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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

№288 

взето на заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 28.05.2021 г. с  Протокол № 25 
 

 

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 и след станалите разисквания  

 

РЕШИ: 

 

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

услуги за 2021 г., считано от  01.07.2021 година до 31.12.2021г., 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; 

 

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Административен съд – Пазарджик 

чрез Общински съвет – Брацигово в 14-дневен срок от съобщаването му. 
 

Общ брой на общинските съветници: 13 

Присъствали: 12 

Гласували: „За” – 11, „Против” – няма, „Въздържали се” – 1 

 

 

 

                  

                                        Председател  на ОбС Брацигово: 

                    /инж.Веселина Дамова/ 


