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ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2 

КЪМ  

ДОГОВОР ЗА СТОПАНИСВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ВИК 

СИСТЕМИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА 

ВОДОСНАБДИТЕЛНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ от 28.01.2016 г. 

 

Днес, ……………………….г., в гр. Пловдив, между страните по договора: 

 

1. Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 

канализация“ ЕООД, гр. Пловдив, ЕИК 176006327, представлявана от Ангел Стоев, 

наричана по долу „Асоциация по водоснабдяване и канализация“ или „АВиК“ 

и 

2. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив, ЕИК: 115010670, 

представлявано от Огнян Кулишев – управител, наричано по-долу „Оператор“ или 

„ВиКО“ 

 

На основание чл. 198п, ал. 5, т. 2 и 3 от Закона за водите, чл. 18.7. от Договора за 

стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, и 

предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги от 28.01.2016 г. („Договора“), 

изменен с Допълнително споразумение № 1 от 07.03.2019 г. и във връзка със сключването 

на анекс към административен договор ……………………………. за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ 

(AДБФП), обусловено от необходимостта за индексиране на стойността на AДБФП, с оглед 

нарастващата инфлация, водеща до значително повишаване на цените на основните стоки и 

материали в областта на строителството, се сключи настоящото Допълнително 

споразумение № 2 към Договора, с което страните се споразумяха за следното: 

§1. В чл. 7.2., буква (е) от Договора, думите „в общ размер на финансиране не повече 

от 145 000 000.00 (словом: сто четиридесет и пет милиона) лева с ДДС, включително 

собствено участие и недопустими разходи.“ 
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се заменят с думите „в общ размер на финансиране не повече от 153 459 173,93  (сто 

петдесет и три милиона четиристотин петдесет и девет хиляди сто седемдесет и три 

лева и деветдесет и три стотинки) лева с ДДС, включително собственото участие и 

недопустимите разходи.“ 

 

§2.  Настоящото Допълнително споразумение № 2 става неразделна част от Договора, 

изменен и допълнен с Допълнително споразумение № 1 от 07.03.2019 г.  

 §3. Всички останали клаузи на Договора и приложенията към него остават 

непроменени. 

 

Настоящото Допълнително споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – 

по един за всяка от страните и един за МРРБ. 

 

 

………………………………………..   ……………………………………… 

АНГЕЛ СТОЕВ      ОГНЯН КУЛИШЕВ 

Председател на Асоциация по ВиК    Управител на 

на обособената територия, обслужвана от   „Водоснабдяване и канализация“ 

„Водоснабдяване и канализация“               ЕООД, гр. Пловдив       

ЕООД, гр. Пловдив 

 


