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ПРОЕКТ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ Ц - 

от  …….2020 г. 
 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

 

На основание чл. 6, ал. 1, т. 2, чл. 12 и чл. 13 от Закона за регулиране на 

водоснабдителните и канализационните услуги, чл. 6, т. 2 и чл. 29 от Наредбата за 

регулиране на цените на водоснабдителните и канализационни услуги и Указанията 

за образуване на цените на водоснабдителните и канализационните услуги чрез 

метода „горна граница на цени“ за регулаторния период 2017-2021 г., приети с 

решение по Протокол № 76 от 19.04.2016 г., т. 3, поправени с решение по Протокол  

№ 118 от 07.06.2016 г., т. 8, 

 

Р Е Ш И: 

 

считано от 01.01.2021 г., утвърждава цени без ДДС на водоснабдителните и 

канализационните услуги, както следва: 

1. „Софийска вода“ АД: 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 

без ДДС 

Доставяне вода на потребителите 1,535 

Отвеждане на отпадъчни води 0,539 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,369 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,421 

степен на замърсяване 2 0,738 

степен на замърсяване 3 0,923 

ВС "Бели Искър" 0,112 

ВС "Божурище" 0,477 

ВС "Вода с непитейни качества" 0,781 

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски 

и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги. 

2. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян: 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 

без ДДС 
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Доставяне вода на потребителите 1,368 

Отвеждане на отпадъчни води 0,290 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,486 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,679 

степен на замърсяване 2 0,970 

степен на замърсяване 3 1,213 

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски 

и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги. 

3. „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД: 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 

без ДДС 

Доставяне вода на потребителите 1,843 

Отвеждане на отпадъчни води 0,400 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,462 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,661 

степен на замърсяване 2 0,787 

степен на замърсяване 3 0,948 

Доставяне вода на друг ВиК оператор 0,881 

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски 

и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги. 

4. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив: 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 
без ДДС 

Доставяне вода на потребителите 1,246 

Отвеждане на отпадъчни води 0,126 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,489 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,578 

степен на замърсяване 2 0,842 

степен на замърсяване 3 1,107 

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски 

и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги. 

5. „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра: 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 

без ДДС 

Доставяне вода на потребителите 2,211 

Отвеждане на отпадъчни води 0,178 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,499 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,548 

степен на замърсяване 2 0,803 

степен на замърсяване 3 1,002 

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски 

и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги. 
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6. „ВиК“ ООД, гр. Кърджали: 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 

без ДДС 

Доставяне вода на потребителите 1,602 

Отвеждане на отпадъчни води 0,139 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,465 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,511 

степен на замърсяване 2 0,748 

степен на замърсяване 3 0,934 

Доставяне на вода с непитейни качества 0,699 

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски 

и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги. 

7. „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе: 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 

без ДДС 

Доставяне вода на потребителите 1,912 

Отвеждане на отпадъчни води 0,225 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,313 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,344 

степен на замърсяване 2 0,504 

степен на замърсяване 3 0,629 

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски 

и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги. 

8. „Напоителни системи“ ЕАД: 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 
без ДДС 

ВС Дупница - Кюстендил 0,116 

ВС Белово 0,077 

ВС Плевен 0,070 

ВС Йовковци 0,133 

ВС Долен Дунав 0,119 

ВС Източно Софийско поле 0,030 

ВС Ботевград 0,067 

ВС Шумен-Търговище 0,024 

ВС Добрич 0,259 

За цените на услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор не се извършва 

анализ на социална поносимост. 

9. „ВиК – Златни пясъци“ ООД: 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 

без ДДС 

Доставяне вода на потребителите 1,266 

Отвеждане на отпадъчни води 1,504 
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Доставяне на вода на друг ВиКО - "ВиК - Варна"ООД, гр. Варна 1,316 

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски 

и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги. 

10. „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник: 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 

без ДДС 

Доставяне вода на потребителите 1,420 

Отвеждане на отпадъчни води 0,206 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,396 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,445 

степен на замърсяване 2 0,786 

Доставяне на вода с непитейни качества 0,135 

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски 

и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги. 

