
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 685 

 
Взето с протокол №49 от заседание на Общински съвет - гр.Септември, 

проведено на 30.04.2014г. 
 

Относно: Приемане на декларация относно Решение № 259 от 30.12.2013 г. на 
Общински съвет Пазарджик за придобиване на 100 % от капитала на „В и К в 
ликвидация” ЕООД Пазарджик  ,с едноличен собственик Държавата 
 

Общински съвет – Септември  
Като съобрази факта, че Водоснабдяването и Канализацията са 

изключително важни обществени услуги, които засягат всеки един жител на 
обслужваната територия, тъй като човешкото същество не може да живее без 
вода, 
 Споделяйки  Европейската практика услугите по водоснабдяване да се 
регулират и управляват от Държавата, която гарантира защита на обществения 
интерес, на  основание 21, ал.2 от ЗМСМА,  

Р Е Ш И: 
ПРИЕМА декларация със следното съдържание: 

1. Реализирането на Решение № 259 от 30.12.2013 г. на Общински съвет 
Пазарджик за придобиване на 100 % от капитала на „В и К в ликвидация” ЕООД 
Пазарджик, с едноличен собственик Държавата, е против интересите на 
жителите на Община Септември.  
2. Ако се даде възможност да се прехвърли капитала на "В и К " ЕООД в 
ликвидация в полза на Община Пазарджик ще се създаде правен абсурд без 
аналог в местното самоуправление. Държавното дружество макар и в 
процедура по ликвидация, като оператор на в и к системите, разположени в три 
общини, обхваща в себе си и правото на стопанисване на имущество, което е 
публична държавна, респективно общинска собственост, на територията на 
Община Септември. При прехвърлянето на дяловете на това държавно 
дружество в полза на Община Пазарджик ще се създаде възможността 
общинско търговско дружество, 100 % на Община Пазарджик, да стопанисва и 
управлява публична общинска собственост на Община Септември. 
3. Настояваме компетентните държавни институции и органи да не допускат „В 
и К в ликвидация” ЕООД Пазарджик да бъде прехвърлено в еднолична 
собственост на Община Пазарджик. 
 
Общ брой на общинските съветници:         21   
Присъствали:             16 
Гласували:              16 
“ЗА”              16 
“ПРОТИВ”                0 
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”                                0 

  
АНТОН ВЛАХОВ 
Председател на ОбС-Септември 
 


