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БРАЦИГОВО - ПЪРВЕНЕЦ В УСВОЯВАНЕТО
НА СРЕДСТВАТА ПО ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА
Проверени са всички
проекти
по
публичната
инвестиционна
програма
„Растеж и устойчиво развитие на регионите” в област Пазарджик. Съгласно
указанията на Министерски
съвет, областният управител
осъществява наблюдение
и текущ контрол по изпълнението на одобрените
инвестиционни проекти. За
общините от Пазарджишка
област бяха одобрени 21
проекта на обща стойност 11
358 170 лв. Със заповед на
губернатора Иван Йорданов
работна група от Областна
администрация
извърши
оглед на място на всички
финансирани проекти по
публичната инвестиционна
програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”. В община Брацигово са
финансирани общо 3 обекта,
които включват изграждане
и реконструкция на улична

мрежа, тротоари, обществени зелени площи и рехабилитация на съпътстваща
водопроводна мрежа в
града, ремонт и реконструкция на Народно читалище
„Васил Петлешков - 1874”
и ремонт и реконструкция
на съществуваща спортна

зала в двора на училището
в с. Бяга.
Проверката на място установи, че трите обекта са напълно завършени. По фасадите на читалището е направена
външна минерална мазилка,
като са запазени архитектурните елементи на сградата.

Ремонтирана е покривната
конструкция, изградени са
подстъпи (рампи) за хора с
увреждания. Отоплителната
система е ремонтирана, като
е поставен котел за биогориво. Подменена е пожароизвестителната инсталация
и по-специално на двете
сцени (голяма и камерна).
Обновени са и санитарните
възли и е поставено външно
архитектурно осветление.
В спортната зала в с.
Бяга е извършено цялостно саниране на сградата и
изграждане на покривна
дървена конструкция и покрив от ламарина. Направена е изолация на сградата,
както и външна и вътрешна
мазилка
и
боядисване.
Ремонтирани са санитарни
възли, бани, съблекални и
стаи за почивка. Полага се
вътрешна винилова настилка на спортната зала.
„Априлци“

ПУСНАХА ОНЛАЙН СПРАВКА ЗА ДУБЛИРАНИ ЗЕМИ
Земеделските
производители вече могат да

направят справка дали в
декларираните за подпомагане от тях площи има
80 първокласници ще
влязат в училищата в общината тази година, като само
в Брацигово те ще бъдат 35.
Първолаците през учебната
2014/2015-а ще са по-малко,
отколкото са били през миналата учебна година, тъй
като тогава за първи път
прага на школото са прекрачили 85 деца. Уточнена е
и бройката на маломерните
паралелки. Ясна картина за
това даде Общински съвет Брацигово, който на своето
последно предваканционно
заседание през месец юли
гласува
съществуването
на 24 такива, разпределени
както следва: в НУ „Васил
Петлешков” - 1 маломерна
паралелка, в СОУ „Народни
будители” – 3, в ПГСА - 2, в
ОУ „Христо Ботев” - с. Бяга
- 8, и в ОУ „Христо Ботев” - с.
Исперихово - 10.
За улеснение на новите
първолаци и техните семейства вече има и Наръчник
за родителите на първок-

застъпвания, къде са те и
какъв е размерът на двойно

декларираните пощи. Информацията е публикувана
на официалната Интернет

страница на ДФ „Земеделие” – в секция „Система за
индивидуална справка по
директни плащания”.
Стартирана е и процедура по изпращане на уведомителни писма за установените застъпвания. В срок
до 20 работни дни от получаването им, но не по-късно
от 1 декември 2014 г., кандидатите трябва да се явят
в областната дирекция на
Фонд „Земеделие” в Пазарджик и да предоставят документи, доказващи правото
за ползване на застъпените
площи. Такива документи са
нотариален акт, договор за
наем или аренда, решение
на общинските служби по
земеделие,
споразумения
по Закона за собствеността
и ползването на земеделски
земи и др.

Кандидатите, които са
направили
електронна
справка в сайта на ДФ „Земеделие” и са установили,
че в декларираните от тях
площи има застъпвания,
могат да подготвят документите, доказващи правото за
ползване на земите. Книжата могат да се представят
в областните дирекции на
фонда и преди връчване на
уведомителното писмо.
За кампания 2014-а по
директни плащания чрез
кръстосани проверки бяха
проверени над 1 мил. земеделски парцела с обща
площ 3,890 мили хектара.
Установените застъпвания
са в размер на 43 хил. хектара или едва 1,11% от всички
декларирани за подпомагане площи.
„Априлци”

на Асоциация „Родители”,
която вече събира и заявките за безплатната книжка. В наръчника майките и
татковците на децата могат
да получат съвети относно
това колко да бъде тежка
раницата на отрочето им и
как точно да я носи, кога
да си ляга детето, какво да
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Между два броя
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ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ УВЕДОМЯВА собствениците на земеделска и горска
техника, че на 19.09.2014 г. от 10.00
часа пред двора на кооперация
„Сила” ще се извърши технически
преглед на тракторите, тракторните
ремаркета, самоходната техника и
прикачения инвентар.

√

ОБЩИНА БРАЦИГОВО
УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ на територията на общината, че могат да предават своите битови отпадъци от
черни и цветни метали на площадки, които притежават
разрешение по чл. 35, ал. 1 от Закона за управление на
отпадъците. Отпадъците могат да се предават възмездно и
от физически лица на площадки, притежаващи необходимото разрешение.
Най-близката площадка за предаване на отпадъци от
черни и цветни метали, притежаваща необходимото разрешение, се намира на територията на община Пещера, с
местонахождение гр. Пещера, УПИ ХV - производствена
дейност, кв. 81 по ПУП на гр. Пещера, попадащ в територията на жп гара Пещера с площ 1002 кв. м.

√

ТУРИСТИЧЕСКИЯТ РЕГИОН ЗАПАДНИ РОДОПИ
ВЕЧЕ Е ПРЕДСТАВЕН В ИНТЕРНЕТ
Tуристически регион Западни Родопи, в който са обединени общините Борино, Брацигово, Девин и Доспат,
вече е представен в Интернет. На страницата www.zapadnirodopi.com са описани природните и културни забележителности, възможностите за практикуване на селски,
еко, приключенски, СПА/балнеоложки, културен, ловен и
риболовен туризъм. Публикувани са и разработените по
проект „Богатствата на Западни Родопи” специализирани
пакети и маршрути, които ще улеснят туристите в избора
на обекти за посещение и ще им дадат идеи за свободното
време. Регион Западни Родопи има вече своя страница и в
социалната мрежа Facebook:
https://www.facebook.com/visitzapadnirodopi
Харесайте я, за да получавате актуална информация за
празници, събития, конкурси, интересни личности, рецепти за местни ястия, както и красиви снимки от гостоприемната Родопа планина.

О Б Щ И Н С К А А Д М И Н И С Т РА Ц И Я

ПРИКАНВА
населението на община Брацигово, собственици и други обитатели
на жилищни сгради, ръководители
на стопански организации и фирми
да се включат активно в организацията за почистване на дворове и
прилежащи към тях тротоари и междужилищни пространства.
Във връзка с това мероприятие и
на основание чл. 12, т. 2 от Наредба
№1, приета от ОбС – Брацигово, всеки гражданин е длъжен да почисти
тротоарните платна и бордюрите от
затревяване около дома си, с което
ще допринесе за създаване на благоприятна среда на гражданите и
туристите, посещаващи нашия град.

В броя четете:

НАЕСЕН
С ПЕСЕН
ласници, който се подготвя
от Асоциация „Родители”,
съвместно с Министерство
на образованието и науката
(МОН).
„Априлци” напомня, че
информация за Наръчника
за родители на първокласници може да бъде намерена на интернет страницата
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Европейски съюз

Съвременност

Европейски
социален фонд

Успешно приключи Проект „Повишаване на квалификацията на служителите и подпомагане на устойчивото
развитие в община Брацигово с помощта на надграждащи
обучения”. Това стана ясно на проведената заключителна
пресконференция на 13 август 2014 г. в Младежки дом гр. Брацигово. Проектът беше одобрен за финансиране
по Приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”,
Подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-11 на
Оперативна програма „Административен капацитет” и се
изпълни съгласно Договор за БФП 13-22-78 от 04.12.2013 г.
Всички предвидени с проектното предложение дейности са изпълнени в съответните срокове.
В изпълнение на Дейност No1 са проведени обучения
в Института по публична администрация за 6-има служители.
В изпълнение на Дейност No2 в периода 7 май - 14
юли 2014 г. се проведе надграждащо чуждоезиково обучение по английски език, различно от предоставяното от
ИПА.
В изпълнение на Дейност No3 в периода 30 май - 1
юни 2014 г. се проведе изнесено обучение във Вършец на
тема „Модели за адаптиране на административните практики и процедури към културните и етнически различия на
малцинствено представените граждани” за 30 служители.
В изпълнение на Дейност No4 в периода 20 - 22 юни
2014 г. се проведе изнесено обучение в Слънчев бряг на
тема „Методи за повишаване на личната продуктивност и
ефективност на екипите в Общинска администрация” за 30
служители.
В изпълнение на Дейност No5 в периода 11 - 13 юли
2014 г. се проведе изнесено обучение в гр. Трявна на тема
„Работа с програмните продукти на Microsoft Office и подобряване на презентационните умения“ за 30 служители.
Защитените общо 196 сертификата и преминатите надграждащи обучения ще допринесат за подобряване качеството на административното обслужване на гражданите
и бизнеса и превръщането на Общинска администрация Брацигово, в една модерна организация, осигуряваща
развитието на своите служители.
С настоящия проект се надградиха дейностите, финансирани по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с No A12-22-152 от 01.04.2013 г. по ОПАК.

Това съобщение е създадено в рамките на проект „Повишаване на
квалификацията на служителите и подпомагане на устойчивото развитие
в община Брацигово с помощта на надграждащи обучения”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
социален фонд по Договор за БФП No13-22-78/04.12.2013 г., Приоритетна
ос II „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2 „Компетентна
и ефективна държавна администрация”. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Брацигово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Френска група гостува в с. Бяга
Първото
българско
село, побратимено с населено място
от страна на
Европейския
съюз е Бяга.
То е побратимено със с.
Сен Тривиер Франция.
Т а з и
година
със
съдействието
на Васил Гюлеметов - кмет
на община Брацигово, бе
организирано посещение
на френска група, водена
от новоизбрания кмет на
Сен Тривиер Марсел Лание. Кметът е придружаван
от своя заместник - Жан
Франсоа, и от Теари Груние
- президент на Комитета по
побратимяване.
При пристигането на

групата в Бяга кметовете
Илия Милушев и Марсел
Лание отправиха поздрав
към присъстващите.
/Соб. инф./

През 2014-а нашето село
ще навърши достолепните
80 години откакто носи звучното име на бодливия ароматен храст – Розово.
Селището е разположено в северните склонове на
Западни Родопи и е възникнало като организирано населено място през 16-и век.
От шосето, което води за селото, се вижда как къщите са
накацали по склона една над
друга, потънали в зеленина,
около която бълбукат чистите води на река Павлица.
Първото наименование
на селището е Паничерево,
защото заселниците по тези
места се препитавали, правейки паници. После османлиите го преименували в Чанакчиево (от турското наименование на паница - чанак).
Животът на населението под
османско владичество бил
непоносимо тежък – робски
във всичките му измерения.
С царски указ през 1934
г. селото е преименувано
на Розово, защото това е
основният поминък на населението от по-ново време –
отглеждането на розата и добиването на ценното гюлово
масло.
България по времето,
когато ставаме розовци, е
буржоазно-капиталистическа страна с изразена
фашистка диктатура. Тези
80 години живот под името
Розово включват 10 г. при
капитализма, 45 г. в социалистическо общество и 25 г.
на преход и демокрация.
В резултат на световната
икономическа криза (1929
- 1933 г.) и редица световно-политически събития се
разстройва и българското
народно стопанство. Сменят
се няколко правителства, но
положението на народа, и в
частност на розовското население, става все по-тежко.
Основният поминък на местните хора са земеделието и
скотовъдството - дейности, с
които едва осигурявали прехраната на многолюдните
семейства. Примитивно се
обработвала земята, която
и без това била оскъдна и
не стигала, затова нощем
ровели в гората, за да я превърнат в ниви.
Розовци слизали в Брацигово като наемни работници да окопават ниви и лозя.
Развивало се и частното
занаятчийство като воденичарство, тепавичарство,
кацарство, шивачество и
други. Имало две кръчми и
две малки магазинчета за
стоки от първа потреба. Изваряването на ракия ставало
в частни казани.
Във всяка махала имало
по една чешма, от чиято вода
домакинствата обслужвали
себе си и добитъка.
Мястото на селската
управа – кмет, бирник и разсилен, се намирало в преустроената на две стъпала
приземна част на някогашната турска джамия.
Построено с труда на
розовци е началното училище в периода 1932-1934
година. Създават се първият
кооперативен магазин и занаятчийска задруга „Зелен
смърч”.
Все
по-обедняващите
розовци едвам свързвали
двата края. Жилищата били
от плетеница или непечени
тухли на два ката – отдолу
живеели животните, а над
тях хората, делял ги само
дъсченият под.

