.

ЧД. 38. (1) Ilри неплащане ОТ потребителя на дължима СУ\1а.В и К операторът има
временно предоставянето на В и К услуги на основание чл 9() 01
Закона 1<1 задълженията и ДОГО1юр!не. след осъществяването на слелиата процедура:
I.издаване на фактура с размер на просрочено го задължение. връчена по реда на
Ч.1. 66. Същата се счита за покана '33 лоброволио
плащане. Когато фактура га с
предварително издадена се връчва покана за доброволно плащане
2.нрн неплащане на дължимите суми в срок от 30 (тридесет) дни ла, В и К
операторът изпраща писмено уведомление 'Ш датата на преустановяване на
предоставянето на В и К услугите, връчено по реда на ·Ш. 66. Датата НС може да
бъде по-рано от t 5 (петнадесет) дни след датата на получаване на > веломлението;
ЗЯ и К операторът може да предприеме действия по преустановяване
на
предоставянето на В и К услугите след датата по т. 2.
(2) При сключване на споразумение за разсрочване на задъяжсниего. отиошенията
МСЖД) страните се ) реждат съгласно споразумението.
право да преустанови

(3) В и К операторът няма право да преустановява на предоставането
услу ['И. когато потребителят изпълнява задълженията си по споразумението.
(4) При неизпълнение на споразуменнето ОТ страна на потребителя.
операторът нма право да преустанови временно предоставянего на ВиК услуги.

на Н и К
В и К

(5) Преустановяване на предоставянето на В и К услугите не се допуска при
потребители в сгради - етажна собственост. в случай че с действията си В и К опсраторъ 1
ще наруши права и законни
иН1СрССИ на други потребители в сградата - етажна
собс гасиост.

Чл, 39. В 11 К операторът може да прекъсне или преустанови предоставянсто на В и
К услугите при писмено заявление 113 потребителя за временно или постоянно (трайно)
прекъсванс на водопроводното и каналиэацнонното 01 кяоненяе, които той използва след
заплашане НН услугата. съгласно ценоразпис на В и К операгора.
Ч.'1. 40. (1) При подадено мотивирано писмено заявление от страна на потребителя.
Н и К операторът може временно да преустанови доставката 11<:1 питейна вола чрез
пломбиране на спирателния кран пред водомера за периода. посочен в заявлснисто. като в
гози случай се записват показанията при подаване на заявясниего.
(2) В случай. че при възстановяванс на отчитането или при осъшествявансто на
контрол бьде констатирана
разлика между 11О казан ията. определени 110 а.г. I и
действително установените. дължимнтс суми сс считат. 'Ш пroсrОЧСНОIЩ:
сение.
считано от датата на преустановяване на отчитансто.

11
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Чл. 41. (1) В случаите, когато В И К операторът с прскъснал доставянето на
питейна вода и/или отвежданего НД отпадъчни води по вина па потребителя. съгласно
изискванията на действащото законода гепство и тези общи условия, същите се
възстановяват само ОТ В и К оператора в срок до 3 работни ДНИ след отстрапявапе на
причината. която I О е наложила и заплащане от погребителя
на разходи ге 110
ВЪ1С гановяването.
(2) Разходите 13 възстановяване на доставянето на питейна вода и/или отвежлането
на отпалъчни води са сума, покриваща разноските 13 процедурата 110 прекъсване и
възсл аиовяване на водоснабцяването, съгласно цепоразписа,

