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ОТИОСИО: Извънредно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по 
водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 
канализация" ООД гр. Русе, насрочено за 16.12.2022 г. (пеrьк) от 11,00 часа и резервна дата 
за заседанието на 20.12.2022 г. (вторник) 

УВАЖАЕМИ ОБЩИИСКИ СЪВЕТИИЦИ, 

Съгласно разпоредбата на чл. 1986, т. 2 от Закона за водите (ЗВ), управлението на 
ВиК системите се осъществява от Асоциация по ВиК, доколкото собственосrга спрямо ВиК 

системите и съоръженията в границите на обособената територия е разпределена между 

Държавата и общините, респ. между няколко общини. На основание чл. 198в, ал. 1 ЗВ, във 

връзка с чл. 5, ал. 2, т. 1 и чл. 6, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на 

асоциациите по водоснабдяване и канализация (ПОДАВК), издаден от Министьра на 

регионалното развитие, обн. ДВ бр. 66/08.08.2014 г., Асоциациите по ВиК са юридически 

лица със седалище и адрес в Областната администрация на съответната обособена територия. 

Същите се председателстват от областните управители на административните области, в 
които попадат съответните обособени територии. 

Съгласно чл. 198в, ал. 6 от ЗВ и чл. 10, ал. 1 от ПОДАВК, общото събрание се свиква 

на редовни и извънредни заседания от председателя на асоциацията, по негова инициатива 
или по писмено искане на членовете й, които притежават поне десет на сто от гласовете в 

общото събрание. 
В тази връзка в Общински съвет - Русе е постьпило писмо с вх. № 920/15. 1 1 .2022 г. от 

Областния управител на Област Русе, в качеството на Председател на Асоциацията по ВиК 
на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдява.не и канализация" ООД - Русе с 
покана за свикване на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК, 

насрочено на 16.12.2022 г. (петьк) от 11,00 часа в Зала №1 на Областна администрация - 
Русе, като съгласно изискванията на изменението на Правилника за организацията и 
дейносrга на АВиК от 12.01.2021 г. е определена и резервна дата за заседанието на 
20.12.2022 г. (вторник) от 11,00 часа, при следния дневен ред: 

1. Приемане и подписване на Допълиително споразумение № 2 към Договора за 
стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне 
на водоснабдителни и канализационни услуги от 17.12.05.2015 г., в сила от 01.01.2016 г. с 
изменение на чл. 7.2., буква „е", във връзка със сключване на анекс към административен 

договор № Д-34-62/31.07.2019г. /АДБФП/ между МРРБ и ,,ВиК ООД-Русе, в качеството му 
на оператор, в процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 

BG161M10P002-I.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура" по Оперативна програма 
„Околна среда 2014-2020г., обусловено от необходимостга за индексиране стойностга на 
АДБФП с оглед на предстоящото индексиране цената на сключените съгласно ЗОП 
договори с предмет „инженеринг", следствие нарастващата инфлация, водеща до значително 

повишаване на цените на основните стоки и материали в обласrга на строителството. 
2. Други. 
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Към поканата за извънредно заседание са приложение копие на писмо № К- 
4315/14.11.2022г. на ВиК" ООД - Русе; копие от писмо от 09.11.2022 г. на н-к ОСУ при ДВиК 
към МРРБ; Проект на Допълнително споразумение № 2 към Договора за стопанисване, 
поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на 
водоснабдителни и канализационни услуги, в сила от 01.01.2016 г. 

В изпълнение изискването на чл. 10, ал. 5, т. 5 от Правилника, е предложено 
конкретно решение по т. 1-„Членовете на Асоциацията по ВиК на обособената територия, 

обслужвана от „ВиК" ООД-Русе приемат предложената от оператора Подробна 

инвестиционна програма за работата на „ВиК" ООД - Русе през 2021 година". 

