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ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 
на закрито заседание, проведено м.12.2011 г., след разглеждане на преписка, 

образувана по жалби с вх. № ХХХХ/м.06.2011 г., м.06.2011 г. и м.07.2011 г. от жители на 

с. В.,  срещу В и К оператор, установи следното: 

 

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

регулиране (ДКЕВР) с вх. № ХХХХ/м.06.2011 г., м.06.2011 г. и м.07.2011 г. от жители на с. 

В., относно системни проблеми с водоснабдяването на селото, е образувана преписка на 

основание чл. 22, ал. 1, т. 2 от Закона за енергетиката и чл. 36, ал. 1 от Устройствения 

правилник на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и на нейната 

администрация. Жалбата е препратена до ДКЕВР по компетентност и от Омбудсмана на 

Република България. 

Жалбата отговаря на изискванията на чл. 98 от Наредбата за лицензиране на 

дейностите в енергетиката (обн. ДВ, бр. 53/22.06.2004 г., посл. изм. ДВ, бр. 58/30.07.2010 г.) 

В жалбата е изложен дългогодишен проблем, свързан с водоснабдяването на с. В. 

Потребителите изразяват неудовлетворение от лошата поддръжка на В и К мрежата В и К 

оператора, която се изразява в: чести и необосновани спирания на водата в селото; забавени 

действия при възникване на аварии, които създават неудобства на потребителите и водят до 

разхищение на вода; неосигуряване на алтернативно водоснабдяване; ниско налягане и др. 

Системното нарушаване на поетите с Общите условия ангажименти от В и К оператора е 

дало основание на жителите на с. В. да потърсят съдействието на ДКЕВР, в качеството му 

на контролен орган върху дейността на дружеството, за предприемане на действия по 

компетентност. 

На основание чл. 23, ал. 3 от Закона за регулиране на водоснабдителните и 

канализационните услуги, м.07.2011 г. е извършена извънредна проверка на В и К оператора 

от длъжностни лица на ДКЕВР, назначени със заповед на Председателя на ДКЕВР, в 

присъствието на – кмета на с. В.  

За резултатите от проверката е съставен Констативен протокол № ХХХХ/м.07.      

2011 г., който е подписан от извършилите проверката лица, представителите на  В и К 

оператора и кмета на селото. При проверката е констатирано следното: 

Водоснабдяването на с. В. се осигурява от язовир, посредством помпена станция и 

довеждащи водопроводи до с. Г, с. Б и с. В Дължината на довеждащия водопровод до с. В. е 

ХХ км. и е изпълнен от азбестоциментови тръби. Констатират се чести аварии и масово 

поливане на градините с питейна вода. 

Общината, към която е селото, е изготвила проект за осигуряване на втори 

водоизточник за водоснабдяването на с. В., но същият не е реализиран до момента. С този 

проект ще се осигури по-голямо водно количество към двата резервоара на с. В. 

В Констативния протокол са направени препоръки да се изгради шахта, със 

заключващ механизъм, в участъка на отклонението за с. Г. за ограничаване достъпа до 

спирателния кран, да се засили контрола от страна на В и К оператора и кметството на с. В. 



върху ползването на питейната вода за поливни цели, както и да се предприемат съвместни 

действия от В и К оператора и местната общинска администрация за идентифициране на 

незаконни водопроводни отклонения и прекъсването им. 

В законоустановения 3-дневен срок от връчване на протокола на В и К оператора в 

ДКЕВР не са постъпили писмени обяснения и възражения против същия.  

С писмо изх. № ХХХХ/м.08.2011 г. на ДКЕВР и на основание чл. 22 от ЗВРКУ от В и 

К оператора е изискана информация за експлоатационното състояние на вътрешната 

водопроводна мрежа в селото, броя на обслужваното и засегнатото население от прекъсване 

на водоподаването, информация за въведен режим на водоподаване, брой на 

регистрираните и отстранени аварии и схема на захранване на селото.  

С писмо изх. № ХХ/м.08.2011 г. В и К оператора е представил информация и 

становище по случая. В писмото е посочено, че трасето на довеждащия водопровод, 

захранващ с. В., преминава през труднодостъпни места и това затруднява локализирането и 

отстраняването на възникналите аварии. Вътрешната водопроводна мрежа е изграждана в 

периода 1960 - 1970 г. Мрежата е изградена от азбестоциментови тръби, силно 

амортизирана, с чести аварии и недостатъчна проводимост за водоснабдяване на 

съществуващите имоти и за присъединяване на нови. Броят на постоянно пребиваващото 

население в с. В. е ХХХХ. Открити са ХХХ бр. партиди (ХХХ бр. битови и ХХ бр. 

обществени потребители). Броят на регистрираните аварии през 2010 г. е 47 бр., а в периода 

януари - юли 2011 г. - 17 бр.  

В и К операторът посочва, че съвместно с общината е обследвано експлоатационното 

състояние на проводите и съоръженията от водоснабдителната система, захранваща с. В.. 

Част от довеждащия водопровод е подменен с тръби ПЕВП, монтирана е нова помпа с 

честотен регулатор на помпената станция. Ограниченият обем на извършените строително-

монтажни работи определя крайно незадоволителния резултат, който дружеството отчита 

по отношение на качеството на предоставяната водоснабдителна услуга.  

От представените отчетни данни за 2010 г. при извършената планова проверка на В и 

К оператора е видно, че процента на загубите в помпената водоснабдителна система (III 

група) е 54%. В и К операторът не е представил данни за фактурираните водни количества и 

загубите на вода в селото, а подадените водни количества се изменят от 6 л/с до 9 л/с. 

В инвестиционната програма на одобрения бизнес план за периода 2009 - 2013 г. за 

помпената водоснабдителна система (III група) са заложени ХХХ хил. лв. (изцяло от 

собствени средства) за 2010 г. През 2010 г. са вложени ХХХ хил. лв. за нови обекти, 

енергомеханично оборудване и ремонт на съоръжения и водопроводни мрежи, като отчита 

значително неизпълнение на програмата (63,52%). Тези данни показват, че В и К 

операторът разполага с финансов ресурс за осигуряване на нормативните изисквания към 

качеството на предоставяната водоснабдителна услуга. 

При проверката е констатирано, че В и К операторът не използва ефективно 

предвидените мерки в нормативната база за управление на експлоатираните 

водоснабдителни системи и икономия на воден ресурс чрез оптимизиране на дейностите по: 

- управление на налягането; 

- своевременно локализиране и отстраняване на авариите в различните пунктове на 

системата; 

- доизграждане на водомерното стопанство; 

- изпълнение на графика за последваща проверка на измервателните уреди, които са 

отговорност на В и К оператора и 

- ограничаване на нерегламентираното ползване на вода, 

 които са свързани основно с промяна на организацията на работа, не изискват 

значителен финансов ресурс и имат пряк положителен ефект върху показателите за 

качество на предоставяните В и К услуги. 

 

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

енергетиката и 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:  

Да предвиди необходимите средства за рехабилитация на довеждащия 

водопровод, захранващ с. В., в рамките на инвестиционната програма на одобрения 

бизнес план за периода 2009 - 2013 г., със срок за изпълнение на обекта - до края на 

2012 г.  

1. Да предприеме съвместни действия с местната общинска администрация за 

идентифициране на незаконни водопроводни отклонения и прекъсването им. 

2. Да представи в ДКЕВР писмена информация за планираните и изпълнени 

мерки в срок до м.05.2012 г. 

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

Върховния административен съд.  

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

            

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

 

 


