
 

 

 

 

У С Т А В  

НА „БЪЛГАРСКИ ВиК ХОЛДИНГ“ ЕАД - СОФИЯ 

 

Глава първа 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статут 

Чл. 1. (1) „Български ВиК холдинг“ ЕАД – СОФИЯ е еднолично акционерно 

холдингово дружество с държавно имущество, наричано по-нататък „Дружеството”. 

(2)  Дружеството е учредено въз основа и в изпълнение на Разпореждане № 1 на 

Министерския съвет от 22 януари 2020 г. 

(3) Едноличен собственик на капитала на Дружеството е държавата, 

представлявана от министъра на регионалното развитие и благоустройството. 

(4) В дейността си „Български ВиК холдинг“ ЕАД СОФИЯ ще се ръководи от 

действащото в страната законодателство, настоящия устав и решенията на съвета на 

директорите. 

(5) Дружеството ще осъществява дейността си в съответствие с правилата по 

държавните помощи, съответно приложими към дейността, както и към операциите, 

които предприема. 

Фирма 

Чл. 2. (1) Дружеството ще извършва дейността си под фирма, изписвана на 

български език, с включено означение „ЕАД”, по следния  

начин - „Български ВиК холдинг“ ЕАД - СОФИЯ. При необходимост фирмата на 

Дружеството ще се изписва на английски език но следния начин: „Bulgarian W&S 

holding” EAD. 

(2)  Фирмата, седалището и адресът на управление, единният идентификационен 

код и банковата сметка на Дружеството трябва да бъдат посочвани в документите от 

търговската му кореспонденция и на страницата му в интернет. 

Седалище и адрес на управление 

Чл. 3. Седалището и адресът на управление на Дружеството е гр. София, 

Столична община, район „Оборище“, ул. „Париж“ 11А. 

Срок 

Чл. 4. Дружеството се учредява за неограничен срок. 

 

Предмет на дейност 

Чл. 5. Дружеството осъществява дейност по придобиване и управление на 

участия в дружества от отрасъл ВиК и дружества, свързани с изграждане, ремонт и 
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реконструкция на ВиК инфраструктура; финансиране на дружества, в които 

холдинговото дружество участва; координиране и управление на инвестиционните 

дейности и на дейностите по поддържане на ВиК инфраструктурата; координация на 

модела на управление и функциите на дружествата от отрасъл ВиК; общо управление на 

финансовите потоци и процедурите за възлагане на обществените поръчки, придобиване, 

оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на 

дружествата, в които холдинговото дружество участва, извършване на собствена 

производствена или търговска дейност, както и всички други дейности, незабранени от 

закона. 

Глава втора 

КАПИТАЛ И АКЦИИ 

Раздел I 

Размер на капитала 

Чл. 6. (1) Капиталът на Дружеството е 1 040 741 000 (един милиард четиридесет 

милиона седемстотин четиридесет и един хиляди лева). Капиталът е формиран от: 

a) парична вноска на държавата - Едноличен собственик на капитала в размер 

1 000 000 000 лв. (един милиард) лева; 

b) непарична вноска на държавата – Едноличен собственик на капитала с 

предмет правото на собственост на държавата върху:  

Поземлен имот – частна държавна собственост, находящ се в област София, Столична 

община, гр. София, район „Оборище“, ул. „Париж“ 11А,  който съгласно Скица на 

поземлен имот № 15-621740/14.07.2020 г. на СГКК-гр. София, е заснет с идентификатор 

68134.403.232 (шестдесет и осем хиляди, сто тридесет и четири, точка, четиристотин и 

три, точка, двеста тридесет и две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на 

гр. София, одобрени със Заповед РД-18-45/09.07.2010 г. на Изпълнителен директор на 

АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо 

поземления имот е от 14.07.2020 г., с площ от 703 кв. м, ведно с изградените върху същия 

поземлен имот сгради, а именно:  

 Сграда – частна държавна собственост, която съгласно Скица № 15-

621743/14.07.2020 г., издадена от СГКК-гр. София, е заснета с идентификатор 

68134.403.232.1 (шестдесет и осем хиляди, сто тридесет и четири, точка, четиристотин и 

три, точка, двеста тридесет и две, точка, едно), по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със Заповед № 18-45/09.07.2010 г. на Изпълнителен директор на 

АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо 

сградата, е от 14.07.2020 г., с адрес: гр. София, район Оборище, ул. ул. „Париж“ 11А, със 

застроена площ от 345 кв. м., брой етажи: 3 етажа, и  

 Сграда – частна държавна собственост, която съгласно Скица № 15-

621745/14.07.2020 г., издадена от СГКК-гр. София, е заснета с идентификатор 

68134.403.232.2 (шестдесет и осем хиляди, сто тридесет и четири, точка, четиристотин и 

три, точка, двеста тридесет и две, точка, две), по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със Заповед № 18-45/09.07.2010 г. на Изпълнителен директор на 

АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо 

сградата, е от 14.07.2020 г., с адрес: гр. София, район Оборище, ул. „Париж“ 11А, със 

застроена площ от 58 кв. м., брой етажи: 1. 
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Правата на държавата върху гореописания поземлен имот и сгради, находящи се в 

него, се удостоверяват със следните документи: Решение на Министерския съвет № 582 

от 14 август 2020 г. за обявяване на имот – публична държавна собственост за имот 

частна държавна собственост, Акт за частна държавна собственост № 10656/ от 

18.09.2020 г., Скица на поземлен имот № 15-621740/14.07.2020 г. на СГКК-гр. София, 

Скица на сграда № 15-621743/14.07.2020 г., издадена от СГКК-гр. София, Скица на 

сграда № 15-621745/14.07.2020 г., издадена от СГКК-гр. София и Удостоверение за 

данъчна оценка Изх. № 7216000956/15.07.2020 г.  