На основание чл. 198е, ал.3 и 5 от ЗВ, в компетентносrта на Общински съвет - гр. Русе 

са вменени правомощия да определя представител на Община Русе и мандат, при 

невъзможност за лично участие на Кмета на Община Русе, както и да съгласува позицията на 

представляващия Общината по въпросите от дневния ред, определени за разглеждане на 

насрочено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК. 

Предвид гореизложеното, на основание чл.63, ал.2 от Правилника за организацията и 

дейносrга на Общински съвет - Русе, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация, предлагам на Общински съвет - Русе да вземе следното 

РЕШЕИИЕ: 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.198е, ал.3 и 5 от Закона за 

водите, във връзка с чл.5, ал.6 и ал.7 от Правилника за организацията и дейносrга на 

асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общински съвет - Русе реши: 

I. При невъзможност за лично участие на Кмета на Община Русе в извънредното 

присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация" ООД - Русе, насрочено за 

16.12.2022 г. (пеrьк) от 11,00 часа в Зала №1 на Областна администрация - Русе, и резервна 

дата за заседанието на 20.12.2022 г. (вторник) от 11,00 часа, оправомощава г-жа Магдапина 

Илиева - Заместник-Кмет на Община Русе с ресор „Устройство на територията" да 

представлява Община Русе на извънредното присъствено заседание на Общото събрание на 

Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 

канализация" ООД - Русе, насрочено за посочените ден, час и място. 

11. Оправомощава представителя на Община Русе да подкрепи и да гласува 

положително по т. 1 от дневния ред на извънредното присъствено заседание на Общото 

събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване 

и канализация" ООД - Русе, насрочено за 16.12.2022 г. (петьк) от 11,00 часа в Зала №1 на 

Областна администрация - Русе, и резервна дата за заседанието на 20.12.2022 г. (вторник) от 

11,00 часа, както следва: 
1. Приемане на Допълнително споразумение № 2 към Договора, с което страните се 

споразумяха за следното: 

„§ 1. В чл. 7.2., буква (е) от Договора, думите „с общ размер на финансиране не 
повече от 134000000 (словом: сто тридесет и четири милиона) лева с ДДС, включително 

собствено участие и недопустими разходи." 
се заменят с думите „с общ размер на финансиране не повече от 135000000 

(словом: сто тридесет и пет милиона) лева с ДДС, включително собствено участие и 

недопустими разходи." 
„§ 2. Иастоящото допълнително споразумение № 2 става неразделена част от 

Договора, изменен и допълнен с Допълнително споразумение № 1 от 25.01.2019 г." 
„§ 3. Всички останали клаузи на Договора и приложенията към него остават 

непроменени." 
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III. Hpu насrьпване на промени в процеса на обсъжданията на въпросите от дневния 

ред на извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация" ООД - Русе, насрочено за 

16.12.2022 г. (петьк) от 11,00 часа в Зала №1 на Областна администрация - Русе, и резервна 

дата за заседанието на 20.012.2022 г. (вторник) от 11,00 часа, оправомощава представителя 

на Община Русе да гласува по вътрешно убеждение, ръководейки се и защитавайки 

интересите на Община Русе. 

Приложения: 1. Копие на писмо с вх. 920/15.1 1.2022 г. от Областния управител на 

Област Русе със съответните приложения. 

ВНОСИТЕЛ, 

ИВО ПАЗАРДЖИЕВ 

I7редседател на ОбС-Русе 

стр. 3 



~ АСОЦИАЦИЯ 
ПО ВОДОСИАБДЯВАИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ 

НА ОБОСОБЕИАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАИА ОТ „ВИК" ООД 
РУСЕ 

№ ВиК-01-25 
•1~ ~~~ ~  ..2022 год. 

