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на длъжност Управител
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
1. Предлагам за утвърждаване следните цени на ВиК услуги за 2020 г.:
Цени на ВиК услуги в лв./куб.м
Цена за услугата доставяне на вода на потребителите
Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води

2020 г.
1,39
0,14

Цена за услугата пречистване на отпадъчните води
Битови и приравнените към тях общ., търг. и др.

0,35

степен на замърсяване 1
Промишлени и стопански

степен на замърсяване 2
степен на замърсяване 3

Цена за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор
Цена за услугата доставяне на вода с непитейни качества

1

2. Посочените цени да се прилагат до приключване на процедурата по
окончателно преминаване на обслужване на община Димитровград от „ВиК
„ЕООД гр. Хасково.
3. Прилагам следните документи:
3.1. Писмени мотиви за обосновка на предлаганата цена.
3.2. Справки по образец.
3.3...................................................................................................
3.4...................................................................................................
3.5...................................................................................................
3.6...................................................................................................
3.7...................................................................................................
(подробен опис на прилаганите документи)

Съгласно чл. 20, ал. 2 от НРЦВКУ, ВиК операторите не са задължени да предоставят
информация, документи и данни по ал. 1, които Комисията може да получи чрез
безплатен достъп до публичен регистър или които вече са били предоставени на
Комисията по законоустановения ред. Наличието на тези обстоятелства се посочва
изрично в заявлението по чл. 19.
Задължавам се да представя всички документи, които КЕВР ми поиска допълнително в
съответствие с изискванията на закона.

Дата ____________

Подпис ____________________(печат)

Заявлението се попълва на компютър, пишеща машина или четливо на ръка.
Представените в КЕВР документи следва да бъдат в два екземпляра и заверени от лицето с
представителна власт, подписало заявлението.
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