80години село Розово
Улиците били тесни - кални зиме, прашни лете и по
тях две каруци не можели да
се разминат.
Помийните ями се изливали на улицата, а по време
на дъжд - и тоалетните.
Хигиената на населението
била занемарена, а в едно
с беднотията, мизерията,
неграмотността и ниската
култура станала причина за
заболяване от туберкулоза
на почти 90% от жителите на
Розово. Покосени от „жълтата гостенка”, изчезвали цели
фамилии. Липсвала каквато
и да било медицинска и
здравна помощ.
Колкото и да ми е обидно, трябва да споделя, че
най-изостаналото село във
всяко отношение в бившата
Пещерска околия е било
нашето.
В това състояние го заварва 9 септември 1944 г.
Започва така нареченото
социалистическо строителство на България. Първата
грижа на новите управляващи е подобряване жизнения
стандарт на населението. За
Розово това означава подобряване на хигиената и
благоустрояването.
Училището,
построено
още през турско време, било
вече негодно за ползване,
а в Началното учениците
учели на две смени в препълнени паралелки. Това
наложило необходимостта
от построяване на нова
просторна сграда с необходимия капацитет. Искането
е съгласувано с държавната
власт. Трудно било след годините на Втората световна
война, но с ентусиазъм и
висока отговорност розовци
приемат предизвикателството да строят. Всеки помагал
с каквото може – давали
собствени тухли, добивали
дървен материал, полагали
много доброволен труд.
Само за две години, до 1947а, училището – прогимназия,
е готово. Хубавата сграда
е портата на селото. За хигиенизирането й дни наред
работи парна машина срещу
паразити. Това помнят всички по-възрастни розовци.
Започва повсеместно ограмотяване на населението.
Другата голяма грижа на
следвоенното ръководство
на селото е премахване на
условията за развитие на
туберкулозата. Правени са
много изследвания, които
показват, че единственият
изход е изцяло благоустрояване на населеното място.
Четири години подред е изпращан от София безплатен
флуорограф за прегледи и
изследвания на туберкулозно болни. Това продължава
до пълното ликвидиране на
заболяването в селото. За
лечението си розовци са
получавали помощи от БЧК
и УНИЦЕФ.

Бедното и изостанало
село имало нужда от големи
промени. Започва изпълнение на програма за ниско
и
високо
строителство.
Местното ръководство се
нагърбва с изпълнението
на ниското строителство.
Изработен е нов устройствен план на селото. Почти
цялото населено място е
канализирано, павирано и
асфалтирано.
Премахнати
са всички улични чешми, а
във всеки дом се изгражда
вътрешен водопровод.
Високото строителство
включва
изграждането
сграда на Кметството, ресторант, Здравна служба с
лекарски и зъболекарски
кабинет, женска и детска
консултация. Построен е
Търговски дом с хранителен
и текстилен магазин, сладкарница и магазин за домашни потреби. Изграден е
Читалищен дом с киносалон,
библиотека и зала за общоселски тържества. Построени са дървопреработващ цех
„Чико” и Килимарски цех, в
който работят 135 души. Открита е пощенска станция.
Все в този дух е учредено и ТКЗС с необходимите
бригади и звена. Построени
са нови съвременни овчарници за 6 стада с над 2 500
овце, 40 крави и 250 телета
за угояване.
Там, където терените са
позволявали са създадени
земеделски блокове с 15
километра канали за напояване (открити и подземни).
Построен е язовир „Чорбаново”. Добивът при отглеждането на ягоди достига до
680 тона годишно.
Постепенно се оформя
центърът на селото с градина - парк, в който признателните поколения розовци
изграждат паметник на героите, загинали за свободата
на България.
На 7 километра от селото
в местността Розовски вриз
са построени сградите на
някогашния Окръжен пионерски лагер, където през
лятото на 4 смени почиват
над 120 деца. В последствие
се създава
и местният
курорт – селище с над 180
вили, които са водоснабдени и електрифицирани.
Основните свързващи пътни
артерии: Брацигово - Розово
- Равногор и Розово - Розовски вриз, са асфалтирани от
поделение на тогавашните
Строителни войски.
В годините след Втората
световна война се създава временна лятна детска
градина, която постепенно
прераства в полудневна, а в
последствие и в целодневна

с прием на деца след 3-годишна възраст.
Двете училища - Прогимназия и Начално, се
обединяват в едно - Основно
училище, което от 1971 г. прераства в интернат. За целта е
направена реконструкция на
сградата на Началното училище, която е надстроена за
общежитие, а към сградата
на Прогимназията, намираща се в началото на селото,
се изгражда съвременен
кухненски блок.
От 1977 г. Розово е част
от селищна система Брацигово и има активен дял в
реализацията на новообразуваната РПК „Априлци”.
Това мащабно строителство за малкото селце е не
само къртовска работа, но
и огромна отговорност. Пословично
трудолюбивите
розовци с ентусиазъм участват във всяко начинание.
В придобивките е вложен
доброволният труд на обикновените хора, приели за
съдба и местоживеене китното селце.
Пак по това време на така
нареченото социалистическо строителство се изгражда
и новият гробищен парк с
Ритуална зала за извършване на траурни обреди.
Създадените
работни
места, ангажираността на
хората, тяхното усърдие и
трудолюбие и най-вече пословичната им упоритост
доведе до преодоляване на
бедността и значителното
подобряване на материалното благосъстояние на хората.
Израснаха нови съвременни
жилища, обзаведени поновому, много от тях оценени
като „Образцов дом”.
Все по това време се въведе пенсионирането на земеделските стопани. Повиши
се просветното, културното и
нравствено поведение на
местното население.
Всички деца завършват
основно образование, голяма част продължават в средните училища на общината, а
доста от тях стигат до полувисше и висше образование.
Най-много са учителите.
Розово, от най-изостанало село, се превърна в
неузнаваемо хигиенизирано
и благоустроено населено
място. Заслугата за това е на
всички кметове през годините - от 1945 до 1990-а. Кой повече, кой по-малко работил
за просперитета на родното
място - Георги Т. Илиев, Петър Йор. Илиев, Ангел Ат.
Млечков, Петър Д. Янков,
Георги П. Паунов, Стефан Ст.
Спасов, Веселин Христев и
Георги Н. Атанасов.
- На страница 5
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ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
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Р Е Ш Е Н И Е
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Държавната комисия за енергийно и водно регулиране на закрито заседание, проведено на 11.08.2014 г., като разгледа внесените в периода 16.06.2014 г. - 02.07.2014 г. от петдесет и един ВиК оператора проекти
на единни Общи условия на договорите за предоставяне на ВиК услуги на потребителите и след проведено обществено обсъждане на 17.07.2014 г., установи следното:
Съгласно разпоредбата на чл. 4, ал. 1, т. 6 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ), целта на този закон е да създаде условия за балансиране интересите на ВиК
операторите и на потребителите, а сред принципите, въз основа на които комисията осъществява своята дейност, са: предотвратяване на злоупотреба с господстващо положение и защитата на интересите на
потребителите (чл. 7, т. 2 и т. 3 от ЗРВКУ).
Предвид изложеното, както и с оглед на значимия обществен интерес към общите условия на договорите за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от ВиК операторите (накратко „Общи условия“), бе
стартирана процедура за изготвяне на проект на единни Общи условия от експерти на ДКЕВР от отдел „Контрол и решаване на спорове - ВиК услуги“ и отдел „Ценово регулиране и бизнес планове - ВиК услуги“.
В рамките на тази процедура бяха проведени четири работни срещи (на 10, 17 и 24 март и на 5 юни 2014 г.), на които проектът бе обсъден съвместно, текст по текст, със Съюза на ВиК операторите в Р България,
както и с представители на Комисия за защита на потребителите, Омбудсман на Република България, Българска асоциация по водите, БНА „Активни потребители“, Движение за национално единство и спасение,
до достигането на редакция на всяка от клаузите, приемлива за всички участници и едновременно с това кореспондираща на разпоредбите от нормативните актове, регламентиращи съответната материя.
След постигането на консенсус по текстовете на проекта за единни Общи условия, същият бе разпратен чрез Съюза на ВиК операторите до всички негови членове, за да може всеки от тях да внесе за одобрение в ДКЕВР самостоятелно и от свое име Общи условия със съдържание, идентично с това на одобрения проект.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВиК УСЛУГИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ОТ ВиК ОПЕРАТОР „ИНФРАСТРОЙ“ ЕООД – БРАЦИГОВО
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тези Общи условия се уреждат
отношенията между „Инфрастрой“ ЕООД
– Брацигово, със седалище и адрес на управление: гр. Брацигово, ул. „Васил Петлешков“ No
33, ЕИК 822104625, наричано за краткост „ВиК
оператор“, от една страна и потребителите на
предоставяните водоснабдителни и канализационни услуги на територията, обслужвана от
ВиК оператора, от друга страна.
Чл. 2. (1) Потребители на ВиК услуги са:
1. юридически или физически лица
- собственици, ползватели и притежатели на
вещно право на строеж на имоти, за които се
предоставят ВиК услуги;
2. юридически или физически лица - собственици или ползватели на имоти в етажна
собственост;
3. предприятия, ползващи вода от водоснабдителните мрежи на населените места
за технологични нужди или подаващи я на
други потребители след съответна обработка
по самостоятелна водопроводна инсталация,
непредназначена за питейни води;
(2) В случаите, когато правата на потребител
се притежават от няколко лица, те се упражняват от всички заедно или чрез пълномощник.
(3) Потребител може да бъде и наемател
на имот, за който се предоставят ВиК услуги
- за времето на наемното правоотношение,
при условие, че собственикът или титулярът
на вещното право на ползване на имота лично
декларира съгласие пред ВиК оператора или
бъде представена декларация с нотариална
заверка на подписа му, това лице (наемател)
да бъде потребител на ВиК услуги за определен срок.
Чл. 3. Потребителите ползват ВиК услугите,
предоставяни от ВиК оператора за:
1. питейно-битови нужди;
2. стопански нужди;
3. обществени нужди, включително за нуждите на лицата на бюджетна издръжка.
Глава втора
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Раздел първи
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ВиК УСЛУГИ
Чл. 4. Потребителите на ВиК услуги имат
следните права:
1. да получават и ползват ВиК услуги, предоставяни от ВиК оператора;
2. да правят възражения при неправилно
издадени платежни документи;
3. да получат обратно надвзетите суми,
заедно с начислената законна лихва при допуснати от ВиК оператора грешки;
4. да получат неустойка или обезщетение за
претърпени вреди в съответствие с условията,
определени в Глава шеста и действащото законодателство;
5. да подават заявления, сигнали, жалби и
предложения до ВиК оператора, свързани с качествата на ВиК услугите, съгласно настоящите
общи условия;
6. при несъгласие с отговора на ВиК
оператора, да подават жалби до Държавната
комисия за енергийно и водно регулиране
(ДКЕВР), свързани с прилагането на Закона за
регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ) с приложен писмен
отговор на оператора;
7. да присъстват при отчитането на показанията на индивидуалните водомери, както
и чрез упълномощен представител при отчитането на общия водомер на водопроводното
отклонение.
Чл. 5. Потребителите са длъжни:
1. да осигуряват свободен и безопасен достъп на длъжностните лица, упълномощени от
ВиК оператора, в следните случаи:
а) за отчитане, монтаж или подмяна на
водомерите на водопроводните отклонения,
включително в сгради – етажна собственост,
и за отчитане на индивидуалните водомери в
жилищата и другите обекти в сградата;
б) за извършване проверки на състоянието
и експлоатацията на вътрешните мрежи и водопроводните и канализационни инсталации на
потребителите, за извършване на проверка и
контрол на водомерите и за вземане на проби
от питейната вода;
в) за извършване на контрол върху канализационните системи и върху количеството и
качеството на изпусканите отпадъчни води;
г) за извършване проверки на състоянието
и експлоатацията на ВиК системи и съоръжения към тях, публична държавна или общинска
собственост, разположени на територията на
техните имоти, включително за монтажни или
ремонтни работи;
д) за прекъсване или преустановяване на
услугите ВиК;
е) в други случаи, определени със закон,
свързани с предоставяне на услугите водоснабдяване и канализация.
2. да ползват ВиК услугите само чрез
законно изградени и присъединени към водоснабдителната и канализационната системи
отклонения;
3. да опазват от повреда водопроводните и