Глава шеста
ОТГОВОРНОСТ

I1РИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА

'1.1. 42. При неизпъдиение в срок на задължението си 'Ш заплащане на ползваинге
услуги. потребителят дължи на В И К оператора обезщетение в размер на законната лихва.
СЪГ:ШСНО ЧЛ. 86. ал. I 01 Закона за задълженаята и договорите, считано 01 първия лен след
настъпване на падежа до деня на постъпване на дължимата сума по сметка на В и К
оператора.
Ч."!. 43. В случаит е. когато 110 гребигеляг е платил повече о ( льлжимит е суми в
резултат ва грешка на В и Коператора
снел. изравняванс при действителен отчет ва
измервателните уреди за предоставените В и К услуги. В и К операторът дължи на
потребителя обезщетение в размер на законната лихва ВЪРХУ налплатената сума от деня
на постъпвапего u 110 негова сметка до деня на възстановяването 11 по сметка ла
потребителя.
Чл.
44. Причинените
щети
11
повреди
на волоснабдигелиите
и/или
канали зационните системи. включително на водопроводните и/или канализапионни
отклонения. 13 които е съставен протокол по чл. 16. ал" 2. се отстраняват за с",еТК<1на
причинил СЛЯ.
Ч.1. 45. При кражба или повреждане на водомсра на сградно го водопроволпо
клонение но вина на потребителя (замръзване на водомера. счупване на сгьклото и
други механични повреди) ремонтът и смяната им се извършват 01 В И К оператора за
сметка на потребителя. съгласно пеноразпаса.
'1.1.46. При ОТК<П на потребителя. установен с протокола по '1,1. 22.3:1.4. и!р.ВНЧЮ
и "(рего. да осигури лостъп на длъжностното лице Па В и К операгора 'Щ 01 читапе на
показанияга на водомер. разходът на вода се изчислява по пропуска [е.ша га способност на
водопроводната инсталация непосредствено преди водомера при 6 часа потребленис в
дснонощнсто И изтичане на водата СЫ' скоро с г .1 тп/в.
ЧД. 47. При установяване на незаконно присъединяване към воцопроводнигс И
кавализационнитс
сис геми. съо гветните отклонения се прекъсват. а иэразхоцваните,
отведени ге и прочистените количества вода се опредеияг по реда ва tIJI.45~'за едногодишен
период. освен ако сс докаже. че периодът е по-малък.
Чл. 48. По реда на чл. 45 се определя и колвчеството изразходвана вода в СЛ) чаите
на доказано виновно нарушаване целостта на ппомбите и физически вьздейст вия върху
ВО.1.0\1СРИТС. вричиииви тяхната поврена или петочиост на показанията им.
Чл. 49. (1) ПРИ доказано неспазване на срока 110 ЧЛ. 36. г, 1 ВЛИ срока на
планираното прекъсване. обявен в средствата за масово осведомяване ИЛИ по ,·tpYI
полхолящ начин в съответствие С"ЬС задължението 110 ЧЛ. 8. г. J О 110 вина на В и К
оператора. опрслелсни е тези общи условия. В и К операторът заплаша нсустойка на
0'[
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потребителя в размер на J 0% от стойността на В и К услугите. фактурирана за прелходния
мсссц.

(2) Неустойката по ал. 1 се дължи и в случаите на иеиэпълнение на задьлжениею
110 ЧЛ. 8. т. 1О да информира засегнати потребители
при планирани

на ВиК оператора
прекъсвания

на водополаването.

(3) Неустойката по ал, 1 се дължи и в случаите на неизпъпнение
110 ЧЛ.

на задължениего

8. т. I 3 ла предоставя алтернативно водоснабдяване.
(4) Потребителят може да претендира за неустойка в период до 30 дни от датата на

неизпьлнеиие

на задължението от

В и К оператора.

НС изключва отговорността
на В и К операгора за 11М) шссгвени
потребителя.
ЧД. 50. (1) В случай. че 13и К операторът нс изпълни задължсиието СИ. предвилепо
в чл. 8. 1, 3 . В и К оператора заплаща неустойка на потребителя в рЗ1МСрна 50 лева.

(5) ] [еусгойкага

щети. паносени на

(2) Неустойката може да се претендира от потребителя
получаване на отказ от В и К оператора 'Щ откриване на партида,

в рамките

на 30 дни

1.',;(,51. (1) В случай на наволняване ИМОТ на погребител от капализацията
на В и К оператора, последният заплаща неустойка в размер на 1 ОО лева,
(2) Нсустойкага може да се претендира
настъпването на събитието.

