
 

 

Ц Е Н О Р А З П И С 

 
Цени на услуги за проучване за присъединяване, предоставяне на изходни данни 

и условия за присъединяване към водоснабдителната и канализационната система, 

разглеждане и съгласуване на проекти и други административно-технически услуги, в 

сила от 08.10.2019 г., както следва: 

 

№ Вид услуга 

Цена на услугите в лева по срок на изпълнение 

обикновена услуга бърза услуга 

Цена в лева Цена в лева 

без ДДС с ДДС без ДДС с ДДС 

1 Проучване относно:         

1.1. 
Предоставяне на изходни данни за проектиране на сградни 

водопроводни и канализационни отклонения 
120.00 лв. 144.00 лв. 300.00 лв. 360.00 лв. 

1.2. 
Предоставяне на изходни данни за проектиране на сградно 

водопроводно отклонение 
80.00 лв. 96.00 лв. 200.00 лв. 240.00 лв. 

1.3. 
Предоставяне на изходни данни за проектиране на сградно 

канализационно отклонение 
80.00 лв. 96.00 лв. 200.00 лв. 240.00 лв. 

1.4. 
Присъединяване към водопроводната мрежа във връзка с 

водоснабдяване по време на строителство 
80.00 лв. 96.00 лв. 200.00 лв. 240.00 лв. 

1.5. 

Предоставяне на данни за прединвестиционно проучване и 

проектиране на елементи на техническата инфраструктура -  В 

и К и други  мрежи 
100.00 лв. 120.00 лв. 250.00 лв. 300.00 лв. 

1.6. Съгласуване на скица 70.00 лв. 84.00 лв. 175.00 лв. 210.00 лв. 

1.7. 
Предоставяне на предварителни данни за съществуващите ВиК 

мрежи до имот или за изработване на устройствен план 
80.00 лв. 96.00 лв. 200.00 лв. 240.00 лв. 

1.8. Съгласуване на ПУП 35.00 лв. 42.00 лв. 52.50 лв. 63.00 лв. 

2 Проверка на проект         

2.1. 
Проверка на проект за сградни водопроводни и канализационни 

отклонения  
100.00 лв. 120.00 лв. 250.00 лв. 300.00 лв. 

2.2. Проверка на проект за сградно водопроводно отклонение  70.00 лв. 84.00 лв. 175.00 лв. 210.00 лв. 

2.3. Проверка на проект за сградно канализационно отклонение  70.00 лв. 84.00 лв. 175.00 лв. 210.00 лв. 

3 
Предоставяне на договор за присъединяване към ВиК 

мрежи 
0.00 лв. 0.00 лв. 200.00 лв. 240.00 лв. 

4 
Съгласуване на проекти за елементи на техническата 

инфраструктура 
        

4.1. 
Съгласуване на проекти за елементи на техническата 

инфраструктура с дължина до 100 м 
100.00 лв. 120.00 лв. 250.00 лв. 300.00 лв. 

4.2. 
Съгласуване на проекти за елементи на техническата 

инфраструктура с дължина до 500 м 
150.00 лв. 180.00 лв. 375.00 лв. 450.00 лв. 

4.3. 
Съгласуване на проекти за елементи на техническата 

инфраструктура с дължина над 500 м 
200.00 лв. 240.00 лв. 500.00 лв. 600.00 лв. 
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5 Издаване на други становища 30.00 лв. 36.00 лв.     

6 Преиздаване на изходни данни 50% от цената на услугата за изд. на изходни данни 

7 Пресъгласуване на работен проект 50% от цената на услугата за съгласуване 

8 

Проучване за заустване на производствени отпадъчни води в 

канализационните мрежи на населените места и селищните 

пречиствателни станции и сключване на договор 
68.00 лв. 81.60 лв.     

 

Съгласно §24, ал. 2 от Закон за устройство на територията, проучването за 

присъединяване и предоставянето на изходни данни и условия за присъединяване се 

извършват след заплащане на определените такси от клиентите.  

Срок за изпълнение на обикновените услуги: 14 дни от завеждане на заявление 

за изходни данни, съгласуване на ПУП и проверка на проект за сградни отклонения.   

Бързите услуги се извършват в срок от 7 работни дни от завеждане на заявление. 

Срок за изготвяне на договор за присъединяване – 14 дни, бърза услуга – 7 дни.  

  