Паричната оценка на непаричната вноска, представляваща правото на собственост 

на държавата върху недвижимия имот (поземлен имот и сгради), извършена на 

основание чл. 23, ал.2 ППЗПП във вр. с чл. 43, ал.2 ЗДС и чл. 92, ал. 1 ППЗДС, е в размер 

на 2 930 000 лв. (два милиона деветстотин и тридесет хиляди лева) съгласно Доклад за 

пазарна оценка от 17.08.2020 г., формирана като следва: 

- Поземлен имот с идентификатор 67134.403.232 – 146 500 лв.; 

- Сграда с идентификатор 68134.403.232.1 – 2 635 800 лв.; 

- Сграда с идентификатор 68134.403.232.2 – 147 700 лв.; 

Срещу извършената непарична вноска държавата – едноличен собственик на 

капитала записва 2930 (две хиляди деветстотин и тридесет) броя акции, всяка от които с 

номинална стойност 1 000 (хиляда лева), с обща номинална стойност 2 930 000 лв. (два 

милиона деветстотин и тридесет хиляди лева).  

c) непарична вноска на държавата – Едноличен собственик на капитала с 

предмет правото на собственост на държавата върху движими вещи - частна държавна 

собственост, находящи се в сградите по б. „б“, подробно описани в Списъка с движими 

вещи, представляващ Приложение 1 към настоящия Устав.  

Правата на държавата върху гореописаните движими вещи се удостоверяват със 

следните документи: Писмо от МФ до ДКСИ от 06.07.2020 г., Заповед на ДКСИ от 

09.07.2020 г., Решение на Министерския съвет № 582 от 14 август 2020 г. и Справка 

относно актуалната балансова стойност на движимите вещи към октомври 2020 г. 

Паричната оценка на непаричната вноска, представляваща правото на собственост 

на държавата върху движимите вещи, извършена на основание чл. 23, ал.2 ППЗПП във 

вр. с чл. 92, ал.2 ППЗДС, е в размер на 65 883,03 лв. (шестдесет и пет хиляди осемстотин 

осемдесет и три лева и три стотинки) съгласно Справка относно актуалната балансова 

стойност на движимите вещи към октомври 2020 г. 

Срещу извършената непарична вноска държавата записва 65 (шестдесет и пет) броя 

акции, всяка от които с номинална стойност 1 000 (хиляда лева), с обща номинална 

стойност 65 000 лв. (шестдесет и пет хиляди лева).  

d) непарични вноски на държавата - Едноличен собственик на капитала с 

предмет правото на собственост на държавата върху следните дялове и акции:  

(i) 110 500 броя дружествени дяла от капитала на „Водоснабдяване – Дунав” 

ЕООД, ЕИК 826043778, гр. Разград с номинална стойност от 10 лв. всеки един, 

формиращи 100% от капитала на дружеството, и с парична оценка в размер на 1 105 000 

лв. (един милион сто и пет хиляди лева) съгласно Заключение за оценка на непарична 

вноска от 21.08.2020 г. по Акт за назначаване на вещи лица № 20200806111935 от 
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07.08.2020 г. на Агенцията по вписванията. Срещу непаричната вноска едноличният 

собственик - държавата записва 1 105 броя поименни акции с право на глас от капитала 

на „Български ВиК холдинг“ ЕАД - СОФИЯ, с номинална стойност 1 000 лева всяка една 

и обща номинала стойност от 1 105 000 лв. (един милион сто и пет хиляди лева);  

(ii) 89 060 броя дружествени дяла от капитала на „Кюстендилска Вода“ ЕООД, 

ЕИК 200167154, гр. Кюстендил, с номинална стойност от 100 лв. всеки един, формиращи 

100% от капитала на дружеството, и с парична оценка в размер на 3 083 000 лв. (три 

милиона и осемдесет и три хиляди лева) съгласно Заключение за оценка на непарична 

вноска от септември 2020 г. по Акт за назначаване на вещи лица № 20200806124738-

4/20.08.2020 г. на Агенцията по вписванията. Срещу непаричната вноска едноличният 

собственик - държавата записва 3 083 броя поименни акции с право на глас от капитала 

на „Български ВиК холдинг“ ЕАД - СОФИЯ, с номинална стойност 1 000 лева всяка една 

и обща номинала стойност от 3 083 000 лв. (три милиона и осемдесет и три хиляди лева);  

(iii) 33 919 броя дружествени дяла от капитала на „Водоснабдяване и 

Канализация“ ЕООД, ЕИК 126004284, гр. Хасково с номинална стойност от 10 лв. всеки 

един, представляващи 100% от капитала на дружеството, и с парична оценка в размер на 

339 000 лв. (триста тридесет и девет хиляди лева) съгласно Заключение за оценка на 

непарична вноска от 14.09.2020 г. по Акт за назначаване на вещи лица № 

20200806133211/07.08.2020 г. на Агенцията по вписванията. Срещу непаричната вноска 

едноличният собственик - държавата записва 339 броя поименни акции с право на глас 

от капитала на „Български ВиК холдинг“ ЕАД - СОФИЯ, с номинална стойност 1 000 

лева всяка една и обща номинала стойност от 339 000 лв. (триста тридесет и девет хиляди 

лева);  

(iv) 100109 броя дружествени дяла от капитала на „Водоснабдяване и 

Канализация - Видин“ ЕООД, ЕИК 815123415, гр. Видин с номинална стойност от 1 лв. 