от потребителя

(3) Тази неустойка не изключва отговорността
щеш, нанесени на потребителя.
Чл, 52,

ирсдвидеии

8

В и К операторът

не

ДЪЛЖИ

в рамките

на В и Копераюра

неустойка

'Ш

на потребителнтс

11<1

110

30

01

вина

,!НИ

01

иммцсствени
R

случаите.

чл.Зб.

Глава ееама
РЕД ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ
ЧД. 53.
погребигелят

НА Ж

БИ НА

поттввигкл

ИТЕ

13 случай на неизпьлнение на задължения от страна 11<1 В И К оператора,
има право да преДЯВИпретенциите си чрез молба, сигнал или жалба.

Молбата. сигналът или жалбата трябва да отговаря на следните изисквания:
да е написана на български език;
2. да са посочени името и адресът на потребителя на имота;
3. да е посочено в какво се състои искането;
4. да са изложени обстоятелствата по случая и да са представени показателства. ако
сьшиял рю! юлага с такива;
5. да с подписана от иодателя или от упълномощен негов представитсл.
Ч.". 55. (1) В и К операторът приема и завежда молби. сигнали, жалби и прсдложсния
110 ред и начин, в съответствие със Закона '{З административно
обслужване па физическите
и юридическите лица.
(2) В и К операторът с длъжен да отговаря на постъпилнтс жалби, прсд.южения н
сигнали в срок не ио-дълъг от 14 ДНИ, с изключение на анонимни сит нали или жалби.
както и нсо гговарящи 11<1изискванияга 113 '1.1.54,
(3) КОП1ТО потребителят не с удовлетворен от отговора и предприегигс мерки от
страна на 13 и К оператора .. той има право да полале жалба ЛО JlKF:BP в съот ветствие с
компетентността й ПО 1PRKY и ЗЕ. чрез В и К операгора. КОЙ'10 изпраща копие от цялата
преписка 110 случая с приложени доказагслства в 3-Дllсвен срок.
Чл. 56. В случай. че потребитсляг не С уведомил В и К оператора 'Щ промяна на
а;{реса си за кореСIIШI'lt.'IIЩIЯ се счита. Ч~ прелизвестията
и увсдомлснията
са РС.[ОННО
връчени. ако са изпратени на посочения в партидата адрес
13
•.......
Ч.l.54.
1.

jj/
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Глава осма
РЕД :~AОТКРИВАНЕ, ПРОМЯНА И

з

РИВАНЕ НА ПАРТИДА

Раз.•.•
ел първи
ОТКРИВАНЕ НА ПАРТИД
Чл. 57. (1) Потребителите се идентифицират

но следния начин:

1. юридическите лина - с пълно наименование. седалвще и адрес на управление.
адрес ''13 кореспонденция
и съдебна регистрация.
лицето което П1 представиява.
БулеТА 1'.банкова смел ка, документ. удостоверяващ правото му соБСТВСНОС'1
ИЛИвещно
право на ползване или писмена декларация-съгласие
по чл. 2. ал.З. а елноличните
гърговпи - С предходните данни и ЕГН.
2. физическите

лица - с трите имена.

ЕГН и постоянен

адрес но

ДОI<)

\1(:111'

за

самоличност. номер. дата на издаване и орган на издаване на докумсита эа самоличност.
адрес на обслужвания
имот и адрес за кореспонденция.
телефон. и документ,
удостоверяващ правото му на собственост
декларация-съгласие по чл, 2. ал. 3.

или вешно право на ползване или писмена

(2) В и К операторът открива партида с потребителски номер на потребителите при
подаване на заявление по образец и представяне на документи. съдържащи данни за
илснтификационните белези по ал. 1.
4.1.