11. „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана: 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 
без ДДС 

Доставяне вода на потребителите 1,790 

Отвеждане на отпадъчни води 0,264 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,540 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,766 

степен на замърсяване 2 0,938 

степен на замърсяване 3 1,084 

Доставяне на вода на друг ВиКО - ВС Враца 0,117 

Доставяне на вода на друг ВиКО - ВС Берковица 0,087 

Доставяне на вода на друг ВиКО - ВС Видин 0,272 

Доставяне на вода с непитейни качества 1,347 

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски 

и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги. 

12. „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД: 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 

без ДДС 

Доставяне вода на потребителите 2,132 

Отвеждане на отпадъчни води 0,144 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,577 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,647 

степен на замърсяване 2 0,923 

степен на замърсяване 3 1,431 

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски 

и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги. 
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13. „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД: 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 

без ДДС 

Доставяне вода на потребителите 1,534 

Отвеждане на отпадъчни води 0,075 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,370 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,440 

степен на замърсяване 2 0,603 

степен на замърсяване 3 0,880 

Доставяне на вода на друг ВиК оператор 0,590 

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски 

и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги. 

14. „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас: 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 

без ДДС 

Доставяне вода на потребителите 1,246 

Отвеждане на отпадъчни води 0,467 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,585 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,760 

степен на замърсяване 2 0,936 

степен на замърсяване 3 1,170 

Доставяне на вода на друг ВиК оператор 0,031 

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски 

и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги. 

15. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол: 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 

без ДДС 

Доставяне вода на потребителите 1,558 

Отвеждане на отпадъчни води 0,302 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,351 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,386 

степен на замърсяване 2 0,565 

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски 

и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги. 

16. „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца: 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 
без ДДС 

Доставяне вода на потребителите 1,904 

Отвеждане на отпадъчни води 0,342 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,466 
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Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,643 

степен на замърсяване 2 0,797 

степен на замърсяване 3 0,961 

Доставяне на вода на друг ВиК оператор 0,123 

Доставяне на вода с непитейни качества 1,747 

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски 

и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги. 

17. „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, гр. Добрич: 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 

без ДДС 

Доставяне вода на потребителите 1,922 

Отвеждане на отпадъчни води 0,239 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,344 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,384 

степен на замърсяване 2 0,623 

степен на замърсяване 3 0,762 

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски 

и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги. 

18. „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово: 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 

без ДДС 

Доставяне вода на потребителите 0,945 

Отвеждане на отпадъчни води 0,099 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,328 

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски 

и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги. 

19. „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир: 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 
без ДДС 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,411 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,453 

степен на замърсяване 2 0,663 

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски 

и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги. 

20. „Верила Сървис” АД: 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 
без ДДС 

Доставяне вода на потребителите 1,584 

Отвеждане на отпадъчни води 0,944 

Доставяне на вода с непитейни качества 1,268 
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Дружеството не предоставя услугата доставяне на вода на битови потребители, 

поради което не се извършва анализ на социална поносимост. 

21. „Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД, гр. Видин: 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 
без ДДС 

Доставяне вода на потребителите 1,556 

Отвеждане на отпадъчни води 0,282 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,441 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,485 

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски 

и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги. 

22. „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново: 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 
без ДДС 

Доставяне вода на потребителите 1,385 

Отвеждане на отпадъчни води 0,182 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,420 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,610 

степен на замърсяване 2 0,686 

степен на замърсяване 3 0,887 

Доставяне на вода на друг ВиК оператор 0,169 

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски 

и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги. 

23. „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД: 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 

без ДДС 

Доставяне на вода на друг ВиК оператор 0,128 

Доставяне на вода с непитейни качества 0,129 

За цените на услугите доставяне на вода на друг ВиК оператор и доставяне на вода 

с непитейни качества не се извършва анализ на социална поносимост. 

24. „В и К” ООД, гр. Габрово: 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 

без ДДС 

Доставяне вода на потребителите 1,610 

Отвеждане на отпадъчни води 0,158 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,412 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,523 

степен на замърсяване 2 0,684 

степен на замърсяване 3 0,928 

Доставяне на вода на друг ВиК оператор 0,335 
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Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски 

и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги. 

25. „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен: 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 
без ДДС 

Доставяне вода на потребителите 1,807 

Отвеждане на отпадъчни води 0,225 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,422 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,603 

степен на замърсяване 2 0,680 

степен на замърсяване 3 0,915 

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски 

и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги. 