всеки един, представляващи 100% от капитала на дружеството, и с парична оценка в 

размер 100 000 лв. (сто хиляди лева) съгласно Заключение за оценка на непарична вноска 

от 21.08.2020 г. по Акт за назначаване на вещи лица № 20200806133834/07.08.2020 г. на 

Агенцията по вписванията. Срещу непаричната вноска едноличният собственик - 

държавата записва 100 броя поименни акции с право на глас от капитала на „Български 

ВиК холдинг“ ЕАД - СОФИЯ, с номинална стойност 1 000 лева всяка една и обща 

номинала стойност от 100 000 лв. (сто хиляди лева);  

(v) 222 780 броя акции от капитала на „Водоснабдяване и Канализация“ ЕАД, 

ЕИК 812115210, гр. Бургас с номинална стойност от 10 лв. всяка една, представляващи 

100% от капитала на дружеството, и с парична оценка в размер на 2 228 000 лв. (два 

милиона двеста двадесет и осем хиляди лева) съгласно Заключение за оценка на 

непарична вноска от 25.08.2020 г. по Акт за назначаване на вещи лица № 

20200806134505/07.08.2020 г. на Агенцията по вписванията. Срещу непаричната вноска 

едноличният собственик - държавата записва 2 227 броя поименни акции с право на глас 

от капитала на „Български ВиК холдинг“ ЕАД- СОФИЯ, с номинална стойност 1 000 

лева всяка една и обща номинала стойност от 2 227 000 лв. (два милиона двеста двадесет 

и седем хиляди лева). 

(vi) 81 318 броя дружествени дяла от капитала на “Водоснабдяване и 

канализация” ЕООД, ЕИК 115010670, гр. Пловдив, с номинална стойност от 10 лв. всеки 

един, представляващи 100% от капитала на дружеството, и с парична оценка в размер на 

813 000 лв. (осемстотин и тринадесет хиляди лева) съгласно Заключение за оценка на 

непарична вноска от 26.09.2020 г. по Акт за назначаване на вещи лица № 

20200806123452/07.08.2020 .г на Агенцията по вписванията. Срещу непаричната вноска 

едноличният собственик - държавата записва 813 броя поименни акции с право на глас 
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от капитала на „Български ВиК холдинг“ ЕАД - СОФИЯ, с номинална стойност 1 000 

лева всяка една и обща номинала стойност от 813 000 лв. (осемстотин и тринадесет 

хиляди лева);  

(vii) 228 240 броя дружествени дяла от капитала на “Водоснабдяване и 

канализация” ЕООД, гр. Ямбол, ЕИК 128000893, с номинална стойност от 1 лв. всеки 

един, представляващи 100% от капитала на дружеството, и с парична оценка в размер на 

228 240 лв. (двеста двадесет и осем хиляди двеста и четиридесет лева) съгласно 

Заключение за оценка на непарична вноска от 23.09.2020 г. по Акт за назначаване на 

вещи лица № 20200806131245-3/15.09.2020 г. на Агенцията по вписванията. Срещу 

непаричната вноска едноличният собственик - държавата записва 228 броя поименни 

акции с право на глас от капитала на „Български ВиК холдинг“ ЕАД - СОФИЯ, с 

номинална стойност 1 000 лева всяка една и обща номинала стойност от 228 000 лв. 

(двеста двадесет и осем хиляди лева);  

(viii) 139 920 броя дяла от капитала на "Водоснабдяване и Канализация - Сливен" 

ООД, ЕИК 829053806, гр. Сливен, с номинална стойност от 10 лв. всеки един, 

представляващи 51% от капитала на дружеството, и с парична оценка в размер на 1 399 

200 лв. (един милион триста деветдесет и девет хиляди и двеста лева) съгласно 

Заключение за оценка на непарична вноска от септември 2020 г. по Акт за назначаване 

на вещи лица № 20200901140351/02.09.2020 г. на Агенцията по вписванията. Срещу 

непаричната вноска едноличният собственик - държавата записва 1399 броя поименни 

акции с право на глас от капитала на „Български ВиК холдинг“ ЕАД - СОФИЯ, с 

номинална стойност 1 000 лева всяка една и обща номинала стойност от 1 399 000 лв. 

(един милион триста деветдесет и девет хиляди лева); 

(ix) 24836 броя дяла от капитала на "Водоснабдяване и Канализация-Шумен" 

ООД, ЕИК 837068284, гр. Шумен, с номинална стойност от 10 лв. всеки един, 

представляващи 51% от капитала на дружеството, и с парична оценка в размер на 248 359 

лв. (двеста четиридесет и осем хиляди триста петдесет и девет лева) съгласно 

Заключение за оценка на непарична вноска от 23.09.2020 г. по Акт за назначаване на 

вещи лица № 20200901141235/02.09.2020 г. на Агенцията по вписванията. Срещу 

непаричната вноска едноличният собственик - държавата записва 248 броя поименни 

акции с право на глас от капитала на „Български ВиК холдинг“ ЕАД - СОФИЯ, с 

номинална стойност 1 000 лева всяка една и обща номинала стойност от 248 000 лв. 

(двеста четиридесет и осем хиляди лева); 

(x) 66976 броя дружествени дяла от капитала на „Водоснабдяване и 

Канализация” ЕООД, ЕИК 832046330, с адрес: гр. София, с номинална стойност от 10 лв. 

всеки един, представляващи 100% от капитала на дружеството, и с парична оценка в 

размер на 7 366 000 лв. (седем милиона триста шестдесет и шест хиляди лева) съгласно 

Заключение за оценка на непарична вноска по Акт за назначаване на вещи лица № № 

20200806122128-3/01.09.2020 г. на Агенция по вписванията. Срещу непаричната вноска 

едноличният собственик - държавата записва 7366 броя поименни акции с право на глас 

от капитала на „Български ВиК холдинг“ ЕАД - СОФИЯ, с номинална стойност 1 000 

лева всяка една и обща номинала стойност от 7 366 000 лв. (седем милиона триста 

шестдесет и шест хиляди лева);  

(xi) 193244 броя дружествени дяла от капитала на „Водоснабдяване и 

Канализация“ ЕООД, ЕИК 824106518, гр. Плевен, с номинална стойност от 10 лв. всеки 

един, представляващи 100% от капитала на дружеството, и с парична оценка в размер на 

1 932 000 лв. (един милион деветстотин тридесет и две хиляди лева) съгласно 

Заключение за оценка на непарична вноска по Акт за назначаване на вещи лица № 

20200806122902/07.08.2020г. на Агенция по вписванията. Срещу непаричната вноска 
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едноличният собственик - държавата записва 1932 броя поименни акции с право на глас 