до 
Г-И ПЛАМЕИ ЙОРДАИОВ СИМЕОИОВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЩИНА БОРОВО 

Г-Н МАРИАИ ПЕТРОВ АНТОИОВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЩИНА БЯЛА 

Г-И ПЕТКО АХМАКОВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЩИНА ВЕТОВО 

Г-ЖА ЮЛИАИА КЪИЧЕВА ТОДОРОВА 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ 

Г-И МАРИЯИ ДРАШКОВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИВАИОВО 

Г-И ИВО ПАЗАРДЖИЕВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЩИНА РУСЕ 

Г-Н ИЛИЯН СТОЯИОВ ИВАИОВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ 

Г-И ГЕОРГИ ЛЮБЕНОВ ГЕОРГИЕВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЩИНА ЦЕИОВО 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

Уведомявам Ви, че в качеството си на Председател на Асоциацията по водоснабдяване 
и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация" 
ООД - Русе /Асоциация по ВиК-Русе/, на основание чл. 1 98в, ал. 6 от Закона за водите /ЗВ/ и 
чл. 10, ал. 1 от Правилника за организацията и дейносrга на асоциациите по водоснабдяване 
и канализация /ПОДАВиК/, при променено разпределение на гласОвете с м0е Решение № 
ВиК-01-22/07.10.2022 г., предвид официално обявените резултати на 03.10.2022 г. от 
извършеното преброяване на населениет0 по реда на Закона за преброяване на населението и 
жилищния фонд в Р България към 07.09.2021 г., във връзка с искането на „ВиК" ООД-Русе 
по писмо № К-4315/14.11.2022 г. и предложен на 09.11.2022 г. проект на Допълнително 
споразумение от н-к отдел „Стратегически управления" при ДВиК на МРРБ, съм представил 
пред кметовете на общини свикване на извънредно присъствено заседание на Общото 
събрание на 16.12.2022 г. /петък/ от 11:00 часа, което ще се проведе в зала № 1 в сградата 
на Областна администрация - Русе, при следния проект за дневен ред: 

1. Приемане и подписване на ДОпълнително споразумение № 2 към Договора за 
стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне 
на водоснабдителни и канализаци0нни услуги от 17.12.2015 г., в сила от 01.01.2016 г., с 
изменение на чл. 7.2., буква „е", във връзка със сключване на анекс към административен 

7000 Русе, пл. "Свобода" № 6, етаж 5, тел.: 082/ 812-219, факс: 082/ 820-092, 
e-mai1: avik@ruse.bq, web: ruse.bg 



договор № Д-34-62/ 31.07.2019 г. /АДБФП/ между МРРБ и ,,ВиК ООД-Русе, в качеството му 

на Оператор, в процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 

BG 161 М 1 OP002-I.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура" по Оперативна програма 

„Околна среда 2014-2020 г., обусловено от необходимостта за индексиране стойността на 

АДБФП с оглед предстоящото индексиране цената на сключените съгласно ЗОП договори с 

предмет "инженеринг", в следствие нарастващата инфлация, водеща до значително 

повишаване на цените на основните стоки и материали в областта на строителството. 

Докладва: г-н Анатоли Станев, председател ва АВиК — Русе 

2. Други 

Съгласно изискването на чл. 10, ал. 5, т. 6 от ПОДАВиК, определям за резервна дата 

20.12.2022 г. /вторник/ от 11.00 часа за провеждане на извънредното присъствено заседание, 

без промяна на дневния ред, за която са валидни мандатите, предоставени на членовете на 

асоциацията за първоначално определената дата. 

В изпълнение изискването на чл. 10, ал. 5, т. 5 от ПОДАВиК, Ви предоставям 

конкретно предложение за решения по точките от дневния ред, така: 

По т. 1—„Членовете на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената 

територия, обслужвана от „ВиК" ООД — Русе, приемат предложения проект за Допълнително 

споразумение № 2 към Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК 

системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги от 

17.12.2015 г., в сила от 01.01.2016 г. в следния му текст: 

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 в сила от 01.01.2016 г. 

