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ОТНОСНО: Препратени от МРРБ с писмо вх. № ВиК-01-10/05.02.2021 г. заявление от
23.12.2020 г. и заявление от 19.11.2020 г. на г-н Иво Коцев, за имот в гр. Русе, ул. „Йосиф
Дайнелов“, област Русе
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КОЦЕВ,
По предоставените ни от МРРБ Ваши заявления от 23.12.2020 г. и от 19.11.2020 г. е
извършена насрещна проверка във „ВиК“ ООД-Русе, при която се установи следното:
На 03.01.2014 г. с документ обр. ВС № 185115 /екземпляр от който Ви е връчен/ е бил
монтиран в имот в гр. Русе, ул. „Йосиф Дайнелов“, област Русе, на Ваше име водомер №
300212 с пломба по БДС 14 на холендър 239037 / 239038, с показание 0 м3.
С фактура № 2009560211/01.12.2015 г. за 5,16 лева са Ви били начислени служебно 3
м3, при старо показание 31 м3 и ново показание неотчетено, поради липса на възможност за
проверка. Тази и предишните издадени от дружеството фактури са платени от Вас и не са
оспорени.
На 27.09.2018 г. е монтиран общ водомер, през който се отчита консумацията на вода
на потребителите Лъчезар Данов, Силвия Рафаилова и Иво Коцев, при което е съставен
протокол с опис на междинните водомери – 20/001, 20/002 и 20/003.
На 27.01.2020 г. по искане на Лъчезар Данов е извършена проверка от служител на ВиК
дружеството, за която е съставен Констативен протокол № 2, където е записано за водомер №
300212 с пломба по БДС 14 на холендър 239037 / 239038, показание 91 м3. Копие от протокола
е връчено на г-н Данов.
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На 01.02.2020 г. Ви е била издадена от ВиК дружеството фактура № 2013725846 за
141,36 лева, при старо показание 34 м3 /31+3/ и ново показание 91 м3, т.е. за отчетена
консумация от 57 м3 за периода от 01.12.2015 г. до 27.01.2020 г..
На 09.10.2020 г. във „ВиК“ ООД-Русе е подадено от Вас заявление с вх. № К-2832. За
извършената проверка е съставен Констативен протокол № 301/15.10.2020 г., подписан от Вас,
с връчен екземпляр. За водомер № 300212 с пломба по БДС 14 на холендър 239037 / 239038, е
записано показание от 91 м3. По повод заявлението сте получили официален отговор с писмо
№ К-2832#2/ 20.10.2020 г.
На 20.11.2020 г. от Вас е подадено ново заявление до „ВиК“ ООД-Русе с вх. № К-3257,
на което сте получили официален отговор с писмо № К-3257#2/30.11.2020 г..
На 30.12.2020 г. от Вас е подадено ново заявление до „ВиК“ ООД-Русе с вх. № К-3502,
на което сте получили официален отговор с писмо № К-3502#2/11.01.2021 г..
На 30.12.2020 г. във „ВиК“ ООД-Русе е било получено от ОД на МВР – Русе искане за
конкретна информация във връзка с извършване на проверка по преписка с УРИ № 1882006011/2020 по описа на Първо РУ на МВР-Русе и преписка по описа на РРС. От ВиК
дружеството е бил изпратен официален отговор с писмо №К-3502#1/06.01.2021 г..
На 02.02.2021 г. е установено подадено от Вас ново заявление до ВиК дружеството с
вх. № К-394, на което до извършване на настоящата проверка не е изпратен отговор.

С уважение,
ГАЛИН ГРИГОРОВ
/П/
Областен управител на Област Русе и
Председател на Асоциация по ВиК на
обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе.
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