от капитала на „Български ВиК холдинг“ ЕАД - СОФИЯ, с номинална стойност 1 000 

лева всяка една и обща номинала стойност от 1 932 000 лв. (един милион деветстотин 

тридесет и две хиляди лева);  

(xii) 2500 броя дружествени дяла от капитала на „Водоснабдяване и Канализация" 

ЕООД, ЕИК 830166530, гр. Смолян, номинална стойност от 100 лв. всеки един, 

представляващи 100% от капитала на дружеството, и с парична оценка в размер на 

1 828 000 лв. (един милион осемстотин двадесет и осем хиляди лева) съгласно 

Заключение за оценка на непарична вноска по Акт за назначаване на вещи лица № 

20200806124246-3/01.09.2020 г. на Агенция по вписванията. Срещу непаричната вноска 

едноличният собственик - държавата записва 1828 броя поименни акции с право на глас 

от капитала на „Български ВиК холдинг“ ЕАД - СОФИЯ, с номинална стойност 1 000 

лева всяка една и обща номинала стойност от 1 828 000 лв. (един милион осемстотин 

двадесет и осем хиляди лева);  

(xiii) 120 931 броя акции от капитала на „ВиК“ АД, ЕИК 110549443, гр. Ловеч, с 

номинална стойност от 1 лв. всяка една, представляващи 51% от капитала на 

дружеството, и с парична оценка в размер на 120 931 (сто и двадесет хиляди деветстотин 

тридесет и един лева) съгласно Заключение за оценка на непарична вноска по Акт за 

назначаване на вещи лица № 20200930140749/01.10.2020 г. на Агенция по вписванията. 

Срещу непаричната вноска едноличният собственик - държавата записва 120 броя 

поименни акции с право на глас от капитала на „Български ВиК холдинг“ ЕАД - СОФИЯ, 

с номинална стойност 1 000 лева всяка една и обща номинала стойност от 120 000 лв. 

(сто и двадесет хиляди лева). 

(xiv) 67 500 броя дружествени дяла от капитала на „Водоснабдяване и 

канализация“ ЕООД, ЕИК 833066300, гр. Стара Загора, с номинална стойност от 10 лв. 

всеки един, представляващи 100% от капитала на дружеството, и с парична оценка в 

размер на 675 000 лв. (шестстотин седемдесет и пет хиляди лева) съгласно Заключение 

за оценка на непарична вноска по Акт за назначаване на вещи лица № 20200806125422-

8/04.01.2021 г. на Агенция по вписванията. Срещу непаричната вноска едноличният 

собственик - държавата записва 675 броя поименни акции с право на глас от капитала на 

„Български ВиК холдинг“ ЕАД - СОФИЯ, с номинална стойност 1 000 лева всяка една и 

обща номинала стойност от 675 000 лв. (шестстотин седемдесет и пет хиляди лева);  

(xv) 500 броя дружествени дяла от капитала на „Водоснабдяване и 

канализационни услуги“ ЕООД, ЕИК 205323041, гр. Пазарджик, с номинална стойност 

от 10 лв. всеки един, и с парична оценка в размер на 2 896 000 лв. (два милиона 

осемстотин деветдесет и шест хиляди лева) съгласно Заключение за оценка на непарична 

вноска по Акт за назначаване на вещи лица № 20200806130228-26/17.02.2021 г. на 

Агенция по вписванията. Срещу непаричната вноска едноличният собственик - 

държавата записва 2 896 броя поименни акции с право на глас от капитала на „Български 

ВиК холдинг“ ЕАД - СОФИЯ, с номинална стойност 1 000 лева всяка една и обща 

номинала стойност от 2 896 000 лв. (два милиона осемстотин деветдесет и шест хиляди 

лева);  

(xvi) 56 672 броя дружествени дяла от капитала на “Водоснабдяване и 

канализация” ЕООД, ЕИК 811047831, гр. Благоевград, с номинална стойност от 10 лв. 

всеки един, и с парична оценка в размер на 6 206 540 лв. (шест милиона двеста и шест 

хиляди петстотин и четиридесет лева)  съгласно Заключение за оценка на непарична 

вноска по Акт за назначаване на вещи лица № 20200806132506-10/04.01.2021 г. на 

Агенция по вписванията. Срещу непаричната вноска едноличният собственик - 

държавата записва 6 206 броя поименни акции с право на глас от капитала на „Български 
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ВиК холдинг“ ЕАД - СОФИЯ, с номинална стойност 1 000 лева всяка една и обща 

номинала стойност от 6 206 000 лв. (шест милиона двеста и шест хиляди лева);  

(xvii) 1 889 броя дяла от капитала на „ВиК“ ООД, ЕИК 817040128, гр. Габрово, с 

номинална стойност от 100 лв. всеки един, представляващи 51% от капитала на 

дружеството, и с парична оценка в размер на 188 000 лв. (сто осемдесет и осем хиляди 

лева) съгласно Заключение за оценка на непарична вноска по Акт за назначаване на вещи 

лица № 20200930143752-6/30.12.2020 г. на Агенцията по вписванията. Срещу 

непаричната вноска едноличният собственик - държавата записва 188 броя поименни 

акции с право на глас от капитала на „Български ВиК холдинг“ ЕАД - СОФИЯ, с 

номинална стойност 1 000 лева всяка една и обща номинала стойност от 188 000 лв. (сто 

осемдесет и осем хиляди лева); 

(xviii) 129 594 броя дяла от капитала на  „Водоснабдяване и Канализация“ ООД, 

ЕИК 835014989, гр. Търговище, с номинална стойност от 10 лв. всеки един, 

представляващи 51% от капитала на дружеството, и с парична оценка в размер на 

1 295 000 лв. (един милион двеста деветдесет и пет хиляди лева) съгласно Заключение за 