канализационните мрежи, съоръженията и инсталациите - публична държавна или общинска
собственост, изградени в имотите им;
4. да спазват ограниченията в сервитутните
ивици за експлоатация и ремонт;
5. да съхраняват целостта на пломбите на
водомерите и пломбите на холендерите към
тях, както и да опазват възвратните клапи,
спирателните кранове, пожарните кранове,
хидрантите, хидрофорите и други водопроводни части на сградните водопроводни
инсталации;
6. да заплащат ползваните ВиК услуги съгласно чл. 33, ал. 2;
7. да уведомяват своевременно ВиК оператора за установени от тях повреди и неизправности по водопроводните и канализационните
мрежи, и съоръженията – публична държавна
или общинска собственост, изградени в
техните имоти;
8. да не допускат лица, различни от служители на ВиК оператора или оправомощени от
ВиК оператора лица, да извършват каквито и
да са дейности по водопроводните и канализационните системи и съоръжения към тях, експлоатирани от ВиК оператора, на територията
на техните имоти;
9. да изпълняват направените в съответствие със закона предписания на ВиК
оператора за реконструкция и/или изместване
на водомерна шахта на водопроводно отклонение или подмяна на индивидуален водомер
съобразно техническите изисквания;
10. да спазват санитарно-техническите
изисквания за ползване на вътрешните водоснабдителни и канализационни мрежи, на
съоръженията и на сградните водопроводни
и канализационни инсталации;
11. да не замърсяват питейната вода и да не
влошават качествата на отпадъчните води над
допустимите норми, съгласно изискванията на
действащото законодателство;
12. да не изхвърлят твърди и/или опасни
отпадъци в канализацията;
13. да уведомят в писмена форма в 30-дневен срок ВиК оператора за всички настъпили
промени по идентификацията по чл. 59, при
промяна характеристиките на водоснабдения
и/или канализиран имот или целите, за които
се използва.
14. да осигуряват водомерните възли,
разположени в имотите, против замръзване,
увреждане и замърсяване.
15. да не извършват промени в сградните
ВиК инсталации без изготвен работен проект,
съгласуван от ВиК оператора в съответствие с
нормативните изисквания.
Раздел втори
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВиК ОПЕРАТОРА
Чл. 6. ВиК операторът има право:
1. на достъп за извършване на дейности по
смисъла на чл. 5, т. 1 до измервателните уреди;
2. на достъп за извършване на ремонтни
дейности по ВиК мрежи и съоръжения, разположени в имотите на потребителите;
3. да спира изцяло или частично доставянето на вода и/или отвеждането на отпадъчни
води по условията на Глава пета на настоящите
Общи условия и в съответствие с изискванията
на действащото законодателство;
4. да контролира количеството и качеството
на отпадъчните води, включвани в канализационната мрежа от потребителите на ВиК услуги;
5. да открива, променя и закрива служебно
партида на потребител по определения в настоящите Общи условия ред.
6. да получи в срок от потребителя дължимите суми за предоставените ВиК услуги;
Чл. 7. ВиК операторът е длъжен:
1. да доставя на потребителите вода с
питейни качества, съгласно изискванията на
действащото законодателство и/или да отвежда и/или пречиства отпадъчните води;
2. при наложени от компетентни органи
определени ограничения или режим на водата
да уведомява потребителите чрез местните
органи на самоуправление и средствата за
масово осведомяване;
3. при поискване и след представяне на
всички необходими документи и заплащане на
установените такси, да открива индивидуални
партиди на собствениците и лицата, на които
е учредено вещно право на строеж или право
на ползване на водоснабдяваните обекти,
разположени на територията на един поземлен
имот и присъединени към едно водопроводно
отклонение;
4. да поддържа изградената ВиК система,
включително водомерните възли на водопроводните отклонения, в съответствие с
техническите и санитарни изисквания и с
изискванията за опазване на околната среда
и безопасност при работа;
5. да поддържа технико-икономическа базаданни за състоянието на ВиК системата;
6. да отчита показанията на средствата за
измерване при условията и сроковете, определени в настоящите Общи условия и да издава
фактури или други разходно-оправдателни
документи, отговарящи на изискванията на
Закона за счетоводството;
7. да предоставя и други услуги по цено-

разпис, както и услугите съгласно §3, ал. 1
от Допълнителните разпоредби на Закона за
устройство на територията (ЗУТ);
8. да осъществява експлоатацията на водоснабдителната и канализационната система в
съответствие с изискванията на действащото
законодателство;
9. да опазва съоръженията, инсталациите
и имотите - собственост на потребителите, при
изпълнение на задълженията си;
10. при планирани прекъсвания на водоподаването да информира засегнатите потребители най-малко 24 часа по-рано чрез средствата
за масово осведомяване и по друг подходящ
начин, като определя и срока за възстановяване на водоподаването;
11. при отклонение от допустимите изисквания за качеството на питейната вода, установено с проба, взета от общата водоснабдителна
система, в срок до 2 часа след получаване на
резултатите, да информира органите на местно
самоуправление и на държавния здравен
контрол;
12. да предоставя алтернативно водоснабдяване с питейна вода, включително с
водоноски, когато е налице прекъсване на
водоснабдяването с питейна вода за повече
от 12 часа;
13. да разглежда и отговаря на заявления,
сигнали, жалби и предложения на потребители
съгласно Глава седма от настоящите Общи
условия;
14. при поискване от потребителите да
предоставя справки и информация, свързани
с предоставените ВиК услуги;
15. да присъединява към ВиК системата
нови потребители съгласно Закона за
устройство на територията и подзаконовите
нормативни актове по прилагането му след
заплащане на съответните цени, утвърдени
от ДКЕВР.
Раздел трети
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОПЕРАТОРА ПРИ
ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ВиК СИСТЕМИТЕ
Чл. 8. (1) ВиК операторът предоставя услугата доставяне на питейна вода чрез водоснабдителната система до границата със сградната
водопроводна инсталация или до вътрешната
водоснабдителна мрежа на обособен имот.
(2) Сградните водопроводни инсталации и
вътрешните водоснабдителни мрежи се присъединяват към водоснабдителните системи чрез
водопроводно отклонение с водомерен възел.
(3) Водопроводното отклонение е участък
от водоснабдителната система, състоящо се от
водовземна част, водопроводни тръби, тротоарен спирателен кран и водомерен възел, и се
изгражда и поддържа от ВиК оператора.
(4) Водомерната шахта, сградната водопроводна инсталация или вътрешната водоснабдителна мрежа след водомерния възел на
водопроводното отклонение са собственост на
потребителя. Те се изграждат и поддържат от и
за негова сметка.
(5) Водомерният възел на водопроводните
отклонения в урбанизираните територии и
селищните образувания се разполага в урегулирания поземлен имот в защитена срещу
нерегламентиран достъп шахта на разстояние
до 2 м от уличната регулационна линия или в
общо леснодостъпно, затворено и с осигурено
осветление помещение непосредствено след
влизането на тръбата в сградата, когато тя е
етажна собственост, или когато сградата отстои
на не повече от 5 м от уличната регулационна
линия.
(6) При необходимост ВиК операторът
може да монтира за негова сметка водомерната шахта и водомерния възел извън
границите на имота, като отговорността му за
предоставяне на услугата водоснабдяване е
до регулационната линия на имота на потребителя. В тези случаи водомерната шахта заедно
с водопроводното отклонение до границата на
имота на потребителя са част от общите мрежи
на водоснабдителната система и се изграждат,
поддържат и стопанисват по реда на ЗУТ и Закона за водите (ЗВ) от ВиК оператора.
Чл. 9. При силно намаляване на дебита на
водоизточниците ВиК операторът уведомява
органите на местно самоуправление, като
предлага да се предприемат действия за въвеждане на:
1. режим на водоползване;
2. лимити на водопотребление;
3. ограничения във водоползването, като
забрана ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на
улици, моторни превозни средства, балкони
и др.
Чл. 10. (1) Хидрофорни инсталации и други
инсталации за повишаване на налягането на
водата, като елементи на сградните водопроводни инсталации, се изграждат и поддържат
за сметка на потребителите.
(2) ВиК операторът поддържа и ремонтира
хидрофорните инсталации и другите инсталации за повишаване налягането на водата,
когато инсталациите са негова собственост
или са му предоставени от потребителите за
експлоатация с отделен договор.
(3) Хидрофорните инсталации и другите ин-

сталации за повишаване налягането на водата
се предават от потребителите на ВиК оператора
за експлоатация съгласно изискванията на
действащото законодателство, като се съставя
констативен протокол и приемно-предавателен
протокол.
(4) При недостатъчно налягане във водоснабдителната мрежа, вследствие на действия
на ВиК оператора, същият инсталира за своя
сметка подходяща инсталация за повишаване
на налягането.
Чл. 11. ВиК операторът отвежда отпадъчните води чрез канализационни отклонения и
улични канализационни мрежи в урбанизираните територии и чрез отвеждащи колектори,
поддържани от ВиК оператора.
Чл. 12. (1) Отпадъчните води от имотите
на потребителите се отвеждат като сградните
канализационни инсталации или вътрешните
канализационни мрежи се присъединяват към
канализационните системи чрез канализационно отклонение посредством ревизионна шахта
или ревизионен отвор, изградени в съответствие с действащото законодателство.
(2) Канализационно отклонение е частта
от уличния канал или колектор до първата
ревизионна шахта, и се изгражда и поддържа
от ВиК оператора.
(3) Ревизионната шахта по ал. 2, сградната
канализационна инсталация и вътрешната
канализационна мрежа са собственост на потребителя. Те се изграждат и поддържат от и
за негова сметка.
Чл. 13. (1) Когато потребителите имат изграден и ползват собствен (местен) водоизточник,
отпадъчните води, от който се включват в канализационната мрежа, потребителите монтират
за своя сметка на водоизточника или преди
първата ревизионна шахта измервателен уред,
отчитащ количествата отпадъчни води.
(2) В случаите, когато липсва измервателен
уред или той не отговаря на изискванията
на Закона за измерванията и подзаконовите
актове по прилагането му, количествата отпадъчни води от този водоизточник се определят като равни на експлоатационния дебит
по разрешителното за водоползване на същия
водоизточник.
Чл. 14. ВиК операторът предоставя услугата
пречистване на отпадъчни води при изградена
инфраструктура и техническа възможност при
спазване на изискванията на Закона за водите.
Чл. 15. (1) ВиК операторът осъществява постоянен контрол върху ВиК системите и върху
количеството и качеството на изпусканите
отпадъчни води в канализационната система
чрез измерване, вземане и анализиране на
проби.
(2) При установяване на повреди на ВиК
системите, причинени от потребители, или
включване на отпадъчни води в количества и с
качества, различни от нормативно допустимите, длъжностно лице на ВиК оператора съставя
констативен протокол, който се подписва от
потребителя.
(3) В случай, че потребителят не се яви или
откаже да подпише констативния протокол, същият се подписва от свидетел, който може да
бъде и длъжностно лице на ВиК оператора.
Глава трета
ИЗМЕРВАНЕ, ОТЧИТАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА ПИТЕЙНА
ВОДА И НА КОЛИЧЕСТВАТА ОТВЕДЕНИ
И ПРЕЧИСТЕНИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ
Раздел първи
СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ
Чл. 16. (1) На водопроводните и канализационните отклонения и сградните инсталации
се монтират само средства за измерване,
одобрени по реда на Закона за измерванията
и подзаконовата нормативна уредба към него,
или с оценено съответствие по реда на Закона
за техническите изисквания към продуктите.
(2) Средствата за измерване подлежат
на задължителна първоначална проверка
преди техния монтаж, съгласно Закона за
измерванията и подзаконовата нормативна
уредба към него.
(3) Средствата за измерване подлежат и на
следните проверки: периодична, след ремонт,
при нарушаване целостта на пломбите (оловна
и/или пластмасова) и при обосновано искане
на ВиК оператора или потребителя.
(4) Периодичните проверки на индивидуалните водомери, като средства за измерване и
разпределение на изразходваното количество
вода се извършват от и за сметка на потребителите през 10 години, считано от датата на
последната метрологична проверка.
(5) При възникване на спор относно метрологичните характеристики на водомерите
всяка от страните може да заяви извършване
на метрологична експертиза по реда на Закона
за измерванията и подзаконовата нормативна
уредба към него. При изправен водомер, разходите се поемат от заявителя.
Чл. 17.(1) ВиК операторът монтира, поддържа и контролира водомерите на водопроводните отклонения за своя сметка.
(2) Когато след водопроводното отклонение има повече от един потребител,
водомерът на водопроводното отклонение е

общ водомер.
(3) При сгради - етажна собственост, както
и при водоснабдявани обекти с повече от
един потребител, всеки потребител поставя
индивидуални водомери, които са елементи
на сградната водопроводна инсталация или
на вътрешната водопроводна мрежа на потребителите. ВиК операторът пломбира холендъра
на индивидуалните водомери към водопроводната тръба за сметка на потребителите.
(4) Доставката, монтажът, проверката,
поддържането и ремонтът на индивидуалните
водомери се извършва от и за сметка на потребителите.
Чл. 18. ВиК операторът приема за експлоатация водомери с дистанционно отчитане при
условие, че разполага с технически средства и
софтуер за отчитане на показанията от тях.
Чл. 19. (1) При установяване на повреда
на общ водомер, монтиран на водопроводно
отклонение, в случаите, различни от упоменатите в чл. 47, ВиК операторът подменя
средството за измерване за своя сметка. Срокът за подмяна не може да бъде по-дълъг от 30
календарни дни, считано от датата, отбелязана
в документа за установяване на повредата.
(2) През периода на повреда на водомера
по ал. 1, количествата изразходвана вода се
определят по реда на чл. 26, ал. 1.
Чл. 20. (1) При установяване на повреда в
индивидуален водомер на потребител, представителят на ВиК оператора прави предписание за отстраняване на повредата на водомера
и за срока за отстраняването й, като демонтира
пломбата на холендъра. След отстраняване на
повредата потребителят уведомява оператора
и осигурява достъп до водомера за извършване на първоначално отчитане и пломбиране на
холендъра.
(2) На мястото на повредения водомер
ВиК операторът може да постави редовен
(оборотен) водомер, като разходите, свързани
с неговото сваляне, ремонт и поставяне, са за
сметка на потребителя.
(3) През периода на повредата на индивидуалния водомер и до изтичане на срока
на предписанието по ал. 1, количествата изразходвана вода, с изключение на случаите,
когато е поставен оборотен водомер, се
определят по реда на чл. 26, ал. 2. При неизпълнение на предписанието и след изтичане
на срока на предписанието, количеството
изразходвана вода се определя по реда на чл.
25, ал. 8 и ал.10.
Чл. 21. Когато представителят на ВиК оператора установи потребители с непроверени
индивидуални водомери съгласно чл. 16, ал.
4, същият прави предписание на потребителя
за извършване на периодична проверка, със
срок за изпълнение три месеца. В случай, че
след изтичането на този срок не е извършена
периодична проверка, количеството изразходвана вода се начислява по реда на чл.
25, ал. 8 и 10.
Раздел втори
ОТЧИТАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА
ПИТЕЙНА ВОДА
Чл. 22. Изразходваните количества питейна
вода се отчитат по водомер, монтиран на водопроводното отклонение от ВиК оператора и/или
в имотите на потребителите.
Чл. 23. (1) Показанията на водомерите на
водопроводни отклонения се отчитат с точност
до 1 куб.м. за период не по-дълъг от:
1.1 месец - за потребители по чл. 3, т. 2
и 3 и за общи водомери на сгради - етажна
собственост;
2.3 месеца - за потребители по чл. 3, т. 1 и
за потребители по чл. 3, т. 2 с консумация до
20 куб. м/мес.;
3. два пъти годишно - за водомeри на сградни водопроводни отклонения на имоти с водомерен възел, изискващ зазимяване и за обекти,
имащи сезонен характер на ползване.
(2) Отчитането на индивидуалните водомери след общия водомер се осъществява
най-малко веднъж на три месеца, до 24 часа
след отчитането на общия водомер.
(3) В междинните периоди между два отчета
ВиК операторът ежемесечно начислява количество изразходвана вода, определено въз
основа на средния месечен разход от предходните 2 отчета. След отчитане на показанията на
водомерите количеството вода се изравнява в
съответствие с реалното потребление.
(4) Отчитането на водомерите се извършва
в присъствието на потребителя или на негов
представител, който с подписа си удостоверява
съответствието на показанията с данните в
отчета. При неосигуряване на представител,
отчетът се подписва от свидетел, който може
да бъде и длъжностно лице на ВиК оператора,
като се посочват трите имена и адреса на
свидетеля. Този ред не се прилага в случаите
на дистанционно отчитане и при ползване на
електронен карнет.
(5) Датата на отчитане на водомерите се
обявява с писмено съобщение, поставено на
подходящо място, или се съобщава по друг
начин в срок не по-кратък от три работни дни
преди отчитането.
(6) ВиК операторът определя дата за отчет

