
О К О Н Ч А Т Е Л Е Н 
П Р О Т О К О Л 

за разпределение на  собствеността на  активите    ВиК системи и 
съоръжения  между държавата и община  Кричим,  съгласно  чл.  13,  чл.  15  и 

чл.  19  от Закона за водите 

І.  Настоящият  окончателен  протокол  се  изготвя  на  основание  §  9,  ал.  5  от 
Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона 
за  водите  (ПЗР  към  ЗИД  на  ЗВ),  (обн.  ДВ,  бр.  103  от  29.11.2013  г.),  за  окончателно 
разпределение  на  собствеността  на  активите    ВиК  системи  и  съоръжения,  публична 
държавна  собственост  (ПДС)  и  публична  общинска  собственост  (ПОС),  съгласно  чл.  13, 
чл. 15 и чл. 19 от ЗВ, на територията на община Кричим, в обособената територия на ВиК 
оператора „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив. 

ІІ.  С  настоящия  окончателен  протокол  страните  утвърждават  Протокол  за 
разпределение  на  собствеността  на  активите    ВиК  системи  и  съоръжения,  между 
държавата  и  община  Кричим  към  31.12.2013  г.,  съгласуван  от  община  Кричим,  на 
основание  §  9,  ал.  4  от  ПЗР  към  ЗИД    на  ЗВ  (Приложение  I  към  този  окончателен 
протокол), при съответна актуализация съгласно Списък – актуализация към окончателен 
протокол  за  разпределение  на  собствеността  на  активите    ВиК  системи  и  съоръжения 
между държавата и община Кричим, съгласно чл. 13, чл. 15 и чл. 19 от Закона за водите, 
към 31.12.2014 г. (Приложение II към този окончателен протокол). 

ІIІ. Публична държавна собственост: 
1.  Общата  стойност  към  31.12.2013  г.  на  активите    ВиК  системи  и  съоръжения 

публична  държавна  собственост,  на  територията  нa  община  Кричим,  в  обособената 
територия  на ВиК оператора  „Водоснабдяване  и  канализация“  ЕООД,  гр.Пловдив,  е  3,43 
хил. лв. (Приложение I към този окончателен протокол). 

2.  Общата  стойност  към  31.12.2013  г.  на  активите    ВиК  системи  и  съоръжения 
публична  държавна  собственост,  на  обособената  територия  на  ВиК  оператора 
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив, бракувани през 2014 г.,  е 0,00 хил. 
лв. (Приложение II към този окончателен протокол). 

3.  Общата  стойност  към  31.12.2014  г.  на  новоизградените  през  2014  г.  активи   
ВиК  системи  и  съоръжения  публична  държавна  собственост,  на  територията  на  община 
Кричим,  в  обособената  територия  на  ВиК  оператора  „Водоснабдяване  и  канализация“ 
ЕООД, гр. Пловдив, е 0,00 хил. лв. (Приложение II към този окончателен протокол). 

IV.  Публична общинска собственост: 
1.  Общата  стойност  към  31.12.2013  г.  на  активите    ВиК  системи  и  съоръжения 

публична  общинска  собственост,  на  територията  на  община  Кричим,  в  обособената 
територия на ВиК оператора „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр.Пловдив, е 811,1 
хил. лв. (Приложение I към този окончателен протокол).



2.  Общата  стойност  към  31.12.2013  г.  на  активите    ВиК  системи  и  съоръжения 
публична  общинска  собственост,  на  обособената  територия  на  ВиК  оператора 
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив, бракувани през 2014 г.,  е 0,00 хил. 
лв. (Приложение II към този окончателен протокол). 

3.  Общата  стойност  към  31.12.2014  г.  на  новоизградените  през  2014  г.  активи   
ВиК  системи  и  съоръжения  публична  общинска  собственост,  на  територията  на  община 
Кричим,  в  обособената  територия  на  ВиК  оператора  „Водоснабдяване  и  канализация“ 
ЕООД, гр. Пловдив, е 0,00 хил. лв. (Приложение II към този окончателен протокол). 

Неразделна част от настоящия окончателен протокол са: 
1. Приложение  I   Протокол  за  разпределение на  собствеността на  активите   ВиК 

системи и съоръжения между държавата и община Кричим към 31.12.2013 г., съгласуван от 
община Кричим на основание § 9, ал. 4 от ПЗР към ЗИД на ЗВ; 

2.  Приложение  II    Списък  –  актуализация  към  окончателен  протокол  за 
разпределение на собствеността на активите  ВиК системи и съоръжения между държавата 
и община Кричим, съгласно чл. 13, чл. 15 и чл. 19 от Закона за водите, към 31.12.2014 г. 

ЛИЛЯНА ПАВЛОВА  АТАНАС КАЛЧЕВ 

МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО  КМЕТ НА ОБЩИНА 
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО  КРИЧИМ 
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