26. „В и К-Кресна“ ООД, гр. Кресна: 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 

без ДДС 

Доставяне вода на потребителите 0,471 

Отвеждане на отпадъчни води 0,137 

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски 

и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги. 

27. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград: 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 

без ДДС 

Доставяне вода на потребителите 1,268 

Отвеждане на отпадъчни води 0,231 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,393 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,506 

степен на замърсяване 2 0,648 

степен на замърсяване 3 0,884 

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски 

и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги. 

28. „ВиК Паничище” ЕООД, гр. Сапарева баня: 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 

без ДДС 

Доставяне вода на потребителите 0,807 

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски 

и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги. 

29. „Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД: 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 

без ДДС 
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Доставяне вода на потребителите 0,894 

Отвеждане на отпадъчни води 0,170 

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски 

и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги. 

30. „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора: 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 

без ДДС 

Доставяне вода на потребителите 2,007 

Отвеждане на отпадъчни води 0,125 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,373 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,417 

степен на замърсяване 2 0,596 

степен на замърсяване 3 0,921 

Доставяне на вода на друг ВиК оператор 0,572 

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски 

и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги. 

31. „В и К” АД, гр. Ловеч: 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 
без ДДС 

Доставяне вода на потребителите 1,741 

Отвеждане на отпадъчни води 0,184 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,699 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,774 

степен на замърсяване 2 1,376 

степен на замърсяване 3 1,418 

Доставяне на вода на друг ВиКО - „Водоснабдяване и канализация 

ЕООД, гр. Плевен 
0,119 

Доставяне на вода на друг ВиКО - „В и К- Стенето“ ЕООД, гр. Троян 0,120 

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски 

и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги. 

32. „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград: 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 

без ДДС 

Доставяне вода на потребителите 2,575 

Отвеждане на отпадъчни води 0,129 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,319 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,460 

степен на замърсяване 2 0,545 

степен на замърсяване 3 0,644 

Доставяне на вода на друг ВиКО „Водоснабдяване и канализация“ 
ООД, гр. Исперих 

0,863 

Доставяне на вода на друг ВиКО „Водоснабдяване и канализация“ 

ООД, гр. Търговище 
0,684 
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Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски 

и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги. 

33. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София: 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 
без ДДС 

Доставяне вода на потребителите 1,270 

Отвеждане на отпадъчни води 0,203 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,663 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,800 

степен на замърсяване 2 1,104 

степен на замърсяване 3 1,533 

Доставяне на вода с непитейни качества 1,237 

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски 

и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги. 

34. „АЦК“ ООД: 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 

без ДДС 

Доставяне вода на потребителите 1,966 

Отвеждане на отпадъчни води 0,284 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,898 

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски 

и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги. 

35. „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Търговище 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 

без ДДС 

Доставяне вода на потребителите 2,126 

Отвеждане на отпадъчни води 0,204 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,299 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,465 

степен на замърсяване 2 0,549 

степен на замърсяване 3 0,681 

Доставянена вода на друг ВиК оператор – „ВиК – Сливен“ ООД 0,528 

Доставянена вода с непитейни качества 1,268 

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски 

и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги. 

 

36. „Водоснабдяване и канализация - Стенето” ЕООД, гр. Троян 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 
без ДДС 

Доставяне вода на потребителите 1,296 

Отвеждане на отпадъчни води 0,124 
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Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,371 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,508 

степен на замърсяване 2 0,609 

степен на замърсяване 3 0,808 

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски 

и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги. 

 

37. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 

без ДДС 

Доставяне вода на потребителите 2,398 

Отвеждане на отпадъчни води 0,114 

Пречистване на отпадъчни води   

Битови и приравнените към тях потребители 0,422 

Промишлени и други стопански потребители   

степен на замърсяване 1 0,489 

степен на замърсяване 2 0,679 

степен на замърсяване 3 1,024 

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски 

и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги. 

38. „Спринг Форс“ ООД, гр. Нови Пазар 

Цени на ВиК услуги   
 лв./куб.м. 

без ДДС 

Доставяне на вода за технологични нужди на „Ново стъкло“ ЕАД    0,697 

Дружеството не предоставя услугата доставяне на вода на битови потребители, 

поради което не се извършва анализ на социална поносимост. 

 

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - София град в 

14 - дневен срок. 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

                        ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ 

 

                ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

 

                         РОСИЦА ТОТКОВА 

 


