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Съобщение за внасяне на предложение в КЕВР 

 

Във връзка с настъпили изменения и допълнения на внесен Бизнес план за развитие за 

периода 2017-2021 г.  на „ВиК-Сливен” ООД и на основание чл.18 от Наредба за 

регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги, 

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД уведомява всички  свои потребители, че 

внася за разглеждане в Комисия за енергийно и водно регулиране  ново предложение за 

утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги за 

регулаторен период 2017 година - 2021 година както следва: 
 

Цени на ВиК услуги  в  лв./куб.м 2017 г. 

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите     1,621 

Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води              0,065 

Цена за услугата пречистване на отпадъчните води   

Битови и приравнените към тях общ., търг. и др.   0,353 

Промишлени и стопански 

 степен на замърсяване 1 0,419 

степен на замърсяване 2 0,574 

степен на замърсяване 3 0,839 

Цена за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор    0,631 

Цена за услугата доставяне на вода с непитейни качества - 

 

 

 

Цени на ВиК услуги  в  лв./куб.м 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите     1,618 1,645 1,692 1,704 

Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води              0,069 0,076 0,083 0,083 

Цена за услугата пречистване на отпадъчните води         

Битови и приравнените към тях общ., търг. и др.   0,363 0,379 0,381 0,411 

Промишлени и стопански      

 степен на замърсяване 1 0,431 0,451 0,453 0,489 

степен на замърсяване 2 0,591 0,618 0,620 0,670 

степен на замърсяване 3 0,863 0,902 0,906 0,978 

Цена за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор    0,634 0,642 0,649 0,655 

Цена за услугата доставяне на вода с непитейни качества - - - - 

 

  
 Предложените цени са без включен ДДС. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 