оценка на непарична вноска по Акт за назначаване на вещи лица № 

20200930153011/01.10.2020 г. на Агенцията по вписванията. Срещу непаричната вноска 

едноличният собственик - държавата записва 1 295 броя поименни акции с право на глас 

от капитала на „Български ВиК холдинг“ ЕАД - СОФИЯ, с номинална стойност 1 000 

лева всяка една и обща номинала стойност от 1 295 000лв. (един милион двеста 

деветдесет и пет хиляди лева); 

(xix) 6 949 броя дяла от капитала на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-

ВАРНА“ ООД, ЕИК 103002253, гр. Варна, с номинална стойност от 100 лв. всеки един, 

представляващи 51% от капитала на дружеството, и с парична оценка в размер на 694 

000 лв. (шестстотин деветдесет и четири хиляди лева) съгласно Заключение за оценка на 

непарична вноска по Акт за назначаване на вещи лица № 20200930141624-4/02.11.2020 

г. на Агенцията по вписванията. Срещу непаричната вноска едноличният собственик - 

държавата записва 694 броя поименни акции с право на глас от капитала на „Български 

ВиК холдинг“ ЕАД - СОФИЯ, с номинална стойност 1 000 лева всяка една и обща 

номинала стойност от 694 000 лв. (шестстотин деветдесет и четири хиляди лева); 

(xx) 23 810 броя дяла от капитала на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" 

ООД, ЕИК 821152916, гр. Монтана, с номинална стойност от 10 лв. всеки един, 

представляващи 51% от капитала на дружеството, и с парична оценка в размер на 2 497 

000 (два милиона четиристотин деветдесет и седем хиляди лева) съгласно Заключение за 

оценка на непарична вноска по Акт за назначаване на вещи лица № 20200930150055-

11/14.01.2021 г. на Агенцията по вписванията. Срещу непаричната вноска едноличният 

собственик - държавата записва 2 497 броя поименни акции с право на глас от капитала 

на „Български ВиК холдинг“ ЕАД - СОФИЯ, с номинална стойност 1 000 лева всяка една 

и обща номинала стойност от 2 497 000 лв. (два милиона четиристотин деветдесет и 

седем хиляди лева); 

(xxi) 10 070 броя дяла от капитала на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" 

ООД, ЕИК 816090199, гр. Враца, с номинална стойност от 10 лв. всеки един, 

представляващи 51% от капитала на дружеството, и с парична оценка в размер на 100 

700 (сто хиляди и седемстотин  лева) съгласно Заключение за оценка на непарична 

вноска по Акт за назначаване на вещи лица № 20200930143154-13/04.03.2021 г. на 

Агенцията по вписванията. Срещу непаричната вноска едноличният собственик - 

държавата записва 100 броя поименни акции с право на глас от капитала на „Български 

ВиК холдинг“ ЕАД - СОФИЯ, с номинална стойност 1 000 лева всяка една и обща 

номинала стойност от 100 000 лв. (сто хиляди лева); 
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(xxii) 200 788 броя акции от капитала на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 

КАНАЛИЗАЦИЯ ДОБРИЧ" АД, ЕИК 204219357, гр. Добрич, с номинална стойност от 1 

лв. всяка една, представляващи 8,21% от капитала на дружеството, и с парична оценка в 

размер на 200 000 (двеста хиляди лева) съгласно Заключение за оценка на непарична 

вноска по Акт за назначаване на вещи лица № 20210217154936-8/01.04.2021 г. на 

Агенцията по вписванията. Срещу непаричната вноска едноличният собственик - 

държавата записва 200 броя поименни акции с право на глас от капитала на „Български 

ВиК холдинг“ ЕАД - СОФИЯ, с номинална стойност 1 000 лева всяка една и обща 

номинала стойност от 200 000 лв. (двеста хиляди лева). 

(xxiii) 20 910 броя дяла от капитала на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" 

ООД, ЕИК 823073638, гр. Перник, с номинална стойност от 10 лв. всеки един, 

представляващи 51% от капитала на дружеството, и с парична оценка в размер на 2 207 

260 (два милиона двеста и седем хиляди двеста и шестдесет лева) съгласно Заключение 

за оценка на непарична вноска по Акт за назначаване на вещи лица № 20200930151129-

5/27.10.2020 г. на Агенцията по вписванията. Срещу непаричната вноска едноличният 

собственик - държавата записва 2 207 броя поименни акции с право на глас от капитала 

на „Български ВиК холдинг“ ЕАД - СОФИЯ, с номинална стойност 1 000 лева всяка една 

и обща номинала стойност от 2 207 000 лв. (два милиона двеста и седем хиляди лева). 

(2)  При учредяване на дружеството капиталът е внесен изцяло. 

Раздел II 

Акции 

Брой и вид акции, номинална стойност 

Чл. 7. (1) Капиталът на дружеството разпределен в 1 040 741  (един милион 

четиридесет хиляди седемстотин четиридесет и една) поименни акции, всяка от които с 

номинална стойност 1 000 (хиляда) лева, собственост на българската държава – 

Едноличен собственик на капитала. 

(2) Акциите се издават в купюри от по 1 (една) акция. 

Права по акциите 

Чл. 8. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, 

право на дивидент, както и на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност 

на акцията.  

Вноски 

Чл. 9. (1) При учредяването на Дружеството Едноличният собственик прави 

парична вноска в размер на 100 % от номиналната стойност на записаните акции. 

Вноската се прави в пълен размер. 

(2) При увеличаване капитала на Дружеството се правят вноски срещу записаните 

акции по вид, в размер и при условия, определени с решението на Едноличния 

собственик за увеличаването на капитала. В решението на Едноличния собственик се 

определя срокът за внасяне на дължимите вноски. При частични вноски може да се 

предвиди задължение за предоставяне на обезпечение за невнесената част от стойността 

на записаните акции. 

Временни удостоверения  

Чл. 10. (1) Срещу направените вноски за сметка на записаните акции се издават 
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временни удостоверения на акционерите. На един акционер се издава едно временно 

удостоверение за всички записани от него акции.  