на водомерите поне веднъж в годината в извънработно време на ВиК оператора.
(7) При отчет в сгради в режим на етажна
собственост най-малко веднъж годишно отчитането на общия и на индивидуалните водомери се извършва съвместно с представители на
етажната собственост. За целта управителят на
етажната собственост или друго упълномощено от етажната собственост лице подава молба
до ВиК оператора, и съвместно определят дата
за отчет, в съответствие с графика за отчитане
на ВиК оператора. Направените констатации се
оформят в двустранен протокол.
(8) В случаите, в които се разпределя
разход общо потребление, ВиК операторът, по
молба на управителя на етажната собственост
или друго упълномощено от потребителите
лице, издава обобщена месечна справка за
всички индивидуални обекти в сградата в
режим на етажна собственост, с информация за
индивидуалното им потребление и разпределения им разход общо потребление за съответния
отчетен период. За извършения годишен отчет
и за изготвената от ВиК оператора обобщена
справка потребителите не дължат заплащане
такси и/или други разноски.
(9) При водомери с дистанционно отчитане
се извършва физическа проверка и отчет поне
един път годишно.
Чл. 24. (1) Потребителят е длъжен да
осигурява свободен и безопасен достъп на
легитимните длъжностни лица на ВиК оператора за извършване на отчети на водомера
на сградното водопроводно отклонение и на
индивидуалните водомери.
(2) Достъпът до помещенията, в които са
монтирани водомерите, се осигурява от потребителя за времето, посочено в съобщението
от ВиК оператора по чл. 23, ал. 5.
(3) При невъзможност за отчитане на водомерите, поради отсъствие на потребителя или
на негов представител, и когато потребителят
не е съгласен с фактурираните количества,
същият е длъжен да уточни с ВиК оператора
извършване на отчитането в удобно за двете
страни време, в срок не по-дълъг от една
година от последното отчитане.
(4) При отказ на потребителя да осигури
достъп на длъжностното лице на оператора до
водомера, и/или при неосигуряване на достъп
повече от една година по реда на чл. 23, ал. 6
и на чл. 24, ал. 3, длъжностното лице съставя
протокол, който се подписва от него и от поне
един свидетел. Длъжностното лице отбелязва в
протокола трите имена и адреса на свидетеля,
който може да бъде и длъжностно лице на
ВиК оператора. След съставяне на протокола,
ВиК операторът изчислява изразходваното
количество питейна вода по реда на чл. 49, като
за потребители в сгради в режим на етажна
собственост, и/или повече от един потребител
присъединени към едно водопроводно отклонение, начисленото количество се ограничава
до разликата (общо потребление) съгласно чл.
25, ал. 2 от Общите условия.
Раздел трети
РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА
ПИТЕЙНА ВОДА И НА КОЛИЧЕСТВАТА
ОТВЕДЕНИ И ПРЕЧИСТЕНИ ОТПАДЪЧНИ
ВОДИ
Чл. 25. (1) Изразходваното количество
питейна вода за сгради – етажна собственост
или за отклонения, към които са присъединени
повече от един потребител, се разпределя въз
основа на отчета по чл. 22 и отчетите по индивидуалните водомери, като в разпределението
се включват всички разходи на вода и загубите
на вода в сградната или вътрешната водопроводна инсталация.
(2) Разликата (общото потребление), между
количеството питейна вода, отчетено по общия
водомер и сумата от отчетените количества
по индивидуалните водомери и количествата,
определени по реда на ал. 8 и чл. 23, ал. 3 за
потребителите, чиито индивидуални водомери
не са отчетени, се разпределя между всички
потребители пропорционално на отчетените
по индивидуалните им водомери, съответно
начислените им по реда на ал. 8 и чл. 23, ал. 3
от Общите условия количества.
(3) Изчислената и разпределена по реда на
ал. 2 разлика (общо потребление) се записва на
отделен ред във фактурите и в зависимост от
това дали разпределената разлика е положителна или отрицателна, стойността й се добавя
към, съответно приспада от общата сума на
всеки потребител.
(4) В случаите, когато водопроводната инсталация е проектирана така, че индивидуални
водомери в жилищата не могат да бъдат монтирани, разпределението на изразходваното
количество питейна вода се извършват съобразно броя на обитателите на жилищата. При
установяване на техническа невъзможност
за монтиране на индивидуални водомери се
съставя протокол, подписан от ВиК оператора
и от упълномощения представител на етажната
собственост, в който се отбелязва и броя на
обитателите във всеки имот. Последващи
промени в констатираните данни имат сила от
датата на изричното писмено уведомяване на
ВиК оператора.
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(5) При разлика в отчетеното количество
вода по общия водомер и в сбора на отчетите
по индивидуалните водомери, по-голяма от
20 на сто от отчетеното количество по общия
водомер, в 7-дневен срок ВиК операторът
уведомява упълномощения представител на
етажната собственост. При подаване на молба
от упълномощения представител на етажната
собственост, в 10-дневен срок от уведомяването, ВиК операторът определя комисия, в
която се включват молителят и представители
на ВиК оператора.
(6) В 14-дневен срок комисията извършва
проверка и съставя протокол, в който отразява установените причини и предложенията
за тяхното отстраняване. Когато установените
причини се дължат на неизправност в сградната инсталация, те се отстраняват от и за сметка
на потребителите в етажната собственост,
които заплащат и разходите за извършената
проверка по ценоразпис на ВиК оператора.
Разходите за извършената проверка се определят съгласно изискванията на чл. 31, ал. 4 от
Общите условия.
(7) Установяването на разлики по ал. 5, поголеми от 20 на сто, не е основание за неплащане на изразходваното количество вода.
(8) При липса на индивидуални водомери,
месечното количество изразходвана питейна
вода се определя както следва:
1. по 6 куб. м при топлофицирано жилище и
по 5 куб. м - при нетоплофицирано жилище за
всеки обитател;
2. 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;
3. по 0,5 куб. м за всеки куб. м застроен обем
на сграда - за сгради в строеж.
(9) При имоти с повече от един потребител
след водопроводното отклонение до монтирането на общи водомери от ВиК оператора
изразходваното количество вода се отчита
само по индивидуалните водомери на потребителите, а изразходваното количество вода
от потребителите без монтирани индивидуални
водомери - по реда на ал. 8 и 10.
(10) При сгради - етажна собственост или
при имоти с повече от един потребител след
водопроводното отклонение до поставянето
на индивидуални водомери определените по
реда на ал. 8 количества вода се завишават
всяко тримесечие с 1,0 куб. м за всеки обитател.
Сборът от водните количества от показанията
на индивидуалните водомери и водните количества изчислени по реда на ал. 8 не може да
надвишава отчетеното по общия водомер.
(11) За потребители в жилищен комплекс от
затворен тип, за който има действащ договор
за управление на общите части, вписан по реда
на чл. 2, ал. 2 от Закона за управление на етажната собственост в Агенцията по вписванията,
разликата между количеството питейна вода,
отчетено по общия водомер и сумата от отчетените количества по индивидуалните водомери
и количествата, определени по реда на ал. 8 и
чл. 23, ал. 3 за потребителите, чиито индивидуални водомери не са отчетени, се заплаща по
реда, предвиден в договора за управление на
общите части.
(12) В случаите, в които не е налице действащ договор за управление на общи части
в комплекси от затворен тип или същият е
прекратен, се прилага чл. 25, ал. 2.
(13) При определянето на месечното количество изразходвана питейна вода в случаите
по ал. 8, данните за броя на обитателите се
предоставят от потребителя, заверени от
управителя на етажната собственост или друго
упълномощено от етажната собственост лице.
Информацията за брой обитатели може да се
предостави и от управителя на етажната собственост или друго упълномощено от етажната
собственост лице, или да се събере служебно
от ВиК оператора. Последващи промени в данните за броя на обитателите имат сила от датата
на изричното писмено уведомяване на ВиК
оператора, с изключение на случаите, когато
датата на промяната е установена с официален
удостоверителен документ.
Чл. 26. (1) При кражба или повреждане на
водомерен възел на водопроводно отклонение, ВиК операторът начислява количеството
изразходвана вода според средномесечния
разход за съответния период през предходните
три години.
(2) При повреждане на индивидуален водомер на потребителя, ВиК операторът начислява
количеството изразходвана вода според средномесечния разход за съответния период от
предходната година за срока на предписанието
по чл. 20 от Общите условия, като след изтичането му ВиК операторът таксува потребителя по
реда на чл. 25, ал. 8 от Общите условия. При
липса на данни за средномесечния разход
за съответния период от предходната година,
по изключение ВиК операторът начислява за
срока на предписанието по чл. 20 от Общите
условия потребление по реда на чл. 25, ал. 8 от
Общите условия.
Чл. 27. Количеството отведени отпадъчни
води в канализационната система е равно
на сумата от количеството изразходвана от
потребителя питейна вода и количеството
вода от други водоизточници, измерена чрез
монтираните средства за измерване.
Чл. 28. В случаите, когато потребителят
монтира средство за измерване на отведените
отпадъчни води, тяхното количество се отчита
по показанията на средството за измерване,
отговарящо на изискванията на действащото
законодателство.
Чл. 29. Количеството на пречистваните води
се приема равно на количествата отведени
отпадъчни води, определени по реда на чл.
27 и чл. 28.
Чл. 30. (1) Количествата дъждовни води,
зауствани в канализационната система от потребители по чл. 3, т. 2, повърхността на чиито
имоти или части от тях са с площ повече от
200 кв. м и са с непропускливи настилки, се
определят според средногодишния валеж
за предходната година за обслужваната територия, официално обявен от Института
по метеорология и хидрология и изчислено
от ВиК оператора количество, оттекло се в
канализационната система, съобразно площта
с непропусклива настилка.
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(2) Дължимите суми за отвеждане на дъждовни води, определени от ВиК оператора по
ал. 1, се фактурират и заплащат от потребителя
през първото тримесечие на всяка година за
предходната година. 11
Глава четвърта
ЦЕНИ И ЗАПЛАЩАНЕ НА ВиК УСЛУГИТЕ
Чл. 31. (1) ВиК операторите предоставят
ВиК услуги по утвърдени от Държавната
комисия за енергийно и водно регулиране
пределни цени.
(2) ВиК операторите публикуват утвърдените от ДКЕВР цени, както и тези, които ще прилагат, при условие, че са по-ниски от пределните,
задължително в един централен и един местен
всекидневник, както и на електронната страница на ВиК оператора. Новите цени имат действие, без да е необходимо сключване на анекс
или допълнително съгласие на потребителя.
(3) При промяна на цените, количеството
вода, отчетено през периода от датата на
последния действителен отчет до датата на
следващия действителен отчет на средствата
за измерване, се разпределя пропорционално
на броя на дните, по време на които действа
старата и новата цена.
(4) При определяне на неподлежащи на
регулиране по ЗРВКУ цени за допълнителни
услуги, свързани с предоставянето на ВиК
услуги, ВиК операторът съблюдава следните
принципи:
1. цените да съответстват на икономически
обоснованите разходи за тяхното извършване;
2. цените не могат да включват разходи,
включени в одобрените от ДКЕВР цени.
Чл. 32. (1) Доставянето на питейна вода
и/или отвеждането и/или пречистването на
отпадъчни води се заплащат въз основа
на измереното количество изразходвана
вода от водоснабдителната мрежа, отчетено
посредством монтираните водомери на
сградните водопроводни отклонения, както и
измерените по чл. 13, ал. 1 или определени по
чл. 13, ал. 2 количества от собствени (местни)
водоизточници.
(2) За сгради - етажна собственост или за
водопроводно отклонение с повече от един потребител изразходваното количество вода се
заплаща въз основа на измереното количество,
отчетено и разпределено по реда на чл. 25.
Чл. 33. (1) ВиК операторът издава ежемесечни фактури при наличие на консумация и/или
служебно начисляване на количества.
(2) Потребителите са длъжни да заплащат
дължимите суми за ползваните от тях ВиК
услуги в 30-дневен срок след датата на фактуриране.
Чл. 34. (1) Възражения срещу определената
дължима сума за използвани ВиК услуги могат
да се правят писмено пред ВиК оператора в 30дневния срок за плащане по фактурата.
(2) ВиК операторът се произнася в срок от
10 работни дни от подаване на възражението
по ал. 1. Дължимата сума се заплаща след извършване на проверката от ВиК оператора.
Чл. 35. (1) Потребителят заплаща дължимите
суми в брой на каси, по банков път чрез директен превод или чрез разплащателна сметка,
като задължително посочва потребителския
си номер.
(2) ВиК операторът може да предложи и
други форми на плащане, за които уведомява
потребителите по подходящ начин.
(3) Плащането се счита за извършено от датата на постъпване на дължимата сума в брой
или по банковите сметки на ВиК оператора.
(4) При установяване на надвзети суми,
същите се възстановяват по избор на потребителя при условията на чл. 45 или се прихващат от следващите дължими от потребителя
плащания.
Чл. 36. При съгласие от страна на потребителя за незабавно инкасо, страните се споразумяват за условията в писмена форма.
Чл. 37. Когато потребителят има повече от
едно просрочено задължение, същият може да
заяви кое от тях погасява. Ако не е заявил това,
погасява се най-обременителното. При няколко
еднакво обременителни задължения, погасява
се най-старото, а ако всички са възникнали
едновременно, те се погасяват съразмерно.
Глава пета
ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ ИЛИ ПРЕКРАТЯВАНЕ ДОСТАВЯНЕТО НА ПИТЕЙНА ВОДА И/ИЛИ ОТВЕЖДАНЕТО И ПРЕЧИСТВАНЕТО НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ
Чл. 38. Подаването и отвеждането на вода
може да бъде спряно от ВиК оператора напълно или частично без предварително уведомяване на потребителите в следните случаи:
1. при отстраняване на аварии по водопроводните и канализационните мрежи в срок
до 8 часа, а по довеждащите водопроводи
- до 12 часа;
2. при прекратяване на електрозахранването на помпени и пречиствателни станции и
други елементи на ВиК системите за периода
на прекъсване на електрозахранването;
3. при стихийни бедствия (наводнения,
земетресения, свличане на земни пластове,
силни бури, обилни снеговалежи, замърсявания и др.) и производствени аварии, в резултат
на които участъци от водопроводните системи
са престанали да функционират или качеството на водата представлява опасност за живота
и здравето на хората;
4. при необходимост от увеличаване на
притока на вода към места на възникнали
пожари;
5. при прекъсване на незаконно присъединяване към водоснабдителните и канализационните системи.
6. по силата на решение, издадено от компетентен орган в съответствие с действащото
законодателство.
Чл. 39. (1) След предварително уведомяване на потребителя, ВиК операторът може
да спре напълно или частично подаването и
отвеждането на вода до имота на потребителя
в следните случаи:
1. при неизпълнение на предписание на
ВиК оператора от страна на потребителя за
отстраняване на недопустими технически и
санитарни недостатъци в сградните водопроводни и канализационни инсталации или
във вътрешните ВиК мрежи, включително за
изместване водомерна и/или ревизионна шахта или отвор, в съответствие с приложимите
нормативни изисквания.

