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КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО  РЕГУЛИРАНЕ 
София – 1000, бул.”Княз Дондуков “ № 8 -10, тел. 988 24 98, 935 96 13, факс 988 87 82 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

№ ПП - 5 

от 09.07.2015 г. 

 

Комисията за енергийно и водно регулиране на закрито заседание, проведено 

на 09.07.2015 г., след като разгледа заявление с вх. № В-17-53-5/21.03.2015 г. от 

„Водоснабдяване и канализация – С” ЕООД - град Стрелча с искане за прекратяване 

на административното производство, образувано по заявление вх. № В-17-53-

5/19.03.2014 г.  на  В и К оператора за утвърждаване/изменение на цени на 

предоставяните водоснабдителни и канализационни услуги и Доклад вх. № В-Дк-

114/23.06.2015 г., установи следното: 

 

„Водоснабдяване и канализация – С” ЕООД - град Стрелча е внесло в Комисията за 

енергийно и водно регулиране заявление вх. № В-17-53-5/19.03.2014 г. за 

утвърждаване/изменение на цените на предоставяните от дружеството водоснабдителни и 

канализационни услуги, с което се предлагат за утвърждаване следните цени на В и К 

услугите:   

Цена за доставяне на вода на потребителите от ВС „Гравитачна” 0,80 лв./куб.м  

Цена за доставяне на вода на потребителите от ВС „Помпена”      0,92 лв./куб.м  

Цена за отвеждане на отпадъчни води               0,09 лв./куб.м 
Цените са без включен ДДС. 

Със заповед на председателя на ДКЕВР № 3-B-83/23.04.2014 г. e сформирана работна 

група, която да разгледа и анализира постъпилото заявление за утвърждаване/изменение 

на цени на В и К услуги, предоставяни от „В и К - Кресна“ ЕООД.  

Действащите цени на водоснабдителните и канализационните услуги на 

„Водоснабдяване и канализация – С” ЕООД - град Стрелча са образувани по метода 

„норма на възвръщаемост“ и са утвърдени с Решение Ц-049/28.12.2011 г. на ДКЕВР, 

както следва: 

Цена за доставяне на вода на потребителите от ВС „Гравитачна” 0,75 лв./куб.м  

Цена за доставяне на вода на потребителите от ВС „Помпена”      0,86 лв./куб.м  

Цена за отвеждане на отпадъчни води               0,08 лв./куб.м 
Цените са без включен ДДС. 

Със заявление вх.№ В-17-53-5/21.03.2015 г. управителят на „Водоснабдяване и 

канализация – С” ЕООД уведомява комисията, че във връзка с разисквания в Общински 

съвет гр.Стрелча относно цената на водата в дружеството оттегля подаденото заявление за 

утвърждаване на нови цени на В и К услугите. 

Уважаването на това искане от страна на КЕВР ще доведе  като правна последица до 

прекратяване на административното производство по изменение на действащите цени на 

В и К услугите, предоставяни от на „Водоснабдяване и канализация – С” ЕООД, тъй като 

съгласно разпоредбата на чл.56, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) 

административният орган прекратява производството по искане на страната, по чиято 

инициатива то е започнало, освен ако в закон е предвидено друго, а в Закона за водите 

(ЗВ), Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ) 

или друг закон или нормативен акт от същия ранг няма забрана за прекратяване на 

производството за утвърждаване или изменение на действащите цени на В и К услугите 

по искане на подалия заявлението В и К оператор. 
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Предвид изложеното и на основание чл.56, ал.1 от АПК и чл. 41, ал. 4, т. 2 от 

Правилника за дейността на комисията за енергийно и водно регулиране и нейната 

администрация 
 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

Р Е Ш И: 

 

Прекратява административното производство, образувано по заявление вх. № 

В-17-53-5/19.03.2014 г. за утвърждаване на цени на водоснабдителните и 

канализационни услуги, предоставяни от  „Водоснабдяване и канализация – С” 

ЕООД - град Стрелча 

Решението може да бъде обжалвано пред Административен съд - София град в 

14 (четиринадесет) дневен срок. 

 

 

 
     ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

                ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ 

     

 

   ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

                НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ 
 