(2)  Временните удостоверения се подписват от изпълнителния директор. Във 

временното удостоверение се посочват: означението “временно удостоверение”, пореден 

номер, името/фирменото наименование на акционера, броят, видът и номиналната 

стойност на записаните акции, поредните им номера, датата на емисията, направените от 

акционера частични вноски, фирмата и седалището на Дружеството, размерът на 

капитала, общият брой на акциите. 

(3)  Временното удостоверение може да се прехвърля при условията за 

прехвърляне на поименни акции и ограниченията на този устав. Прехвърлянето на 

временното удостоверение има действие на прехвърляне на акциите, които то 

удостоверява. 

Издаване на акциите 

Чл. 11. При издаване на акции акциите се предават на акционерите срещу 

връщане на временните удостоверения, които се обезсилват от Дружеството. 

 

Раздел III 

Изменения на капитала 

Увеличаване на капитала и предимствени права 

Чл. 12. (1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен по решение на 

Едноличния собственик чрез: 

1. издаване на нови акции; 

2. увеличаване номиналната стойност на издадените акции; 

3. превръщане на облигации в акции. 

(2)  Увеличаване на капитала на Дружеството е допустимо само след пълното 

внасяне на записания преди това капитал. 

(3)  При увеличаване на капитала чрез издаване на нови акции с решението за 

увеличаване на капитала Едноличният собственик определя броя и вида на новите акции, 

както и емисионната им стойност. Разликата между емисионната и номиналната 

стойност се отнася във фонд „Резервен” на Дружеството. 

(4)  При увеличаване на капитала чрез издаване на нови акции всеки акционер има 

право да придобие част от новите акции, съответстваща на дела му в капитала преди 

увеличението. 

(5)  Срещу записаните нови акции акционерите са длъжни да направят вноски, 

покриващи най-малко 25 на сто от номиналната им стойност, както и разликата между 

номиналната и емисионната стойност на новите акции. Останалата част се внася в срок 

до 2 (две) години след вписване на увеличението на капитала. 

(6)  В случай на увеличаване на капитала чрез превръщане на част от печалбата в 

капитал, новите акции се придобиват от настоящите акционери съразмерно на участието 

им в капитала до увеличението. Решението се взема от Едноличния собственик в срок до 

3 (три) месеца след приемането на годишния финансов отчет за изтеклата година. 

(7)  При увеличаването на капитала се прилагат разпоредбите  предвидени в 
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Закона за публичните предприятия, Търговския закон и други относими подзаконови 

нормативни актове. 

Покриване на загуби 

Чл. 13. Загуби на Дружеството от предходни години се покриват със средства от 

фонд „Резервен”. 

Намаляване на капитала 

Чл. 14. (1) Капиталът на Дружеството може да бъде намален по решение на 

Едноличния собственик. Решението трябва да съдържа целта на намаляването и начина, 

по който то ще се извърши. 

(2) Капиталът може да се намали чрез: 

1. намаляване на номиналната стойност на акциите, или 

2. обезсилване на акции след придобиването им от Дружеството. 

(3) Във всички случаи намаляването на капитала не може да се извърши, ако той 

спадне под законно установения минимум. 

(4) Капиталът на Дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен, 

така че намаляването да има действие само ако бъде извършено предвиденото 

увеличаване на капитала. В този случай капиталът може да бъде намален и под законовия 

минимум, ако с увеличаването му се достигне поне установения в закона минимален 

размер. 

Глава трета 

УПРАВЛЕНИЕ 

Раздел I 

Органи на дружеството 

Чл. 15. (1) Органи на Дружеството са: 

1. Общото събрание на акционерите, чиито правомощия се упражняват от 

едноличния собственик на капитала; 

2. Съветът на директорите; 

(2) Министърът на регионалното развитие и благоустройството упражнява 

правата на държавата в Дружеството като Едноличен собственик. 

(3) За член на Съвета на директорите може да бъде избирано лице, което 

отговаря на изискванията, предвидени в Закона за публичните предприятия, Търговския 

закон и другите относими подзаконови нормативни актове. 

Раздел II 

Едноличен собственик 

Чл. 16. (1) Едноличният собственик решава всички въпроси от компетентността 

на Общото събрание на акционерите. 

(2) Едноличният собственик приема решения за: 
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1. изменение и допълнение на Устава на Дружеството; 

2. увеличаване и намаляване на капитала на Дружеството; 

3. преобразуване и прекратяване на Дружеството; 

4. избор на членове на съвета на директорите, тяхното освобождаване и 

определяне на възнаграждението им; 

5. избор и освобождаване на регистриран одитор или специализирано одиторско 

предприятие; 

6. одобряване на годишния счетоводен отчет след заверка от назначения 

регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие; 

7. издаването на облигации; 

8. назначаване на ликвидаторите при прекратяване на Дружеството освен в случай 

на несъстоятелност; 

9. освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите; 

10. одобряване на бизнес програмата на Дружеството; 

11. утвърждаване на прогнозните показатели и стойностите от бизнес програмите, 

които трябва да бъдат постигнати за всяка година от периода; 

12. одобряване отчета за изпълнение на бизнес програмата, който задължително 

съдържа сравнителен анализ на достигнатите стойности спрямо заложените показатели 

в бизнес програмата за съответния период;  

13. придобиване или разпореждане с дялове или акции – собственост на 

Дружеството в други дружества;  

14. даване на разрешение за: разпоредителни сделки с дълготрайни активи и за 

учредяване на вещни права върху недвижими имоти, стойността на които надхвърля по-

ниската стойност от 500 хил. лв. или 5 на сто от балансовата стойност на дълготрайните 

активи към 31 декември на предходната година; отдаване под наем на недвижими имоти 

с балансова стойност, която надхвърля 5 на сто от балансовата стойност на 

дълготрайните активи към 31 декември на предходната година; получаване на заеми или 