2. при установяване на умишлена повреда
на мрежите и съоръженията, експлоатирани от
ВиК оператора;
3. при установяване на неотговарящи
на определените в договора по Наредба No
7/14.11.2000 г. за условията и реда за заустване
на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места или с
нормативен акт качества на отпадъчните води;
4. при присъединяване на нови потребители;
5. при въвеждане на режим във водоснабдяването;
6. при провеждане на планови профилактични прегледи, ремонти, реконструкции и
други дейности, свързани с обслужването на
водопроводните и канализационните системи,
в продължение на повече от 8 часа;
7. при писмено заявление на потребителя
за временно или постоянно прекъсване на
водопроводното и канализационното отклонение, които той използва, при условията
на чл. 41;
8. когато потребителят не допуска или не
осигурява достъп на длъжностни лица на
оператора за изпълнение на служебните им
задължения до имота, до водомерния възел,
до ревизионната шахта и/или до водопроводните и канализационните инсталации, включително за вземане на проба от питейните и/или
отпадъчните води, което се удостоверява с
констативен протокол;
(2) Уведомяването по т. 1, 2, 3, 7 и 8 на
предходната алинея се извършва писмено,
по реда на чл. 67.
Чл. 40. (1) При неплащане в срок от потребителя на дължима сума по издадена фактура,
ВиК операторът има право да преустанови
временно предоставянето на ВиК услуги на
основание чл. 90 от Закона за задълженията
и договорите, след осъществяването на следната процедура:
1. ВиК операторът изпраща на потребителя
покана за доброволно плащане, връчена по
реда на чл. 67. В поканата се указва и датата
на преустановяване на предоставянето на ВиК
услугите, която не може да бъде по-рано от 15
дни след датата на получаване на поканата.
2. ВиК операторът може да предприеме
действия по преустановяване на предоставянето на ВиК услугите след датата по т. 1.
(2) При сключване на споразумение за
разсрочване на задължението, отношенията
между страните се уреждат съгласно споразумението.
(3) ВиК операторът няма право да преустанови предоставянето на ВиК услуги, когато
потребителят изпълнява задълженията си по
споразумението.
(4) При неизпълнение на споразумението
от страна на потребителя, ВиК операторът има
право да преустанови временно предоставянето на ВиК услуги.
(5) Преустановяване на предоставянето на
ВиК услугите не се допуска при потребители
в сгради - етажна собственост, в случай че с
действията си ВиК операторът ще наруши права и законни интереси на други потребители в
сградата – етажна собственост.
(6) Преустановяването предоставянето на
ВиК услугите на основание на този член не
може да се извърши в официален празничен
неприсъствен ден.
Чл. 41. ВиК операторът може да прекъсне
или преустанови предоставянето на ВиК услугите при писмено заявление на потребителя за
временно или постоянно (трайно) прекъсване
на водопроводното и канализационното отклонение, които той използва след заплащане
на услугата, съгласно ценоразпис на ВиК
оператора и след осигуряване на достъп до
измервателният уред.
Чл. 42. (1) При подадено мотивирано
писмено заявление от страна на потребителя,
ВиК операторът преустановява временно доставката на питейна вода чрез пломбиране на
спирателния кран пред водомера за периода,
посочен в заявлението, като в този случай се
изготвя констативен протокол с отразени показания и реквизити на измервателния уред.
(2) В случай, че при възстановяване на
отчитането или при осъществяването на
контрол бъде констатирана разлика между показанията, определени по ал. 1 и действително
установените, дължимите суми се считат за
просрочено задължение, считано от датата на
преустановяване на отчитането.
Чл. 43. (1) В случаите, когато ВиК операторът е прекъснал доставянето на питейна вода
и/или отвеждането на отпадъчни води по вина
на потребителя, съгласно изискванията на
действащото законодателство и тези общи
условия, същите се възстановяват само от
ВиК оператора в срок до 3 работни дни след
отстраняване на причината, която го е наложила, и заплащане от потребителя на разходите
по възстановяването.
(2) Разходите за възстановяване на доставянето на питейна вода и/или отвеждането
на отпадъчни води са сума, покриваща разноските за процедурата по прекъсване и възстановяване на водоснабдяването, съгласно
ценоразписа на ВиК оператора.
Глава шеста
ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА
Чл. 44. При неизпълнение в срок на задължението си за заплащане на ползваните
услуги, потребителят дължи на ВиК оператора
обезщетение в размер на законната лихва, съгласно чл. 86, ал. 1 от Закона за задълженията
и договорите, считано от първия ден след настъпване на падежа до деня на постъпване на
дължимата сума по сметка на ВиК оператора.
Чл. 45. В случаите, когато потребителят е
платил повече от дължимите суми в резултат
на грешка на ВиК оператора след изравняване
при действителен отчет на измервателните
уреди за предоставените ВиК услуги, ВиК операторът дължи на потребителя обезщетение в
размер на законната лихва върху надплатената
сума от деня на постъпването Ӝ по негова сметка до деня на възстановяването Ӝ по сметка на
потребителя.
Чл. 46. Причинените щети и повреди на
водоснабдителните и/или канализационните
системи, включително на водопроводните и/
или канализационни отклонения, за които е съ-

ставен протокол по чл. 15, ал. 2, се отстраняват
за сметка на причинителя.
Чл. 47. При кражба или повреждане на
водомера на сградното водопроводно отклонение, намиращ се в имота на потребителя, по
вина на потребителя (замръзване на водомера,
счупване на стъклото и други механични повреди) ремонтът и смяната им се извършват от
ВиК оператора за сметка на потребителя.
Чл. 48. Когато потребителите са повече
от един, стойността на ремонта и смяната на
водомера на сградното отклонение се заплаща
съразмерно.
Чл. 49. При отказ на потребителя, установен
с протокола по чл. 24, ал. 4, да осигури достъп
на длъжностното лице на ВиК оператора за
отчитане на показанията на водомер, разходът
на вода се изчислява по пропускателната
способност на водопроводната инсталация
непосредствено преди водомера при 6 часа
потребление в денонощието и изтичане на водата със скорост 1 m/s, за периода до предишен
реален отчет, но не по дълъг от 6 месеца.
Чл. 50. (1) 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. 49 за едногодишен период, освен
ако се докаже, че периодът е по-малък.
(2) В случаите по ал. 1 подаването и отвеждането на вода се спират за целия имот без
предварително уведомяване.
(3) Незаконното присъединяване към водоснабдителните и канализационните системи се
установява и доказва с протокол, съставен и
подписан от длъжностно лице на оператора и
потребителя. Отказът на потребителя да подпише протокола, или отсъствието му в деня
на съставянето на протокола, се удостоверява
от длъжностното лице и от най-малко един
свидетел, който може да бъде и длъжностно
лице на оператора.
Чл. 51 По реда на чл. 49 се определя и
количеството изразходвана вода в следните
случаи:
1. При нарушаване целостта на пломбите, с
изключение на случаите когато не е породено
от действия на потребителя.
2. В случаите, когато чрез физически въздействия върху водомерите, потребителят
причини тяхната повреда или неточност на
показанията им.
Чл. 52. (1) При доказано неспазване по
вина на ВиК оператора на срока по чл. 38, т. 1
или срока на планираното прекъсване, обявен
в средствата за масово осведомяване или по
друг подходящ начин в съответствие със задължението по чл. 7, 15 т. 10, ВиК операторът
заплаща неустойка на засегнатите потребители
в размер на 10% от стойността на ВиК услугите,
фактурирана за предходния месец.
(2) Неустойката по ал. 1 се дължи и в случаите на неизпълнение на задължението на ВиК
оператора по чл. 7, т. 10 да информира засегнати потребители при планирани прекъсвания на
водоподаването.
(3) Неустойката по ал. 1 се дължи и в
случаите на неизпълнение на задължението
по чл. 7, т. 12 да предоставя алтернативно
водоснабдяване.
(4) Потребителят може да претендира неустойка пред ВиК оператора в период до 30 дни
от датата на неизпълнение на задължението от
същия. След този срок неустойката може да се
претендира по съдебен ред в сроковете, определени в ЗЗД.
(5) Неустойката не изключва отговорността
на ВиК оператора за имуществени щети, нанесени на потребителя.
Чл. 53. (1) В случай, че ВиК операторът не
изпълни задължението си, предвидено в чл.
7, т. 3, ВиК операторът заплаща неустойка на
потребителя в размер на 50 лева.
(2) Неустойката може да се претендира
пред ВиК оператора от потребителя в рамките
на 30 дни от получаване на отказ за откриване
на партида. След този срок неустойката може
да се претендира по съдебен ред в сроковете,
определени в ЗЗД.
Чл. 54. (1) В случай на наводняване имот на
потребител от канализацията по вина на ВиК
оператора, последният заплаща неустойка в
размер на 100 лева. Потребителят информира
ВиК оператора в срок до 15 дни от настъпване
на събитието. ВиК операторът извършва проверка заедно с потърпевшия в срок до 3 работни дни след уведомлението. За резултатите от
провеката се съставя констативен протокол.
(2) Неустойката може да се претендира пред
ВиК оператора от потребителя в рамките на 30
дни от настъпване на събитието. След този срок
неустойката може да се претендира по съдебен
ред в сроковете, определени в ЗЗД.
(3) Тази неустойка не изключва отговорността на ВиК оператора за имуществени щети,
нанесени на потребителя.
Чл. 55. ВиК операторът не дължи неустойка
на потребителите в случаите, предвидени в
чл. 38.
Глава седма
РЕД ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЖАЛБИ,
СИГНАЛИ, ЗАЯВЛЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Чл. 56. Потребителят може да подава до
ВиК оператора жалби, сигнали, заявления и
предложения.
Чл. 57. Заявленията, сигналите, жалбите и
предложенията трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да са написани 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 доказателства, ако
потребителят разполага с такива;
5. да е подписана от потребителя или от
упълномощен негов представител.
Чл. 58. (1) ВиК операторът приема и завежда заявленията, сигналите, жалбите и
предложенията.
(2) ВиК операторът е длъжен да разгледа,
извърши проверка и да изпрати отговор по
постъпилите заявления, сигнали, жалби и
предложения в срок не по-дълъг от 14 дни.
(3) Когато потребителят не е удовлетворен
от отговора и предприетите мерки от страна

