
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 към Допълнително 

споразумение (анекс) № 2 към сключения на 

06.04.2017 година Договор за стопанисване, 

поддържане и експлоатация на ВиК системи и 

съоръжения и предоставяне на ВиК услуги. 

ПРИЛОЖЕНИЕ III 

ОБОСОБЕНА ТЕРИТОРИЯ 

На „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик 

1. Операторът следва да предоставя Услугите съгласно Договора на следната 

Обособена територия, определена с Решение № РД - 02-14-2234 от 22 декември 2009 г. на 

министъра на регионалното развитие и благоустройството на основание § 34 от 

преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона 

за водите (обн. ДВ бр. 47 от 2009 г.) във връзка с чл. 198а от Закона за водите и допълнена 

с Решение от 06.12.2021 г. на Общото събрание на членовете на Асоциация по ВиК на 

обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, 

Пазарджик, чрез присъединяване на Община Белово към нея: 

Обхват на територията:  

    Община Пазарджик – 114 817 ж.* 

Община Септември – 25 794 ж.* 

Община Белово – 8 891 ж.* 

Община Лесичово – 5 408 ж.* 

 

ОБЩО: 154 910 ж.* 

 
* Съгласно последното официално преброяване на населението в Република България от 2011 

година, вж. § 36. от ПЗР към ЗИД Закона за водите. 

 

ГРАНИЦИ: обособените територии на „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД, София; 

„Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД, Пловдив; „Инфрастрой“ – ЕООД, гр. 

Брацигово; „ВКС“ – ЕООД, гр. Пещера; „ВКТВ“ – ЕООД, гр. Ракитово; „ВКТВ“ – ЕООД, 

Велинград; “Водоснабдяване и канализация - П“, гр. Панагюрище; „Водоснабдяване и 

канализация - С“, гр. Стрелча; „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград. 

2. Промяна на границите на Обособената територия се извършва съобразно 

разпоредбите на Закона за водите чрез сключване на Допълнително споразумение (анекс) 

към Договора.  

3. Съгласно чл. 10б, ал. 2, т. 1 от ЗВ, Министърът на регионалното развитие и 

благоустройството при осъществяването на координирането на управлението на ВиК 

системите на национално ниво координира промените в границите на обособените 

територии и обнародва в „Държавен вестник“ решенията на асоциациите по ВиК за 

промяна на границите на обособените територии. 