кредити, предоставяне на заеми, предоставяне на гаранции (с изключение на гаранции, 

давани по реда на Закона за обществените поръчки), поемане на задължения за 

поръчителство и предоставяне на целево финансиране, даване на обезпечения на трети 

лица, в случаите когато стойността на всяко едно от изброените надхвърля по-ниската 

стойност от 500 хил. лв. или 5 на сто от общата балансова стойност на дълготрайните 

активи към 31 декември на предходната година; сключване на съдебна или извънсъдебна 

спогодба, с която се признават задължения или се опрощава дълг; учредяване на ипотека 

и залог на дълготрайни активи на дружеството. 
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15. даване на разрешение за: 

а) съществена промяна на дейността на Дружеството; 

б) съществени организационни промени; 

в) дългосрочно сътрудничество от съществено значение за Дружеството или за 

прекратяване на такова сътрудничество; 

16. вземане на решение за разпределяне на печалбата и нейното изплащане и за 

изплащане на тантиеми и техния размер; 

17. приемане на правила за избор на регистриран одитор за заверка на годишния 

финансов отчет на публичното предприятие. 

18. приемане на вътрешни правила или политики за одобряване, актуализиране и 

отчитане на бизнес програмата на Дружеството; 

19. приемане на вътрешни правила или политики за финансиране, кредитиране и 

капитализиране на дъщерни дружества; 

20. приемане на вътрешни правили или политики при избор на управителни и 

контролни органи на дъщерните дружества; 

21. други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и настоящия 

Устав. 

Чл. 17. За решенията на Едноличния собственик по въпросите от компетентността 

на Общото събрание се съставя протокол в писмена форма. 

Чл. 18. (1) Само по решение на Едноличния собственик могат да се сключват 

следните сделки: 

1. разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля 

половината от стойността на активите на Дружеството съгласно последния заверен 

годишен финансов отчет; 

2. поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или 

към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от 

стойността на активите на Дружеството съгласно последния заверен годишен финансов 

отчет; 

3. прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие.  

(2)  Сделка, сключена в нарушение на ал. 1, е действителна, а лицето, което я е 

сключило, отговаря пред Дружеството за причинените вреди. 

 

Раздел III 

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ 

Чл. 19. (1) Съветът на директорите отговаря пред Едноличния собственик на 

капитала за управлението на дружеството. 

(2) Съветът на директорите се състои най-малко от петима членове – физически 
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лица. Управлението на дружеството се възлага с договор за управление, сключен между 

всеки член на Съвета на директорите и едноличния собственик на капитала за срок до 5 

години. 

(3) Съветът на директорите избира и възлага с договор за управление на 

дружеството на един от своите членове, наричан по-нататък „изпълнителен директор“, 

да организира и ръководи оперативната дейност на дружеството съобразно действащото 

законодателство, устава, решенията на едноличния собственик на капитала и Съвета на 

директорите. 

(4)  Членовете на Съвета на директорите избират председател и заместник-

председател. 

(5) Съветът на директорите приема правила за работата си. 

(6) Членовете на Съвета на директорите представляват дружеството колективно, 

освен когато Съветът е овластил избрания изпълнителен директор да представлява 

дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време. Името на лицето, 

представляващо дружеството, се вписва в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ. 

При вписването лицето представя нотариално заверен подпис. 

(7) Член на Съвета на директорите може да бъде само дееспособно физическо 

лице. 

(8) Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което: 

1. е поставено под запрещение; 

2. е осъждано за умишлено престъпление от общ характер; 

3. е лишено от правото да заема съответната длъжност; 

4. е обявено в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено 

отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са 

останали неудовлетворени кредитори; 

5. е било член на управителен или контролен орган на дружество, съответно 

кооперация, прекратени поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени; 

6. е съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права 

линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство – до 

втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление 

и контрол на същото публично предприятие;  

7. заема висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 – 38 и 41-45 от Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, 

не е член на политически кабинет и секретар на община; 

8. извършва търговски сделки от свое или от чуждо име; 

9. е съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с 

ограничена отговорност; 

10. е управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго 

публично предприятие; 

11. не отговаря на други изисквания, предвидени в устава на дружеството. 

(9) Забраните по ал. 8, т. 8 и 9 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с 

дейността на дружеството. 

(10)  Не може да бъде избрано за изпълнителен директор лице, което е в трудово 
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или служебно правоотношение. 

Чл. 20. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да управляват 

дружествените дела и да стопанисват имуществото на дружеството с грижата на добър 

стопанин. 

Чл. 21. Членовете на Съвета на директорите не могат да огласяват търговска тайна 

или други значими за дружеството обстоятелства, както и да извършват конкурентна на 

дружеството дейност по време на управлението и в срок 3 години след прекратяването 

на договора им за управление. 

Компетентност на Съвета на директорите 

Чл. 22. (1) Съветът на директорите: 

1. приема и предлага за одобряване от едноличния собственик на капитала 

заверения от назначения одитор годишен финансов отчет; 

2. организира изработването и приема фирмената, пазарната, техническата, 

технологичната, организационно-производствената, управленската и социалната 

стратегия, като осигурява и тяхното обвързване в комплексната стратегия на 

дружеството; 

3. приема планове и програми за дейността на дружеството и за неговото 

развитие; 

4. взема решения под условия и предлага на едноличния собственик на капитала 

вземането на решения по въпросите, които са от компетентността на едноличния 

собственик съгласно чл. 16, ал. 2; 

5. избира и освобождава изпълнителния директор от състава си и определя 

допълнителното му възнаграждение съобразно приложимата нормативна уредба; 

6. оптимизира и приема функционалната и организационна структура на 

дружеството, в това число устройството, правилник, функционални и длъжностни 

характеристики, системи на заплащане и други вътрешно дружествени документи; 

7. създава свои помощни органи, като определя тяхната компетентност, 

численост, състав и ръководство; 

8. взема решения за ползване на инвестиционни кредити, за участие в търгове и 

конкурси; 

9. обсъжда и решава всички въпроси освен тези, които са от компетентността на 

едноличния собственик на капитала или са възложени на изпълнителния директор или 

са от компетентността на други органи съгласно действащото. 