на ВиК оператора или не е получил отговор в
срока по ал. 2, той има право да подаде жалба
до ДКЕВР в съответствие с компетентността й
по ЗРВКУ и Закона за енергетиката, чрез ВиК
оператора, който изпраща копие от цялата преписка по случая с приложени доказателства и
становище по жалбата в 7-дневен срок.
Глава осма
РЕД ЗА ОТКРИВАНЕ, ПРОМЯНА И ЗАКРИВАНЕ НА ПАРТИДА
Раздел първи
ОТКРИВАНЕ НА ПАРТИДА
Чл. 59. (1) За нуждите на откриването на
партида потребителите се идентифицират по
следния начин:
1. юридическите лица - с пълно наименование, седалище и адрес на управление, адрес за
кореспонденция и други данни по регистрация,
лицето, което ги представлява, ЕИК, банкова
сметка.
2. физическите лица - с трите имена, ЕГН
и постоянен адрес по документ за самоличност, адрес на обслужвания имот и адрес за
кореспонденция, телефон. Набирането на други
идентификационни данни ще се извършва съгласно изискванията на Закона за защита на
личните данни, ако потребителят доброволно е
подписал декларация за предоставянето им.
(2) ВиК операторът открива партида с
потребителски номер на потребителя при подаване на заявление по образец и представяне
за справка на документи, съдържащи данни за
идентификационните белези по ал. 1.
(3) В случаите, когато правата на потребител
се притежават от няколко лица, но имотът се
ползва от едно от тях, ВиК операторът открива
партида и потребителски номер на лицето,
ползващо имота съгласно писмено споразумение с потребителите или с пълномощника
по чл. 2, ал. 2.
(4) В случаите, когато правата на потребител
се притежават от няколко лица, имота се ползва от повече от един потребител, ВиК операторът открива партиди на всички потребители въз
основа на документ и споразумителен протокол
за разпределяне на отчетените количества. При
липса на споразумителен протокол отчетените
количества се разпределят между потребителите по равно, до представяне на документ,
доказващ различни размери на дяловете.
(5) При разделяне на имот, присъединен към
едно водопроводно отклонение, се открива
индивидуална партида за потребителите на
всеки отделен имот.
(6) При въвеждане в експлоатация на нова
сграда в режим на етажна собственост, ВиК
операторът изисква от възложителя (инвеститора, строителя) разрешение за ползване и
данни за собствениците на всички индивидуални обекти в сградата, и стартира процедура по
служебно откриване на индивидуални партиди
за тези обекти.
(7) При съществуващи сгради в режим на
етажна собственост, за които няма открити
индивидуални партиди на собствениците/
ползвателите и има натрупан дълг по общия
водомер, ВиК операторът инициира процедура
за откриване на индивидуални партиди на потребителите както следва:
1. Потребителите предоставят данни за
собствениците на отделните обекти в сградата,
за брой на живущите, налични монтирани и
пломбирани индивидуални водомери в срок
на метрологична проверка, както и данни за
управител на етажната собственост и/или друго
упълномощено от етажните собственици лице;
2. Потребителите, в чиито имоти няма
монтирани и/или пломбирани индивидуални
водомери в срок на метрологична проверка,
осигуряват техния монтаж, тестване и/или
подмяна и пломбиране и предоставят необходимите документи на ВиК оператора.
3. В срок от един месец след предоставянето на всички данни по т. 1 и т. 2, ВиК операторът
открива индивидуални партиди и служебно
разпределя. В срок от един месец след предоставянето на всички данни по т. 1 и т. 2, ВиК
операторът открива индивидуални партиди и
служебно разпределя натрупания дълг по общия водомер в съответствие с изискванията на
чл. 25, ал. 1 и ал. 8 от Общите условия.
Чл. 60. ВиК операторът има право да открие, да промени или да закрие партида на
потребител служебно след предоставяне на
данни от домовата книга, от управителя на
етажната собственост, или на друг документ,
удостоверяващ право по чл. 2.
Раздел втори
ПРОМЯНА НА ПАРТИДА
Чл. 61. (1) При промяна на собствеността
или на правото на ползване новият и/или предишният собственик или ползвател са длъжни
да подадат до ВиК оператора в 30-дневен срок
от датата на промяната заявление по образец
за откриване, промяна или закриване на партида, като представят за справка документи,
удостоверяващи придобиването или прекратяването на правото на собственост или на
правото на ползване на имота.
(2) В случай, че не е изпълнено в срок задължението по ал. 1 и в последствие новият
и/или предишният собственик или ползвател
поиска промяна на името на титуляря на
партидата, той дължи заплащане на всички
административни разходи, свързани с извършването на това действие, съгласно ценоразпис
на ВиК оператора.
Чл. 62. (1) При смърт на потребител - физическо лице, наследниците или лицето, придобило имота по силата на договор за гледане
и издръжка или по завещание, са длъжни в
60-дневен срок да подадат заявление до ВиК
оператора за промяна на партидата, като
представят за справка удостоверение за наследници или акт за собственост.
(2) В случаите по ал. 1, ВиК операторът
променя партидата на името на наследника
или на един от наследниците, по писмено споразумение между тях, или на името на лицето,
придобило собствеността на имота по силата
на акта. При липса на споразумение между
наследниците, ВиК операторът открива партида
на всички наследници по реда на чл. 59, ал. 4.
Раздел трети
ЗАКРИВАНЕ НА ПАРТИДА
Чл. 63. (1) При промяна на собствеността
или правото на ползване предишният и новият

собственик или ползвател имат право да поискат и да получат от ВиК оператора справка
за всички дължими суми за ВиК услуги към
момента на промяната.
(2) В случай, че новият и предишният
собственик или ползвател не спазят изискванията по чл. 61, ал. 1, новият собственик или
ползвател заплаща всички дължими суми за
имота след датата на промяна на собствеността
или ползването.
Чл. 64. (1) 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, съобразно представения акт за
собственост или правото на ползване.
(2) ВиК операторът може да открие партида
въз основа на документ, удостоверяващ собствеността или правото на ползване на имота
на новия собственик или ползвател.
Глава девета
ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
Чл. 65. ВиК операторите използват личните
данни на потребителите във връзка с фактическите взаимоотношения по предоставяне на
ВиК услугите и в съответствие със Закона за
защита на личните данни.
Чл. 66. Всички спорове между ВиК оператора и потребителите се решават по взаимно
съгласие чрез преговори между страните, а при
непостигане на съгласие - по реда на Глава седма на Общите условия или по съдебен ред.
Чл. 67. (1) Всички предизвестия и уведомления по тези общи условия следва да бъдат
в писмена форма.
(2) Срокът на предизвестията и уведомленията започва да тече от момента на получаването им от потребителя при спазване на
следните условия:
1. връчването на съобщения (покани, предупреждения, предизвестия, уведомления и
др.) във връзка с неизпълнение на задължения
по договора от страна на потребителя, се извършва от куриер или представител на ВиК
оператора, който с подписа си удостоверява
начина на връчването;
2. съобщенията по т. 1 се връчват срещу
подпис, лично на потребителя или на неговия
законен представител, или на пълномощник на
потребителя, за упълномощаването на когото
ВиК операторът е уведомен;
3. когато куриерът или представителят на
ВиК оператора не намери потребителя, той
връчва съобщението по т. 2 на пълнолетно лице
от семейството, или на съсед, който е съгласен
да предаде съобщението. Лицето, чрез което
се връчва съобщението, се подписва в разписката със задължение да предаде същото
на потребителя. Куриерът или представителят
на ВиК оператора удостоверява с подписа си
датата и начина на връчването, като отбелязва
имената и качеството на лицето, на което е било
връчено съобщението;
4. когато потребителят или представителят
му, както и лицата по т. 3 не могат да подпишат
поради неграмотност или друга причина,
или ако потребителят или семейството му откажат да приемат съобщението, куриерът или
представителят на ВиК оператора отбелязва
това в разписката. Отказът да се приеме съобщението се удостоверява с подписа поне на
един свидетел, като куриерът отбелязва трите
имена и адреса на свидетеля. В този случай
съобщението се смята за връчено, респективно
получено на същата дата;
5. връчването на съобщения за потребители
- юридически лица се извършва на посочения
в партидата адрес, като се посочват в разписката трите имена и длъжността на лицето,
на което е връчено съобщението. Отказът за
получаване на съобщението се удостоверява
по реда на т. 4.
(3) Връчването на съобщенията по горната
алинея може да става и по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или нотариална
покана.
(4) В случай, че потребителят не е уведомил
ВиК оператора за промяна на адреса си за
кореспонденция се счита, че предизвестията
и уведомленията са редовно връчени, ако са
изпратени на посочения в партидата адрес.
Чл. 68. (1) В случаите, в които по силата на
тези Общи условия се съставя констативен
протокол, той се подписва от представителя на
ВиК оператора и от потребителя.
(2) Ако потребителят не присъства или откаже да подпише констативния протокол, протоколът се подписва от един свидетел, които
може да е служител на ВиК оператора.
(3) Ако потребителят не присъства при
съставянето на протокола, ВиК операторът
го изпраща на потребителя по реда на тези
общи условия.
Чл. 69. За неуредените в общите условия
въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.
Чл. 70. Ако по време на действието на
настоящите общи условия настъпят промени
в нормативните актове, клаузите, които противоречат на новите нормативни разпоредби,
се заменят автоматично с тези, предвидени в
съответния нормативен акт.
Чл. 71. (1) Общите условия влизат в сила в
едномесечен срок от публикуването им в централен и местен ежедневник. ВиК операторът
задължително ги публикува и на електронната
си страница и осигуряват достъп до тях.
(2) 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.
(3) Новите потребители приемат общите
условия със сключването на писмен договор
за присъединяване към водоснабдителните
и канализационните системи или с придобиването на право на собственост или на ползване върху съществуващ и присъединен към
водоснабдителната и/или канализационната
система обект.
Чл. 72. Изменението и допълнението на настоящите общи условия се извършва по реда
за приемането им, регламентиран в ЗРВКУ.
Тези общи условия са одобрени от ДКЕВР с
решение No ОУ-09 от 11.08.2014 г. –точка 5.
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Ние - хората

80години село Розово

- От страница 2
Трябва да отбележим, че
до кметовете близко стояха
народни представители като
ген. Славчо Трънски, Георги
Манев и други, които живееха с проблемите на местното
население и поддържаха
тясна връзка с тях.
През годините на социалистическото
развитие,
казано общо, хората имаха
работа, имаха възможност
да се учат и образоват, да се
лекуват и живеят нормално
един достоен живот.
През 1989 г. настъпи преходът и в едно с него избуяха
надеждите за демокрация и
по-добър живот по европейски стандарт. Вече 25 години,
надявайки се, се гърчим и
мъчим да оцеляваме. Изтля
всичко постигнато през предишните 45 години, остана
само споменът за някогашното успяло село Розово.
Какво се случи с родното
ни място? Най-напред се раздържави ТКЗС-то. Изчезнаха
работните места, а с тях и
всичко полезно за селото.
Хората си получиха земята,
но не се отнесоха към нея
подобаващо и тя остана в поголямата си част необработваема, потънала в плевели и
трънаци. Няма ги рекордните

тонове ягоди, всъщност вече
почти никой не гледа ягоди,
розовци се върнаха към
отглеждането на рози, от
чиито добиви са кажи-речи
доволни, но и те са в малки
ареали.
В началото на прехода
в селото се отглеждаха 150
крави, сега са само 9 (за
сравнение от четящите). Закри се училището-интернат, а
след него и детската градина.
Заглъхнаха веселите гласчета и сега сградите стоят
осиротели, сякаш подаващи
ръка за помощ и спасение от
тоталната разруха, на която
са подложени.
В Здравната служба вече
не влизат болни, защото

няма кабинети и специалисти. Идва личен лекар, който
обслужва застаряващото население за по няколко часа
на ден.
Заключен стои и Младежкият клуб. Хубавата
материална база на РПК е
разпродадена отдавна. Разпиляха се хората - едни в
чужбина, други по големите
градове, да търсят късмета
си и своето, и на децата си
препитание. През последните 25 години са построени
само три къщи, но десеторно повече останаха празни,
заключени и рушащи се.
Само крадците на дребно ги
навестяват, за да задигнат и
малкото ценни вещи, които
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На 25 и 26 юли в с. Равногор се проведоха традиционните донаборни вечери. Момичетата от набора предадоха
знамето, осветено от местния

свещеник. Приветствия отправиха кметът на селото Н.
Коланев и М. Спасова - секретар на читалището. Поздравителен адрес бе получен от

Й. Младенов - бивш народен
представител. Подаръци с
пожелания за здраве, успехи
и късмет младежите получаваха от роднини и приятели.
Два дни се виха кръшни хора
на центъра, в които взеха
участие и чужденци, гости на
селото от Швеция, Нидерландия и Унгария.
Равногорци се гордеят с
този празник, защото той не
съществува другаде в България. Традиция от дълбока
древност, когато на 18 г. се
отбиваше военна служба.
Особено горда била мъжката
майка, син родила, войник
изпратила. Празникът тази
година бе заснет от екип на
Национален военен музей
- гр. София.