(3) В и К операторът открива партида с потребителски номер па потреби голите 110
3. т. 2 и '1, 3 след сключване на договор по чл. 4, като в него сс конкретизираз слслпитс

задължилеяни данни:

1. юридическо наименование на страните;
2.ТОЧСIi

адрес на имота:

3. вида на предоставените

В и.К услуги:

4. специфични права и ](},,'1Ъ.1ЖСНИЯ на страните по договора:
5, специални основания за прекратяване, както и други условия;
б. цена на предоставените В и К услуги:
7. срок на действие на договора,
(4) В случаите. когато правата на потребител се притежават 0\' няколко лица. но
сс ПОЛ~8а01' едно от гях, В и К операторът открива партида и потребителски номер
на лилето. 11О1ПВ3[ЦО имота съгласно писмено споразумение
с потребителите ИЛИ с
пълномошника но ЧЛ. ::, зл. 2.
(5) В случаите, когато правата на потребител се пратожават от няколко лица И имота
се ползва 0'1' повече 01 един погребител. В и К операторът открива партиди па всички
потребители въз основа на документ и споразумителен протокол за разпрелслянс на
отчетени ге количества.
И\1ЩЪ\

Раздел втори
ПРОМЯНА НА ПАРТИД
/
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ЧД. 58. (1) При промяна на собствеността или на вещното право ва ползване новият
и/или преДИШНИЯТ собственик или ползвател са длъжни да ПОДз'.'1атдо В и К операгора в
30-ДIlсвеlf срок заявление по образец за откриване, промяна или закриване на партила.
кат представи документи, удостоверяващи
придобиването
или прекратявансто
на

нравото

Ш1

собственост или на вещното право на ползване на имота.

(2) В случай. че не изпълни 8 срок задължението си по ал. I и впоследствие новияг
собственик или ползвател поиска промяна на името на титуляра на партидата. той дължи
заплащане на всички административни
разходи. свързани с извършването
lIа това
лействие. съгласно ценоразпис на В и К оператора.
(3) Когато потребител напуска семейното жилище 110 силата на офипиаяен локумен 1.
издален от компетентен орган е длъжен 113 уведоми писмено Н и К оператора в :Ю~mlсnеll

срок. 'Като подале заявление за промяна на парт ицата и представи копие от докумеш а.
Чл. 59. (1) При смърт на потребител - физическо лице, насле ..шиците или лицето.
придобило жилището 110 силага ка договор за гледане и издръжка или 110 дарение, са
длъжни в 30~ДJlCBeH срок да подадат заявление до 13 и 1{ оператора 1<1 промяна 113
партидата, като представят удостоверение за наследници или акт за собственост.
(2) В случаите по ал. 1. В.и К операторът променя партидата на името на песледника
един 01 наелелницитс. по писмено споразумение между ГЯХ. или на името на
лицето.
придобило собствеността на жилището по силата на акта. При липса на
споразумение между наследниците. В И К операторът открива партида на всички
паслсдиипи, отговарящи пропорционално на дела си, съобразно удостоверението
'Ш
наслелиици.
Чл, 60. (1) Потребител може да бъде и физическо лице. което ползва В и К услу: и 13
жилище, 11<1 което е наемател, ако собственикът на имота е подал декларация. пред В 11 К
оператора, че Н и К услугите ще се ползват 'Ш битови нужди. с изразено съгласие ла ПаСИ
солиларна отговорност с наемателя за заплащане па дължимите суми. В тези случаи В и К
ОПСРЗ10РЪТ води партидата на името на собственика
на имота и на наематсля. КОЙ го
заплаща льлжимите суми за В и К услуги, начнслени след сключване на договор 13 наем ..
или

11<1

(2) При промяна в наемното правоотношение, новият наемател е длъжен да подале
В и К оператора в ЗО-дневен срок заявление 110 образец за откриванс на партида, като
представи
документи.
удостоверяващи
налвчието
на наемно правоотношение
и
лскларапия на собственика по чл. 2 ап. 1. т. 1 и 2.
:10