(2) Решенията на Съвета на директорите се приемат с обикновено мнозинство, 

освен в случаите, за които този устав е предвидил друг ред. 

Заседания на Съвета на директорите 

Чл. 23. (1) Съветът на директорите се събира на редовно заседание най-малко 

веднъж на 2 месеца. 

(2) Заседанията на Съвета на директорите се свикват от председателя му. 

(3) Всеки член на Съвета на директорите може да поиска свикване на заседание 

на съвета. 

(4) Заседанието на Съвета на директорите е редовно, ако има доказателства, че 

са поканени всички негови членове и присъстват или са представени най-малко 2/3 от 
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членовете му. 

(5) Всеки член на Съвета на директорите може да бъде представляван от друг 

член. Пълномощното трябва да бъде в писмена форма и да се приложи към протокола. 

Присъстващ член може да представлява само един неприсъстващ член на съвета. 

(6) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички 

членове са заявили писмено съгласието си за всяко конкретно решение. 

Чл. 24. (1) За заседанията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се 

подписват от всички присъстващи членове на съвета. Несъгласните с решението 

присъстващи членове излагат особено мнение като неразделна част от протокола. В 

същия ден след получаването на информацията за взето решение несъгласните 

присъстващи членове могат да депозират писмени възражения, които се прилагат към 

протокола.  

Договори с членовете на Съвета на директорите и възнаграждения и разходи 

на членовете на Съвета на директорите 

Чл. 25. (1) Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за 

своето управление в размер на тримесечното си брутно възнаграждение. 

(2) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са 

причинили виновно на дружеството. 

(3) Всеки член от Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, 

ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди. 

Чл. 26. Изпълнителният директор при осъществяване на своята дейност се 

подпомага от специалистите и служби на дружеството съгласно утвърдената от Съвета 

на директорите организационно-производствена и управленска структура. 

Чл. 27. (1) Правомощията на членовете на Съвета на директорите се прекратяват 

след изтичането на срока, за който са избрани. 

(2) Правомощията на членовете на Съвета на директорите се прекратяват преди 

изтичането на срока, за който са избрани, с прекратяването на договорите за възлагане 

на управлението: 

1. по взаимно съгласие на страните; 

2. по искане на лицето – с предизвестие не по-малко от 3 месеца; 

3. с решение на едноличния собственик на капитала; 

4. при преобразуване или прекратяване на дружеството, както и при промяна на 

собственика на капитала на дружеството; 

5. в случай на смърт или поставяне под запрещение; 

6. при възникване на някои обстоятелства, обуславящи забрана или ограничение 

за изпълнение на съответните функции, съгласно чл. 19 от Устава; 

7. поради фактическа невъзможност на лицето да изпълнява задълженията си, 

продължила повече от 60 дни; 

8. поради други условия, посочени в договора за управление и Закона за 

публичните предприятия. 
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Глава четвърта 

ОТЧЕТНОСТ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА 

Чл. 28. (1) Ежегодно в законово определения срок Съветът на директорите 

съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността 

на дружеството и ги представя за проверка на избрания от едноличния собственик 

регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие. 

(2) Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за 

счетоводството, Устава на дружеството и другите приложими нормативни актове. Без 

заверка на одитора годишният финансов отчет (индивидуален и консолидиран) не може 

да се приеме от едноличния собственик на капитала. 

(3) Съветът на директорите представя за обявяване в търговския регистър и 

регистъра на ЮЛНЦ приетият от едноличния собственик на капитала годишен финансов 

отчет на дружеството (индивидуален и консолидиран). 

Чл. 29. Дружеството образува фонд „Резервен“, чиито източници са: 

1. най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда 

достигнат 1/10 или по-голяма част от капитала, определен от Устава; 

2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при 

издаването им; 

3. други източници, предвидени в устава или по решение на едноличния 

собственик на капитала. 

Чл. 30. Средствата от фонд „Резервен“ могат да се използват само за: 

1. покриване на годишната загуба; 

2. покриване на загуби от предходната година. 

Чл. 31. Дружеството води книга на акционерите, в която се вписват имената, 

съответно наименованието на акционера, броят и номерата на купюрите и номерата на 

притежаваните от него акции, адресът, направените вноски, извършените прехвърляния 

и други сделки с акции. Вписванията в книгата на акционерите се извършват от 

оправомощено от съвета на директорите лице и при спазване на разпоредбите на Устава 

на дружеството. По решение на Едноличния собственик Дружеството може да води и 

други книги. 

Глава пета 

ПРЕКРАТЯВАНЕ 

Основания за прекратяване 

Чл. 32. Дружеството се прекратява: 

1. по решение на Едноличния собственик; 

2. при обявяването му в несъстоятелност; 

3. при настъпване на други основания, предвидени в закон. 
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Настоящият Устав е приет с Разпореждане № 1 на Министерския съвет от 22 

януари 2020 г. и изменен с Протокол № ТЗ-45/09.10.2020 г., Протокол № ТЗ-

53/28.10.2020 г., Протокол № T3-61/19.11.2020 г., Протокол № ТЗ-8/22.01.2021 г., 

Протокол № ТЗ-12/04.03.2021 г., Протокол № T3-16/24.03.2021 г., Протокол № Т3-

22/23.04.2021 г., Протокол № T3-31/22.06.2021 г., Протокол № T3-47/19.08.2021 г., 

Протокол № ТЗ-64/12.11.2021 г. и Протокол № ТЗ-6/18.01.2022 г. на министъра на 

регионалното развитие и благоустройството, в качеството на упражняващ правата на 

държавата като едноличен собственик на капитала на „Български ВиК Холдинг“ ЕАД - 

София.  

 

Приложение 1: Списък с движими вещи, предмет на непарична вноска   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