ВТОРИ МЕЖДУНАРОДЕН САМОДЕЕН ПРАЗНИК

На 27 юли от 11 ч. на
центъра на селото се проведе Вторият международен
самодеен празник. Форумът
се организира от читалището, съвместно с Нина Грънчарова - българка, живееща
в Стокхолм, която събира,
описва и съхранява автентичен фолклор. В събитието
взеха участие Църковен хор
при храм “Св. Петър и Павел” - с. Равногор, група при
местното читалище, групи
за автентичен фолклор от
селата Розово и Скутаре,
Група за хорово пеене с
представители от Швеция,
Финландия, Норвегия, Туркмения с ръководител Карин
Бъорвалд и гост-диригент
Мария Лешкова, танцов колектив от Швеция с ръково-

дител Михаил Денчев, Георг
Щубер от Унгария - майстор
на каба гайда, гайдари от
Пещера, Брацигово.
За всички участници

имаше грамоти и символични награди. Празникът
завърши с голямо кръшно
хоро.
Мария СПАСОВА

са останали.
Намаляха
автобусите,
по-точно вече няма редовен превоз. Животът замря.
Остана да работи само Читалището, чието ръководство
се бори с превратностите
на времето и все още крепи
светлинката на народността.
Към момента два частни
магазина снабдяват населението. Открит е малък
цех с ограничени работни
места за производство на
захарни изделия. Розовци
със собствени средства и
доброволен труд възстановиха параклиса „Св. Богородица” и построиха до язовир
„Чорбаново” параклис в чест
на светите лечители Кузма и
Дамян, а под ръководството
на отец Любомир църквата
ни се превърна в истински
манастир чрез модернизация и ново строителство.
Изпадналите в беда и неволя
хорица все повече търсят
упование в Бог и Църквата
за спасение.
Дело на сегашният кмет
Йорданка Петкова са построените мемориална плоча в
памет на тримата наши опълченци и детска площадка по
проект.
Промените, настъпили по
времето на така наречената
демокрация, не отговориха
на потребностите на хората
и увеличиха прослойката на
безработните и социално
слабите. Несгодите и отчаянието извикват у много хора
носталгични спомени за миналото „Живково” време. Все
пак обаче надежда трябва да
има. Дано нашите политици и
управляващи днес помислят
за обикновения народ и найнакрая да намерят разковничето за успешното развитие
на държавата и добруването
на хората.
Катя КОМИТОВА

Московски
актьори пяха
за брациговчета
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Политическите партии и коалиции постигнаха съгласие за състава на РИК - Пазарджик за произвеждане на
изборите за Народно събрание на 5 октомври 2014 г.
Зам. областният управител Диана Варникова проведе
в началото на август консултации за състава на РИК Пазарджик в 13-и МИР за произвеждане на изборите за
Народно събрание с представителите на парламентарно
представените партии и коалиции от партии в 42-рото Народно събрание и партиите и коалициите от партии, които
имат членове в Европейския парламент, но не са парламентарно представени.
Присъствали са представители на Политическа партия
„ГЕРБ”, „Коалиция за България”, Политическа партия
„ДПС”, Политическа партия „Атака”, КП „Реформаторски
блок”, КП „България без цензура“.
При направените предложения за Председателското
място в комисията са постъпили 2 кандидатури - от КП
„Коалиция за България” и ПП „ГЕРБ”, като от „Коалиция
за България” е имало и предложение за секретарското
място. ПП „Атака” е предложила зам.-председател на
РИК, а ПП „ДПС” - за секретар на РИК. След проведените
разговори и консултации, с цел постигане на съгласие,
представителите на „Коалиция за България” оттеглят
първоначалното си предложение и правят предложение
да получат зам.-председателско място. На основание
чл. 60, ал. 7 от Изборния кодекс областният управител е
представил в ЦИК постигнатото съгласие в едно с всички документи, предвидени в Изборния кодекс - писмени
предложения, списъци и протокол.
„Априлци“

ОБ Щ И НА БРА Ц И ГОВО

ЗАПОВЕД
NoРД-462/13.08.2014 г.
гр. Брацигово

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 41, ал. 3 от
ИК във връзка с провеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 05.10.2014 година:

ОП РЕДЕЛЯМ:
Местата за обявяване на избирателните списъци,
както следва:
• I секция - гр. Брацигово
Фоайе на Младежки дом, ул. „Хр. Смирненски” No1
• II секция - гр. Брацигово
Актова зала – ПГСА, бул. „Трети март” No20
• III секция - гр. Брацигово
Клуб на пенсионера, ул. „Хр. Гюлеметов” No1
• IV секция - гр. Брацигово
Клуб на пенсионера, ул. „Хр. Гюлеметов” No1
• V секция - гр. Брацигово
Актова зала – ПГСА, бул. „Трети март” No20
• VI секция - с. Равногор
Клуб на пенсионера – ул. „Първа” No64
• VII секция - с. Равногор
Фоайе на Кметство Равногор – ул. „Първа” No62
• VIII секция - с. Розово
Фоайе на НЧ „Просвета - 1911” – ул. „Първа” No36
• IX секция - с. Бяга
Клуб на пенсионера – ул. „Първа” No35
• X секция - с. Бяга
Клуб на пенсионера – ул. „Първа” No35
• XI секция - с. Исперихово
ОУ „Хр. Ботев” - ул. „Тридесет и девета” No10
• XII секция - с. Исперихово
ОУ „Хр. Ботев” - ул. „Тридесет и девета” No10
• XIII секция - с. Исперихово
ОУ „Хр. Ботев” - ул. „Тридесет и девета” No10
• XIV секция - с. Козарско
Клуб на пенсионера - ул. „Двадесет и шеста” No3
• XV секция - с. Козарско
Читалище „Съгласие” - ул. „Двадесет и седма” No2
• XVI секция - с. Жребичко
Клуб на пенсионера - ул. „Осма” No2

Възпитаници на московския детски музикален
театър „Вълшебната флейта”
представиха на брациговските деца от КСУДС своя
поздрав с песен и музика
във фоайето на НЧ „В.
Петлешков - 1874”. Много
красота, финес и приказност
имаше в изпълненията на
руските народни и популярни детски песни. Младата
публика възприе таланта
на певците Полина Сагаева
и др. с цялото си сърце.
Васил ГЮЛЕМЕТОВ
Концертът бе едно истинско
кмет на община Брацигово
емоционално фиаско, тъй
като е част от идеята за международен културен обмен
„Надмощие на духа”.
Театърът дойде в града
ни от София, съвместно с
представители на Фондация
„Старт” под ръководството
на Кристина Александрова и
Стефка Джонева, които подпомагат талантите на деца и
младежи с увреждания и в
неравностойно положение.
Гостите отпътуваха от
Брацигово след като се запознаха с историческите
забележителности от славното ни минало и отнесоха
със себе си за спомен лика
на националния ни герой
Атолука „Фолк-фест” - 2014 надви лошото време в началото
Васил Петлешков.
на август и събра почитатели от цялата страна.
Иванка СТЕФАНОВА

Спорт

ОТБОР НА
СЕДМИЦАТА:
Първият отбор в новата
рубрика на pzsport.info е от
град Брацигово.
От този сезон сайтът започна нова инициатива и
рубрика, която цели да представя футболните отбори
от областта. За да попадне
вашият отбор на тези страници с такова представяне,
е нужно да изпратите пълна
информация за ръководството на клуба, за треньорите и за играчите. Достатъчни
са двете имена, дата на раждане и заеман пост (треньор,
вратар, защитник, нападател
и т. н.). За напусналите клуба
играчи е необходимо да посочите в кой отбор са отишли, а за новите - в кой клуб
са преминали. Всякаква
допълнителна информация стари имена на клуба, име на
стадион, дата на откриване,
капацитет, известни играчи
и успехи, също ще бъде приветствана.
Ето и представянето на
първия отбор, който изпрати
пълна информация по мейла
и във Фейсбук:

КЛУБЪТ - ИМЕНА
И ИСТОРИЯ
В Брацигово футбол се
е играл още в началото на
20-те години на 20-и век, когато името на отбора е било
„Ботев”. След политическите
промени през 1945 г. в града
е създадено физкултурно
дружество с името „Атанас
Ненов”. Това име клубът е
носил до 1949-а, когато в
българския футбол по съветски модел се създават
ДСО (Доброволни спортни
организации) и той попада
под шапката на „Строител”,
чието име носи до 1954 г.,
когато ДСО престава да съществува. От 1954-а до 1957
година се казва „Урожай”.
През 1957-а при нова реформа той приема името „Жданов”, което носи две години.
През 1959-а клубът избира за
свой патрон съгражданина
си Христо Гюлеметов - Бонбона и приема името му до
1980 г. Тогава централната
власт забранява на спортни
отбори да носят имена на
личности заради обидите по
стадионите и брациговският
тим става „Спортист”. Под
това име от Дружеството
за физкултура и спорт през

ПЪРВЕНСТВО,
ФК „БРАЦИГОВО” НОВО
НОВИ НАДЕЖДИ

1985 г. се отделя футболният
клуб „Спортист” и започва да
се развива самостоятелно.
След промените през 1989-а
клубът се сдобива с осмото
си име - „Преврен”, на древното название на селището
ни. То трае само 4 години и от
1993-а до днес клубът ползва
името на своя град. Регистриран е като ФК „Брацигово” и
заради това и емблемата му
повтаря щита и лъва от административния герб.

СТАДИОНЪТ
Стадион: „Христо Гюлеметов - Бонбона” е открит
през 1951 година с мача
„Строител”
(Брацигово)
- „Урожай” (Капитан Димитриево) - 1:0. Намира се в североизточната част на града,
а в момента, след спечелен
проект, по него тече голям
ремонт, което ще го превърне в едно истинско бижу
сред стадионите в областта.
Очаква се до края на годината ремонтът да приключи и
съперниците на ФК „Брацигово” да изпитат радостта да
играят на страхотен терен и
да ползват новите екстри на
съблекалните и стадиона.

ШЕФЪТ
Любомир Тодоров Димитров е роден на 8 януари
1984 г. в Брацигово. Играл
е във всички юношески
формации на клуба, бил е и
техен капитан. Играл е и при
мъжете на различни постове,
но най-често като нападател
(дясно крило). В момента има
собствен бизнес в София. От
2012 г. е в Управителния съвет на ФК „Брацигово”, а
сега заема поста изпълнителен директор и се занимава
с всички дейности в клуба,
като движи организацията и
следи всичко да е на ниво.

РЪКОВОДСТВОТО
Председател на клуба по
документи е Тодор Кръстев,
който е и заместник-кмет на
Брацигово. Вече представихме вицепрезидента, а ето
и кои влизат в Управителния
съвет: Драгомир Драгнев,
Георги Георгиев и Йордан
Паунов.

ТРЕНЬОРЪТ

ТРЕНЬОРИТЕ В ДЮШ

Иван Михайлов Иванов
е роден през 1960 г. в Асеновград и е юноша на „Ботев” (Пловдив) и младежки
национал. Състезавал се е
за различни отбори. В „А”
група има 76 мача и 9 гола,
като един сезон е играл за
„Дунав” (Русе) - 1984/1985, и
два за „Академик” (Свищов)
- 1985/1986 и 1986/1987. Като
треньор е работил в „Ботев”
(Пловдив) - 2002/2003, „Родопа” (Смолян) - 1996-1998,
„Асеновец” (Асеновград) - от
1998 до 2001-ва, „Спартак”
(Пловдив), „Марица” (Пловдив) - 2013/2014, и други.

Брациговският клуб винаги е поддържал поне по
две юношески формации в
първенствата през годините.
Треньор на децата този сезон
е Георги Шопов, а на юношите
- Васил Грънчаров - Шумата.
Напуснали играчи: Кирил
Шакаданов и Георги Петров.
Нови: няма.
Играни контроли в предсезонната подготовка: 17.07
- Цалапица - Брацигово - 4:0;
10.08 - Брацигово – Исперихово - 4:3; 13.08 - Пещера
– Брацигово – 1:6; 19.08 Кричим – Брацигово - 0:4.
Настоящ състав сезон
2014/2015:

Вратари:
Станислав Шеров - роден на 17.09.1989 г., Цалапица
Петър Спасов - роден на 19.08.1991 г., Брацигово

Защитници:
Владимир Котев - централен защитник, роден на
28.05.1986 г., Брацигово
Георги Иванов - централен защитник, роден на
13.04.1996 г., Брацигово
Драгомир Драгнев - централен защитник, роден на
09.08.1984 г., Брацигово
Дончо Ангелов - ляв бек, роден на 26.09.1989 г.,
Брацигово
Пантелей Малинов - ляв бек, роден на 10.10.1984 г.,
Брацигово
Кирил Асенов - десен бек, роден на 29.09.1987 г.,
Брацигово
Халфове:
Георги Дойчинов - ляв халф, роден на 09.04.1987 г.,
Брацигово
Димитър Грънчаров - ляв халф, Брацигово
Димитър Ангелов - ляв халф, роден на 26.09.1989 г.,
Брацигово
Йордан Батаклиев - десен халф, роден на 21.12.1995 г.,
Брацигово
Пейо Малинов - вътрeшен халф, роден на 27.01.1983 г.,
Брацигово
Христо Мишев - вътрeшен халф, роден на 01.07.1985 г.,
Брацигово
Марин Ангелов - ляв халф, роден на 04.04.1984 г., Брацигово
Недялко Асенов - десен халф, роден на 21.08.1986 г.,
Брацигово

Нападатели:
Георги Георгиев - роден на 04.08.1984 г., Брацигово
Симон Ангелов - роден на 08.05.1992 г., Брацигово
Дончо Асенов (Мечо) - роден на 02.05.1979 г., Брацигово
Любомир Димитров - роден на 08.01.1984 г., Брацигово
Иван Бекриев - роден на 04.08.1984 г. - Брацигово

Всяко ново футболно първенство посрещаме не само с
нови надежди, но и с пожелания за нещо по-хубаво.
Още в средата на юли
футболен
клуб
„ЧИКО”
започна подготовката за
първенството. На първата
тренировка се явиха много
нови попълнения, но ръководството и треньорският
щаб в резултат на проведените контроли одобриха
само пет от кандидатурите.
Представителен
отбор
на ФК „ЧИКО” – Бяга, през
сезон 2014/2015 г. ще играе
в следния състав:
Петър Стоичков – нов
вратар, Веселин Банчев,
Йордан Михайлов, Георги
Михайлов, Борис Апостолов
Благоев – Фичо (нов), Борис
Кацаров, Борис Георгиев,
Йордан Чолов, Кирил Шакаданов (нов), Деян Бекяров,
Живко Готев, Дилян Лазаров, Васко Цоклинов (нов),
Георги Петров (нов), Радослав Бекяров (нов), Николай
Дойчев, Атанас Андреев,
Валентин Илинов, Славейко
Чолаков.

