
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ /АНЕКС/ № 1  

от 28.01.2021 г. 

към ДОГОВОР ЗА СТОПАНИСВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА 

ВИК СИСТЕМИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА 

ВОДОСНАБДИТЕЛНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ  

от 06.04.2017 г. 
 

 Днес, на 28.01.2021 г. в гр. Пазарджик на основание чл. 18.7, буква „а“ от 

горецитирания договор, се сключи настоящото допълнително споразумение между: 

„АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, 

ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ“ 

ЕООД гр. Пазарджик, вписана в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с 

БУЛСТАТ 175971905, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. „Екзарх 

Йосиф“ № 2, представлявано от Стефан Неделчев Мирев – Председател, от една страна  

и  

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ” ЕООД гр. Пазарджик,  

вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 205323041, със 

седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. ”Втори януари” № 6, представлявано 

от Атанас Иванов Узунов – Управител, 

наричани за краткост по-долу поотделно „Страна” и заедно „Страните”, 

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД, ЧЕ: 

„Водоснабдяване и канализация – в ликвидация“ ЕООД, гр. Пазарджик, с ЕИК: 

822106665, е прекратило дейността си като ВиК оператор на 31.10.2018г., съгласно 

Протокол № Т3-74/08.12.2017г. на Министъра на МРРБ, с който срокът за приключване 

на ликвидацията е продължен до 31.12.2018г. 

С Разпореждане № 7 на МС от 29.12.2017 г. е образувано ново еднолично 

дружество с ограничена отговорност със 100 % държавно участие в капитала с 

наименование „Водоснабдяване и Канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик, с 

основен капитал 5 хиляди лева, собственост на МРРБ.  

И в изпълнение на т.6 от Разпореждане № 7 на МС е сключен Договор от 

01.11.2018 г. по чл.15 от ТЗ между новото дружество – „Водоснабдяване и 

Канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик като пълен правоприемник на старото 

„ВиК в ликвидация“ ЕООД, гр. Пазарджик и от 01.11.2018г. дейността на ВиК оператора 

се осъществява от новосъздаденото дружество,  

СЕ ПОДПИСА НАСТОЯЩОТО ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1 

към Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и 

съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги от 

06.04.2017 г. /Договора/, с което страните се споразумяха за следното: 



(1). От датата на подписване на настоящото допълнително споразумение, 

навсякъде в текста на Договора от 06.04.2017 г., в който като страна по него е вписано 

заличеното дружество  „Водоснабдяване и канализация  – в ликвидация” ЕООД, гр. 

Пазарджик,  ЕИК 822106665, да се чете: „Водоснабдяване и канализационни услуги” 

ЕООД, гр. Пазарджик, ЕИК 205323041. 

 (2). Предвид предстоящото придобиване на дялове в капитала на 

„Водоснабдяване и канализационни услуги” ЕООД, гр. Пазарджик от „Български ВиК 

холдинг“ ЕАД, гр. София, страните изменят и допълват, както следва: 

„2.1. В чл. 17.1, буква „а“ т. vi се изменя така: 

„vi. Автоматично, ако физическо или юридическо лице е придобило акции или 

дялове в Оператора, освен когато се касае за българската държава и общини или 

юридическо лице със сто процента държавно участие в капитала.” 

2.2. В чл. 17.6. думите „чийто едноличен собственик на капитала ще бъде 

държавата в лицето на Министерство на регионалното развитие и благоустройството“, 

се заменят с: „чийто едноличен собственик на капитала ще бъде дружеството със сто 

процента държавно участие в капитала“. 

 

 В останалата си част Договорът остава непроменен. 

 Това допълнително споразумение влиза в сила от датата на неговото подписване 

и представлява неразделна част от сключения и действащ Договор от 06.04.2017 г., за 

стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и 

предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги. 

 Настоящият анекс се подписа в три еднообразни екземпляра – по един за всяка от 

страните и един за МРРБ. 

 
Подписано от:  Подписано от: 

 

............…………… 

 

  

............…………… 

 

ОТ ИМЕТО НА АСОЦИАЦИЯ  

ПО ВиК НА ОБОСОБЕНАТА 

ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ 

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 

КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ“ 

ЕООД, ГР. ПАЗАРДЖИК 

 ОТ ИМЕТО НА 

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 

КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ“ 

ЕООД,  

ГР. ПАЗАРДЖИК 


