
ЧРЕЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  

                                                        НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ 

 

                                                       ДО МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО 

РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО  

Г-ЖА ЛИЛЯНА ПАВЛОВА 

 

 

 

 

 

В  Ъ  П  Р  О  С 

от проф. д-р Вили Лилков 

народен представител от ПГ на Реформаторския блок 

 

На основание чл. 90, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 91 от 

Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, внасям въпрос 

 

 

Относно: Некоректно отчитане на консумирана вода от потребителите и 

необходимостта от промени в Наредба N 4 на МРРБ с цел повишаване на 

отговорността на оператора на ВиК услуги и подобряване на събираемостта на 

вземанията от некоректни потребители 

 

 

 

Уважаема г-жо Павлова, 

Отправям към Вас въпрос, свързан с т.нар. самоотчет на консумираната вода от 

потребителите. Несъмнено самоотчитането на водомерите облекчава и тях и оператора 

на ВиК услуги. За съжаление, обаче, когато регулярно не се прави директен 

индивидуален отчет на водомерите, се получава така че години наред в дадена етажна 

собственост се прилага самоотчет на водомерите и много хора злоупотребяват, като 

посочват занижени показания. Това води до натоварване на сметките на коректните за 

сметка на некоректните клиенти, които плащат за неконсумирана вода от тях. Много 

често клиенти не допускат в домовете си инкасаторите за отчет. Освен това, когато има 

разлика между отчетеното количество по общия водомер и сумата от показанията на 

индивидуалните водомери с повече от 20%, операторът е длъжен да уведоми в 7-дневен 

срок етажната собственост и да определеи комисия, която да извърши проверка за 

причините. Това обаче не се прави, освен ако не е по искане на потребителите и се 

получава, че години наред отново коректните плащат сметките на некоректните. 

 

Във връзка с изложеното по-горе отправям към Вас следния въпрос: 

 

 Какви промени предвиждате да се направят в Наредба N 4 на МРРБ и в 

начините на отчитане на водомерите на абонатите за да бъдат избегнати в 

бъдеще тези лоши практики? 

 

   

      С уважение 

                                                                                      Проф. д-р Вили Лилков 



 

 


