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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

№229 

взето на заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 08.01.2021 г. с  Протокол № 19 
 

 

ОТНОСНО: Намаляване на цени за ВиК услуги, предоставени от „Инфрастрой“ ЕООД 

град Брацигово за 2021г.,  утвърдени с Решение № Ц-46/30.12.2020 г. на КЕВР  

 

Мотиви:  ВиК операторите, в качеството си на търговски дружества, могат да вземат 

самостоятелно управленско решение за намаляване на цената под утвърдената от КЕВР 

в конкретни случаи и съобразно правилата за управление и разрешение на 

собствениците на капитала. 

 
Общински съвет Брацигово, след като се запозна с предложението на Йорданка 

Атанасова – Председател на постоянната комисия по Оперативен контрол на 

„Инфрастрой”  ЕООД  град Брацигово, на основание  чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от 

ЗМСМА, чл.9, ал.1, т.17 от Наредба за реда за осъществяване на стопанска дейност от 

Община Брацигово по Закона за общинската собственост, чл. 60, ал. 1 и 2 от 

Административно процесуалния кодекс, поради необходимост да се защитят особено 

важни обществени интереси, а именно: да не се оскъпява цената на ВиК услугите, 

предоставяни от "Инфрастрой" ЕООД, гр. Брацигово през 2021 г. в условията на 

епидемична обстановка, тъй като доходите на голяма част от населението са ниски и с 

цел да не се влошава допълнително социалното положение на населението, както и за 

да не се стига до нарастване на социалното напрежение, и поради това, че от 

закъснението на изпълнението на настоящото решение ще последва значителна и 

трудно поправима вреда на населението на общината, изразяваща се в плащане на по-

високи цени на ВиК услугите, ползвани през времето, докато решението влезе в сила, 

ако не се разпореди предварителното му изпълнение,  и след станалите разисквания  

 

РЕШИ: 

 

1. Определя цени на предоставяни от „ИНФРАСТРОЙ“ ЕООД, град Брацигово,  В и К 

услуги за 2021 г., считано от  01.01.2021 година до 30.06.2021г., както следва: 

    

    1.1. За услугата „Доставяне вода на потребителите“ – 0.833 лв./куб. м. без ДДС, като 

тази цена е същата, както е през 2020 г. и е намалена в сравнение с утвърдената с 

Решение № Ц-46/30.12.2020 г. на КЕВР за 2021 година в Община Брацигово; 

 

   1.2. За услугата „Отвеждане на отпадъчни води“ – 0.100 лв./куб. м. без ДДС, като тази 

цена е по-ниска в сравнение с цената през 2020 г. и е съобразно утвърдената с Решение 

№ Ц-46/30.12.2020г. на КЕВР за 2021 година в Община Брацигово; 

 

  1.3. За услугата „Пречистване на отпадъчни води“ – 0.303 лв./куб. м. без ДДС, само за 

потребителите, за които тази услуга се извършва, като тази цена е същата, както е през 

2020 г. и е намалена в сравнение с утвърдената с Решение № Ц-46/30.12.2020 г. на 

КЕВР за 2021 година в Община Брацигово; 
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2. Разпорежда предварително изпълнение на решението от деня на приемането му, за да 

може ВиК операторът „ИНФРАСТРОЙ“ ЕООД, гр. Брацигово да има основания да 

начислява предложените ВиК услуги с нови цени, считано от 01.01.2021г. 

 
                                    

 

 

 

 

Общ брой на общинските съветници:  13 

Присъствали: 13 

Гласували: „За” – 13   , „Против” – няма, „Въздържали се” – няма 

 

 

 

 

                  

                                        Председател  на ОбС Брацигово: 

                    /инж.Веселина Дамова/ 


