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СЪОБЩЕНИЕ 

 

 

Съгласно Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и 

канализационните услуги, приета с ПМС №8 от 18.01.2016г., обн. в ДВ бр.6 от 

22.01.2016г. 

„В и К” ЕООД гр. Пловдив оповестява на потребителите, че ще внесе заявление в 

КЕВР, за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителните и канализационни 

услуги, предоставените на територията на дружеството. 

 

1. Предложените за утвърждаване  от КЕВР цени за 2022 година са следните: 

 

          услугата доставяне на питейна вода на потребителите – 1,674 лв./куб.м. 

          услугата отвеждане на отпадъчни води – 0,151 лв./куб.м.  -                                      

          услугата пречистване на отпадъчни води: 

          битови и приравнени към тях потребители – 0,700 лв./куб.м.  

          промишлени и др. стопански потребители: 

      степен на замърсяване 1 – 0,817 лв./куб.м. 

                  степен на замърсяване 2 – 1,143 лв./куб.м. 

      степен на замърсяване 3 – 1,674 лв./куб.м.     

 

2. Предложените за одобряване от КЕВР цени за следващите години от регулаторния 

период  са както следва: 

 

          2023 година 

          услугата доставяне на питейна вода на потребителите – 1,729 лв./куб.м. 

          услугата отвеждане на отпадъчни води – 0,185 лв./куб.м.  -                                      

          услугата пречистване на отпадъчни води: 

          битови и приравнени към тях потребители – 0,715 лв./куб.м.  

          промишлени и др. стопански потребители: 

      степен на замърсяване 1 – 0,836 лв./куб.м. 

                  степен на замърсяване 2 – 1,168 лв./куб.м. 

      степен на замърсяване 3 – 1,708 лв./куб.м.     

 

          2024 година 

          услугата доставяне на питейна вода на потребителите – 1,801 лв./куб.м. 

          услугата отвеждане на отпадъчни води – 0,199 лв./куб.м.                                  

          услугата пречистване на отпадъчни води: 

          битови и приравнени към тях потребители – 0,699 лв./куб.м.  

          промишлени и др. стопански потребители: 

      степен на замърсяване 1 – 0,818 лв./куб.м. 

                  степен на замърсяване 2 – 1,142 лв./куб.м. 

      степен на замърсяване 3 – 1,669 лв./куб.м.    

 

          2025 година  

          услугата доставяне на питейна вода на потребителите – 1,915 лв./куб.м. 

          услугата отвеждане на отпадъчни води – 0,260 лв./куб.м.                                  

          услугата пречистване на отпадъчни води: 

          битови и приравнени към тях потребители – 0,705 лв./куб.м.  

          промишлени и др. стопански потребители: 
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      степен на замърсяване 1 – 0,826 лв./куб.м. 

                  степен на замърсяване 2 – 1,152 лв./куб.м. 

      степен на замърсяване 3 – 1,682 лв./куб.м.     

 

         2026 година 

          услугата доставяне на питейна вода на потребителите – 2,007 лв./куб.м. 

          услугата отвеждане на отпадъчни води – 0,271 лв./куб.м.                                      

          услугата пречистване на отпадъчни води: 

          битови и приравнени към тях потребители – 0,733 лв./куб.м.  

          промишлени и др. стопански потребители: 

                  степен на замърсяване 1 – 0,860 лв./куб.м. 

                  степен на замърсяване 2 – 1,197 лв./куб.м. 

      степен на замърсяване 3 – 1,748 лв./куб.м.     

 
 

 

 


