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Заявление по Наредбата за регулиране цените на водоснабдителните и канализационните услуги

ДО
КОМИСИЯТА ЗА
ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ


ЗАЯВЛЕНИЕ

ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ЦЕНИ НА 
ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ И КАНАЛИЗАЦИОННИТЕ УСЛУГИ


От „Водоснабдяване и канализация“ ООД                                                                    .
(фирма на заявителя съгласно съдебната регистрация)

Р България, гр. Исперих 7400, област Разград, община Исперих, ул. “Боровец“ № 1                                                         
(седалище и адрес на управление)

Р България, гр. Исперих 7400, област Разград, община Исперих, ул. “Боровец“ № 1 
(пълен и точен адрес за кореспонденция)

Фирмено дело № 38  година 1991  на Разградски  окръжен съд

Данъчен номер .................................БУЛСТАТ 826043803   телефон:  08431 2053 

факс: .............................. e-mail vikisperih@abv.bg

представлявано от инж. Айдън Ахмед Мехмед,  ЕГН 6706155120,
(трите имена)


на длъжност: Управител


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

	Предлагам за утвърждаване следните цени на ВиК услуги за 2017 г.:


Цени на ВиК услуги  в  лв./куб.м
2017 г.
Цена за услугата доставяне на вода на потребителите

2,367
Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води             
 
0,138
Цена за услугата пречистване на отпадъчните води
 
Битови и приравнените към тях общ., търг. и др.  
0,412
Промишлени и стопански
 степен на замърсяване 1


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


	Предлагам за одобряване следните цени на ВиК услуги по години за периода 2018 г.- 2021 г.:


Цени на ВиК услуги  в  лв./куб.м
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
Цена за услугата доставяне на вода на потребителите    
2,420
2,456
2,463
2,467
Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води             
0,163
0,179
0,191
0,199
Цена за услугата пречистване на отпадъчните води
 
 
 
 
Битови и приравнените към тях общ., търг. и др.  
0,421
0,435
0,444
0,446
Промишлени и стопански     
 степен на замърсяване 1





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






      3. Прилагам  следните документи:
       3.1...електронен модел на хартиен и магнитен носител – 2 екземпляра
      3.2...текстова част на бизнес плана
      3.3...копие на публикация на цените........................................
      3.4... ФИНАНСОВ АНАЛИЗ по проект: „Интегриран проект за водния цикъл 
на град Исперих”- на магнитен носител
      3.5.... РАБОТЕН ПРОЕКТ 
ОБЕКТ: „Интегриран проект за водния цикъл на град Исперих”
 ПОДОБЕКТ: „Канализационна мрежа на град Исперих - II, III и IV етапи“ /“Разширение и реконструкция на ПСОВ“ –гр. Исперих–на магнитен носител

    3.6...................................................................................................
      3.7...................................................................................................
      3.8...................................................................................................
      3.9...................................................................................................
           (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 29.06.2016г.		                         	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.

