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Изменения от  03.09.2019 г.

➢Чл. 37. (1) (Предишен текст на чл. 37 - ДВ, бр. 63 от 2012 г., в сила от 17.08.2012 г., 
изм. - ДВ, бр. 70 от 2019 г., в сила от 04.10.2019 г.) При установяване на незаконно 
присъединяване към водопроводните и канализационните системи съответните 
отклонения се прекъсват, а изразходваните, отведените и пречистените количества 
вода се определят по реда на чл. 35, ал. 6 за едногодишен период, освен ако се 
докаже, че периодът е по-малък. По същият ред се определя количеството 
изразходвана вода в случаите на нарушаване на пломбите и физически 
въздействия върху водомерите, причинили тяхната повреда .

❑Елиминира се санкционния елемент при интервенция върху водомер или 
пломба

➢ Чл. 39. (1) Изразходваното количество вода се определя по реда на чл. 35. ал.8 
(Доп. - ДВ, бр. 70 от 2019 г., в сила от 04.10.2019 г.) При кражба или повреждане на 
водомер на водопроводното отклонение и в случаите на нарушаване на 
пломбите на водомерите служебно се начислява количество изразходвана вода, 
определено въз основа на средния месечен разход от редовно отчетените 
съответни периоди на предходната година.

❑Не се фактурират реално измерени и потребени количества, нито се налага 
санкционен елемент, а се изчислява, спрямо средно потребление за предишни 
периоди



Последици от извършените промени в чл.37 и чл.39

➢Констатирани са налични сериозни проблеми, свързани с 
експлоатацията и поддържането на водомерното стопанство и 
отчитането и фактурирането на предоставените ВиК услуги, след 
влизане в сила на § 12 и § 13 от Наредбата.

➢С така направените  изменения нарушаването на целостта на 
пломбите на водомерите престава да бъде неправомерно 
действие, което е скрепено със санкция, и се приравнява на 
случаите, в които ВиК операторът отчита подадените количества 
при  кражба или повреждане на водомер на водопроводно 
отклонение.



Пример

При наличие на голямо измерено по водомера потребление, ако се 
счупи, повреди или демонтира водомера или наруши пломбата –
нито се таксува потреблението, нито се санкционира потребителя –
единствено се изчислява, спрямо потреблението за предишен 
период.

Казус

Къща във с. Х - при средно потребление от 10 м3 месечно, 2 месеца 
е наличен теч и по водомера за измерени 1 000 м3 – при 
интервенция по водомер или пломба 1 000 м3 няма да бъдат 
таксувани, а ще бъдат таксувани само 10 м3 – 990 м3 ще са 
търговските загуби за ВиК оператора.



Последствия от измененията по чл.37, ал.1 

➢Манипулиране на водомерите
❖Създава се възможност за безконтролно и безнаказано нарушаване на 

целостта от страна на потребителите на пластмасовите пломби на 
холендровите гайки на водомерите на сградни водопроводни 
отклонения, с цел манипулиране на отчетените от тях водни 
количества, посредством следните манипулации:
✓обръщането на посоката на водомерите спрямо входа на сградното 

водопроводно отклонение;
✓поставянето на различни водопроводни арматури, като прави тръбни участъци 

на мястото на водомера;
✓монтирането на нерегистриран водомер на мястото на регистрирания в 

системата на оператора;
✓други манипулации, извършвани върху водомерите, в периодите между 

графиците за отчитането им от операторите, определени в условията на чл.35, 
ал.1 от Наредба 4.



Последствия от измененията по чл.39, ал.8 

➢Увеличаване на търговските загуби.

✓фактурирането на потребените водни количества ще се извършва 
на базата на изчислени отчети от предходни периоди от минали 
години, съгласно изменението, прието с § 13 от Наредбата, а не 
на база на реално потребени и измерени от средството за 
измерване водни количества



Последствия от измененията по чл.39, ал.8 

➢Увеличаване на разходите на ВиК операторите (нарушаване на 
пломба)

✓Ще се проверяват във оправомощени водомерни лаборатории 
масово водомери, които са в срок на метрологична валидност, 
което ще ги приравни към водомерите с изтекъл срок на 
метрологична валидност, които също ще се тестват, но поради 
изтеклия срок  на метрология.  Отделно нефактурирането по 
водомери в срок на метрологична валидност също частично 
обезсмисля привеждането им в срок на метрологична валидност



Последствия от измененията по чл.39, ал.8 

➢Отражение върху отчитането на водомери

✓При изпълнение на изменението, въведено с § 13 от Наредбата, в 
немалка част от случаите, резултатите от дейността по отчитане на 
водомери на практика няма да могат да бъдат използвани за 
фактуриране на реално потребени и измерени водни количества, 
което при безконтролно нарушаване целостта на пластмасовите 
пломби от потребителите, резултатът от процеса по отчитането на 
водомери в известна част се обезсмисля. 

✓Има се предвид, че ще проверителите ще отчитат водомери, като 
последствие отчетите няма да се използват за фактуриране (при това в 
повечето случаи на водомери в срок на метрология). 



Негативни резултати ВиК оператор

➢Налични са и резултати 
от ВиК оператор, от 
които ясно се вижда 
увеличаването на 
случаите, при които е 
установено 
манипулация на 
водомер и/или 
нарушаване на пломба 
на водомер, като скокът 
през 2020 г. е с 28% 
спрямо 2019 г.



Негативни резултати ВиК оператор

➢Нереализираните ползи, които за 2020 г. реално се трансформират в 
търговски загуби са 173 597 м3 или 316 924 лв.



Негативни резултати ВиК оператор

Налично е и сравнение между периода

януари-август 2018, 2019, 2020, 2021,

където отново ясно се вижда скокът

при случаите с манипулация на

водомер и нарушаване на пломба през

годините, като 2020 и 2021 именно

през този период в страната е

наложена извънредно епидемично

положение.

При всички случаи тенденцията е за

нарастване на интервенциите от страна

на потребителите, вероятно в

геометрична прогресия в бъдещ

период.



Негативни резултати ВиК Бургас
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Налични са и резултати от ВиК 
оператор, от които се вижда 
тенденция за запазване на 
случаите в годините от 2018г. 
до 2021г., при които е 
установено манипулация на 
водомер и/или нарушаване на 
пломба на водомер, като се 
забелязва увеличение на 
случаите с 31.7% през 2021 
спрямо 2020 г. 



Предложение за промяна 

Предложение за промяна, която да възстанови дисциплиниращия ефект върху възможностите 
за неправомерни действия по водомер и водомерен възел от страна на потребителите:

В чл.37 се създава нова алинея 2 със следния текст:

(2) В случаите на нарушаване на пломбите или физически въздействия върху водомерите, 
причинили тяхната повреда, количеството изразходвана вода се определя по реда на 
чл.35, ал.6 за период от 3 месеца, освен ако не се докаже, че периодът е по-малък“. (3 
месеца е основната периодичност на отчитане на водомерите, съгласно нормативната 
уредба).

Досегашните алинеи 2 и 3 стават съответно алинеи 3 и 4.

2. В чл.39, ал.8 изразът "и в случаите на нарушаване на пломбите на водомерите" се 
заличава.
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БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!