Треньори: Любомир Георгиев и Стефчо Маджаров.
Администратор: Димитър
Попов.
Изиграха се няколко
контролни срещи на 19 юли,
на 2, 10, 15 и 17 август.
Първият мач за първенството бе на 23 август в Братаница с резултат „Братаница” – „ЧИКО” (Бяга) - 0:0.
На 27 август се състоя
срещата на ФК „ЧИКО”
(Бяга) с „Оборище” (Панагюрище) за Купата на България.
С голям интерес се
очаква първенството, което
започна многообещаващо.
ФК „ЧИКО” професионално атакува първото място.
Изпъкнаха с играта си и
новите попълнения на отбора. Желаното първо място
се доказва с постоянство,
майсторство, професионализъм, а не с епизодични
фойерверки.
Добре дошъл казваме на
новия футболен сезон ЕСЕН
2014/2015 година.
Димитър ПОПОВ

ПЪРВИ ТОЧКИ
НА СТАРТА НА „А” ОФГ
ЗА БРАЦИГОВО
Първи три точки взе ФК
„Брацигово” в местното дерби с новака в „А” ОФГ ФК
„Родопи 1921” (Козарско) и
в дебюта на новия старшитреньор на ФК „Брацигово”
Иван Михайлов. Футболистите на Брацигово започнаха срещата пренавити и припрени в действията си, което
им изигра лоша шега, като
позволиха на домакините
от Козарско да направят няколко атаки и в една от тях,
при неразчетено излизане
на вратаря на „Брацигово”
Станислав Шеров, се стигна
до откриване на резултата в

полза на домакините: 1:0.
След попадението на
домакините от „Родопи”
последва мобилизация в
редиците на „Брацигово”,
които отговориха с няколко
опасни атаки по фланговете
и след едно опасно навлизане отдясно на Йордан Батаклиев последва пас по земя
към централния нападател
на „Брацигово” Дончо Асенов – Мечо, който нацели
горната греда на вратата,
но не се стигна до изравняване. Така при резултат 1:
0 приключи първото полувреме.
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На редовна среща на ОС на БФС - Пазарджик преди сезона бе изтеглен жребият за първенството в Пазарджишката елитна група, която се явява
четвърта дивизия в българската футболна пирамида. От заседанието отсъстваха представители на “Марица” (Огняново), “Барикади” (Стрелча) и “Тракия-1948” (Лозен).
Програмата за новото първенство бе изготвена по системата Бергер. Представяме ви я от Трети кръг, тъй като другите два вече са играни.
III КРЪГ “А” ОФГ - ПАЗАРДЖИК - 06.09.2014 Г. - СЪБОТА, 17:00 ЧАСА:
ФК “Зенит” - Ветрен дол - ФК “Марица” - Огняново
ФК “Братаница” - Братаница - ФК “Левски - Паталеница” - Паталеница
ФК “Светкавица” - Синитево - ФК “Свобода 2011” - Пещера
ФК “Величково” - Величково - ФК “Чико” - Бяга
ФК “Марица” - Белово - ФК “Шипка” - Драгор
ФК “Тракия - Пазарджик” - ФК “Тракиец - 2005” - Главиница
ФК “Родопи - 1921” - Козарско - ФК “Барикади” - Стрелча
ФК “Брацигово” - Брацигово - ФК “Сарая” - Сарая
IV КРЪГ “А” ОФГ - ПАЗАРДЖИК - 13.09.2014 Г. - СЪБОТА, 17:00 ЧАСА:
ФК “Марица” - Огняново - ФК “Сарая” - Сарая
ФК “Барикади” - Стрелча - ФК “Брацигово” - Брацигово
ФК “Тракиец - 2005” - Главиница - ФК “Родопи - 1921” - Козарско
ФК “Шипка” - Драгор - ФК “Тракия - Пазарджик” - Пазарджик
ФК “Чико” - Бяга - ФК “Марица” - Белово
ФК “Свобода 2011” - Пещера - ФК “Величково” - Величково
ФК “Левски - Паталеница” - Паталеница - ФК “Светкавица” - Синитево
ФК “Зенит” - Ветрен дол - ФК “Братаница” – Братаница
V КРЪГ “А” ОФГ - ПАЗАРДЖИК - 20.09.2014 Г. - СЪБОТА, 17:00 ЧАСА:
ФК “Братаница” - Братаница - ФК “Марица” - Огняново
ФК “Светкавица” - Синитево - ФК “Зенит” - Ветрен дол
ФК “Величково” - Величково - ФК “Левски - Паталеница” - Паталеница
ФК “Марица” - Белово - ФК “Свобода 2011” - Пещера
ФК “Тракия - Пазарджик” - ФК “Чико” - Бяга
ФК “Родопи - 1921” - Козарско - ФК “Шипка” - Драгор
ФК “Брацигово” - Брацигово - ФК “Тракиец - 2005” - Главиница
ФК “Сарая” - Сарая - ФК “Барикади” - Стрелча
VI КРЪГ “А” ОФГ - ПАЗАРДЖИК - 27.09.2014 Г. - СЪБОТА, 17:00 ЧАСА:
ФК “Марица” - Огняново - ФК “Барикади” - Стрелча
ФК “Тракиец - 2005” - Главиница - ФК “Сарая” - Сарая
ФК “Шипка” - Драгор - ФК “Брацигово” - Брацигово
ФК “Чико”- Бяга - ФК “Родопи - 1921” - Козарско
ФК “Свобода 2011” - Пещера - ФК “Тракия - Пазарджик
ФК “Левски - Паталеница” - ФК “Марица” - Белово
ФК “Зенит” - Ветрен дол - ФК “Величково” - Величково
ФК “Братаница” - Братаница - ФК “Светкавица” - Синитево
VII КРЪГ “А” ОФГ - ПАЗАРДЖИК - 04.10.2014 Г. - СЪБОТА, 16:00 ЧАСА:
ФК “Светкавица” - Синитево - ФК “Марица” - Огняново
ФК “Величково” - Величково - ФК “Братаница” - Братаница

ФК “Марица” - Белово - ФК “Зенит” - Ветрен дол
ФК “Тракия - Пазарджик” - ФК “Левски - Паталеница”
ФК “Родопи - 1921” - Козарско - ФК “Свобода 2011” - Пещера
ФК “Брацигово” - Брацигово - ФК “Чико” - Бяга
ФК “Сарая” - Сарая - ФК “Шипка” - Драгор
ФК “Барикади” - Стрелча - ФК “Тракиец - 2005” - Главиница
VIII КРЪГ “А” ОФГ - ПАЗАРДЖИК - 11.10.2014 Г. - СЪБОТА, 16:00 ЧАСА:
ФК “Марица” - Огняново - ФК “Тракиец - 2005” - Главиница
ФК “Шипка” - Драгор - ФК “Барикади” - Стрелча
ФК “Чико” - Бяга - ФК “Сарая” - Сарая
ФК “Свобода 2011” - Пещера - ФК “Брацигово” - Брацигово
ФК “Левски -Паталеница” - ФК “Родопи - 1921” - Козарско
ФК “Зенит” - Ветрен дол - ФК “Тракия - Пазарджик”
ФК “Братаница” - Братаница - ФК “Марица” - Белово
ФК “Светкавица” - Синитево - ФК “Величково” - Величково
IХ КРЪГ “А” ОФГ - ПАЗАРДЖИК - 18.10.2014 Г. - СЪБОТА, 16:00 ЧАСА:
ФК “Величково” - Величково - ФК “Марица” - Огняново
ФК “Марица” - Белово - ФК “Светкавица” - Синитево
ФК “Тракия - Пазарджик” - ФК “Братаница” - Братаница
ФК “Родопи - 1921” - Козарско - ФК “Зенит” - Ветрен дол
ФК “Брацигово” - Брацигово - ФК “Левски - Паталеница”
ФК “Сарая” - Сарая - ФК “Свобода 2011” - Пещера
ФК “Барикади” - Стрелча - ФК “Чико” - Бяга
ФК “Тракиец - 2005” - Главиница - ФК “Шипка” - Драгор
Х КРЪГ “А” ОФГ - ПАЗАРДЖИК - 25.10.2014 Г. - СЪБОТА, 16:00 ЧАСА:
ФК “Марица” - Огняново - ФК “Шипка” - Драгор
ФК “Чико”- Бяга - ФК “Тракиец - 2005” - Главиница
ФК “Свобода 2011” - Пещера - ФК “Барикади” - Стрелча
ФК “Левски - Паталеница” - ФК “Сарая” - Сарая
ФК “Зенит” - Ветрен дол - ФК “Брацигово” - Брацигово
ФК “Братаница” - Братаница - ФК “Родопи - 1921” - Козарско
ФК “Светкавица” - Синитево - ФК “Тракия - Пазарджик”
ФК “Величково” - Величково - ФК “Марица” - Белово
ХI КРЪГ “А” ОФГ - ПАЗАРДЖИК - 01.11.2014 Г. - СЪБОТА, 15:00 ЧАСА:
ФК “Марица” - Белово - ФК “Марица” - Огняново
ФК “Тракия - Пазарджик” - ФК “Величково” - Величково
ФК “Родопи - 1921” - Козарско - ФК “Светкавица” - Синитево
ФК “Брацигово” - Брацигово - ФК “Братаница” - Братаница
ФК “Сарая” - Сарая - ФК “Зенит” - Ветрен дол

ФК “Барикади” - Стрелча - ФК “Левски - Паталеница”
ФК “Тракиец - 2005” - Главиница - ФК “Свобода 2011” - Пещера
ФК “Шипка” - Драгор - ФК “Чико” - Бяга
ХII КРЪГ “А” ОФГ - ПАЗАРДЖИК - 08.11.2014 Г. - СЪБОТА, 15:00 ЧАСА:
ФК “Марица” - Огняново - ФК “Чико” - Бяга
ФК “Свобода 2011” - Пещера - ФК “Шипка” - Драгор
ФК “Левски - Паталеница” - ФК “Тракиец - 2005” - Главиница
ФК “Зенит” - Ветрен дол - ФК “Барикади” - Стрелча
ФК “Братаница” - Братаница - ФК “Сарая” - Сарая
ФК “Светкавица” - Синитево - ФК “Брацигово” - Брацигово
ФК “Величково” - Величково - ФК “Родопи - 1921” - Козарско
ФК “Марица” - Белово - ФК “Тракия - Пазарджик” - Пазарджик
ХIII КРЪГ “А” ОФГ - ПАЗАРДЖИК -15.11.2014 Г. - СЪБОТА, 15:00 ЧАСА:
ФК “Тракия -Пазарджик” - ФК “Марица” - Огняново
ФК “Родопи - 1921” - Козарско - ФК “Марица” - Белово
ФК “Брацигово” - Брацигово - ФК “Величково” - Величково
ФК “Сарая” - Сарая - ФК “Светкавица” - Синитево
ФК “Барикади” - Стрелча - ФК “Братаница” - Братаница
ФК “Тракиец - 2005” - Главиница - ФК “Зенит” - Ветрен дол
ФК “Шипка” - Драгор - ФК “Левски - Паталеница” - Паталеница
ФК “Чико” - Бяга - ФК “Свобода 2011” - Пещера
ХIV КРЪГ “А” ОФГ - ПАЗАРДЖИК - 22.11.2014 Г. - СЪБОТА, 15:00 ЧАСА:
ФК “Марица” - Огняново - ФК “Свобода 2011” - Пещера
ФК “Левски - Паталеница” - ФК “Чико” - Бяга
ФК “Зенит” - Ветрен дол - ФК “Шипка” - Драгор
ФК “Братаница” - Братаница - ФК “Тракиец - 2005” - Главиница
ФК “Светкавица” - Синитево - ФК “Барикади” - Стрелча
ФК “Величково” - Величково - ФК “Сарая” - Сарая
ФК “Марица” - Белово - ФК “Брацигово” - Брацигово
ФК “Тракия - Пазарджик” - ФК “Родопи - 1921” - Козарско
ХV КРЪГ “А” ОФГ - ПАЗАРДЖИК - 29.11.2014 Г. - СЪБОТА, 14:00 ЧАСА:
ФК “Родопи - 1921” - Козарско - ФК “Марица” - Огняново
ФК “Брацигово” - Брацигово - ФК “Тракия - Пазарджик”
ФК “Сарая” - Сарая - ФК “Марица” - Белово
ФК “Барикади” - Стрелча - ФК “Величково” - Величково
ФК “Тракиец - 2005” - Главиница - ФК “Светкавица” - Синитево
ФК “Шипка” - Драгор - ФК “Братаница” - Братаница
ФК “Чико” - Бяга - ФК “Зенит” - Ветрен дол
ФК “Свобода 2011” – Пещера - ФК “Левски - Паталеница”

Редакция в. „Априлци“ - Брацигово, e-mail: v.apriltsi@abv.bg, skype: v.apriltsi Предпечатна подготовка и печат - “Беллопринт” ООД - Пазарджик, тел. 034 440-400