(3) На основание на подаденото заявление по ал. 2 В и К опсрагорь г чакрива
партидата на стария потребител. само ако с ЗШШ8ТИЛ ВСИЧЮ1 дължими до този момент
СУМИ за В и К услуги.
(4) В случай. че новият насматея нс изпълни задълженнего CII 110 ал. 2. В и К
операторът има право да открие партида въз основа на локумспт. улостоверяваш наемното
правоотношение и декдарацията на собственика по ал. 1.
Чл, 61. В случаите. когато липсва декпарация с изразено съгласие за солиларна
01 I оворност на собственика
с наемателя на имота. В и К операторът открива н воли
партида на собственика или ползватсля на имота. който заплаща В и К услугите.
Раздел трети
'1АКРИНАНЕ

НА

пхгтид»

Чл. 62. (1) При промяна на собствеността или вещпого 11рЮЮ на ползване
предишният И новият собственик или по.гзвател имат право да поискат и да получат 01 В и

К операгора справка

'.\8

всички дължими суми за В и

15.

к УСПУГИ

.'
'{.({([!

към момента на

иромянага.
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(2) За уреждане на взаимните задължепия за В и К услугите за имота. нрсдишният и
НОВИЯТсобственик или ползвател са ДЛЪЖНИ в ЗО-дневен срок от сключването на сделка на
разпорежлане. с която се преХ8ЪрЛЯ правото на собственост или вещното право на
ползваис. ;~a подпишат и представят на 11 и К оператора сгюраЗУМИТС.1СНпротокол
18

плашапето на В и К услугите,
(3) Ни основа на прсдставените документи. В и К операторът е длъжен ;\8 издаде
даньчно дебитно или кредитно известие на предишния собственик или ползвател на
имота.

(4) Предишният собственик

ползвател на имота е длъжен да закрие партидата си
каго заплатя сумата от дебитно известие по ал. 3. а СУМ8та от кредитно известие се
въ зстановява ог В и К операгора.
ИЛИ

(5) В случай. че новият и предишният собственик или ползвател нс спазят
изискванияга НО 3.:1. 2. 3 н 4, новият собственик заплаша всички ДЪЛЖИМИ суми за имота
сле" датата на промяна на собствеността.
Чл. 63. (1) Ако предишният собственик или ползвател не закрие партидата си, В н К
операторът събира дължимите суми от него ло датата на откриване на партида на новия
собственик или ползвател, съобразно прсдставення акт за собственост ИШ1 всщно право на
по.гзване.

(2)

В и К операторът

може

да

открие

партида

6Ъ1

основа

на документ.

уцосговеряваш собствеността му или вещното му право на ползване на имота на новия
собственик иии ползвател.
Глава цевета
ДОПЪЛНИТЕЛНИ

УСЛОВИЯ

Чл. 64. С влизане в сила на настоящите общи условия, потребителят дава съгласието
си прелоставените на В и К оператора лични данни Д8 бъдат иэползвани ВЪ» ВРЪ1К<1 с
фактическите отношения ПО предоставяне на В ~1 К услугите, ако не подадс изрично

вьзраженис в Ю-пневен срок от публикуването

на общите условия ..

ЧД. 65. Всички спорове между В и К оператора и потребителите се решават 110
взаимно съгласие чрез преговори между страните. а при непостигане на съгласие - по реда
на Iлава седма ИЛИ ПО съдебен ред.
Чл. 66. (1) Всички прслизвестия и уведомления следва да бъдат в писмена фОР\1а.
(2) Срокът на прсдиэвестията и уведомлепията започва да тече 01 момента ца
чаването им от потрсбителя при спазване на следните условия:
Г, връчването
на
съобщения
(покани,
предупреждения,
предизвестия.
уведомления и др.) във връзка с нензпьлнение на задължепия по договора от страна 11<:1
потребителя. сс извършва от куриер или представител на В и К оператора. КОЙ'! о с
110;111111.'<1 си удостоверява начина на връчването:
2. съобщенията по т, ) се връчват срещу подпис. лично на потребителя
И.Ш на
иез ония
законси
представител.
или
на
пълномощник
на
потребителя.
за
упълномощаванего на КО['()ТО В И К операторъг с уведомен:
ПОЛ}

3" когато куриерът или преде гавигелят на В и К оператора не намери по греби гсля,
той връчва съобщението по т. 2 на пълнолетно лице от семейството. или на съсед. който с
съгласен да прслале съобщението. Линето. чрез което сс връчва съобщението. се подписва
в разписката С1,с задължепве да предаде същото на потреби гепя. Куриерът или
представителят Ш1 В И К оператора удостоверява с подписа си ,ЩО, ата и начина на
Вр.,ЧВlшеrо. като отБС.1Я1М имената. единния граждански номер и качес гво го на лиието.
/,
на което с било връчено еъобшеписто:
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4. когаю потребителят или ПЪЛНОМОЩНИКЪТ му, както и лицата по Т. 3 нс могат ла
подпитпат поради неграмотност
или друга причина. или ако потребителят или семейството
М; огкажат да приемат съобщението. куриерът или превставителят на В и Коперагора
отбсляэва това в разписката. Отказът да се приеме съобщението се удостоверява с подписа
ПОНС на един свидетел. като куриерът отбелязва три ге имена и адреса па
свилетепя.Свндетея
ПО връчването
може да бъде и второ длъжностно лице }Ш ВиК
операгора. n този случай съобщението се смята за връчено, респективно получено ва
сыцата дата:
5. връчването на съобщения за потребители - юридически лица се извършва на
посочения в партидата адрес. като се посочват в разписката името и длъжнос гта на
лицето. на което е връчено съобщението. ОТК'!ЗЪТ за получаване на с ьобщснис го сс
удостоверява по реда па 1.4.
(3) Връчването
ПрС110рЪ'ШНО

на съобщенията по горната алинея може да става и по пощата с
писмо С обратна разписка, нотариална покана иди телеграма с уцостовсрсио

сълържание.
(4) В случай. че потребвтеият нс с увсдомил В И К оператора 3<1 промяна на адреса си
за кореспонденцяя сс счита, че предизвестията и уведомленията са редовно връчени. ако
са изпратени па посочения в партидата адрес,
Ч л, 67. За неуредените в договорите вънроси се прилагал разпорслбиге На
действащо го законодателство в Република България.
Чл. 68. Ако по време на действието на настоящите общи условия настъпят промени 13
акговс, клаУЗИ1С. които противоречат
на новите нормативни разпоредби. сс
замсняг автоматично с тези, предвидени в съответния нормативен акт.
Чл, 69. (1.) Общите условия ВЛИ'ЩТ В сила в едномесечен срок от публикувансто И\1 н
централен н местен ежедневник.
(2) В срок до 30 дни след влизането в сила на общите условия потребители ге. кои го
не са съгласни с тях. имат право да внесат в съответния В 11 К оператор заявяопис. в коего
,'Щ предложат различни условия. Предложените
ОГ потребителите
и приети от 13 и К
операторите различни условия се отра.1ЯВ3.Тв допълнителни писмени споразумения.
нормагнвинге

(3) Новите потребители приемат общите условия С'ЬС сключването на писмен договор
за присъединяване към водоснабдитепннте и квнвлизационните системи и препоставяне
на В и К услуги.
Чл, 70. Изменснисто и допълнението на настоящите общи условия се извършва 110
реда за приемането им. рсгламенгиран в ЗРВКУ.
Тези общи условия са одобрени от ДЮ3ВР на основанис чл. 6. ал. 1. т. 5 01 3РВКУ С
решение N"
.1.
1'.
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