(„Договора"), изменен с Допълнително споразумение № 1 от 25.01.2019 г. и във връзка със 

сключването на анекс към административен договор № Д-34-62/31.07.2019 г. за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014 — 2020 г." 
(АДБФП), обусловено от необкодимосrга за индексиране на стойността на АДБФП, 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 „ с общ размер на финансиране не повече 
от 134000000, 00 (Словом: Сто тридесет и четири милиона) лева с ДЦС, включително 
собственоучастие и недопустимиразходи. " 
се заменят с думите „ с общ размер на финансиране не повече от 135000000 /Словом: Сто 
тридесет и пет милиона/ в лева с Jjj[С, включително собственото участие и 
недопустимите разходи. " 

§2. Настоящото Допълнително споразумение № 2 става неразделна част от Договора, 
изменен и допълнен с Допълнително споразумение № 1 от 25.01.2019 г. 

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

Съгласно чл. 11 от ПОДАВиК, всеки член на Асоциацията има право да иска 
включването на допълнителни въпроси за обсъждане в дневния ред на общите заседания, 
като следва същите да ни бъдат предоставени не по-късно от 21 дни преди деня на 
провеждане на заседанието на Общото събрание на адрес гр. Русе, пл. „Свобода" № 5, ет. 5, 
ст. 516 или на e-mai1: avik@ruse.egov.bg. 

7000 Русе, пл. "Свобода" № б, етаж 5, тел.: 082/ 812-219, факс: 082/ 820-092, 
e-mai1: avikCalruse.bq, web: ru5e.bg 



На Основание чл. 198е, ал. 3 от ЗакОна за водите личното присъствие на кметОвете е 
задължителн0, а при невъзмОжност за участие в заседаниет0, Общинския съвет следва да 
Определи друг представител на общината. 

ПОзицията и мандатът на представителя на Общината за всяко заседание на Общото 
събрание следва да са съгласувани по ред, определен от Общинския съвет, съгласно чл. 1 98е, 
ал. 5 от Закона за водите. 

Настоящата покана и материалите по дневния ред на заседанието ще Ви бъдат 
изпратени на Официалната електронна поща, като бъдат публикувани и на интернет 
страницата на Областна администрация - Русе, съгласно чл. 10, ал. 6 от Правилника за 
организацията и дейността на асоциациите по ВиК. 

Актуалнот0 разпределение на гласОвете в Асоциацията по ВиК - Русе, определено по 

реда на чл. 8 от Правилника за организацията и дейносrга на Асоциациите по ВиК, с 

Решение № ВиК-01-22/07.10.2022 г. на Председателя на Асоциацията, при участие на 

държавата и повече от една община е както следва: държавата - 35%; община Борово - 
1,37%; община Бяла - 3,54 %; община Ветово - 3,34 %; община Две могили - 2,36 %; община 

Иваново - 2,57 %; община Русе - 47,49 %; община Сливо поле - 2,87 %; община Ценово - 
1,46 %. 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 1. Копие на писмо № К-4315/14.11.2022 г. на „ВиК" ООД-Русе; 

2. Копие от писм0 от 09.11.2022 г. на н-к ОСУ при ДВиК към МРРБ; 

З. Пр0ект на Допълнително споразумение № 2 към Договора за 

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

на водОснабдителни и канализационни услуги в сила от 01.01.2016 г.; 

С уважение, 

АНАТОЛИ СТАНЕВ 

Областен управител на област Русе и 

Лредседаrпел на Асоциацията по ВиК 

на обособената територия, обслужвана 

от „Водоснабдяване и канализацил" ООД - Русе 

7000 Русе, пл. "Свобода" № 6, етаж 5, тел.: 082/ 812-219, факс: 082/ 820-092, 

e-mai1: lvik@ru5e.bq, web: ruse.bg 
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ВОДОСИАБДЯВАИЕ И КАИАЛИЗАЦИЯ ООД - РУСЕ 

% фо 7000 Русе, УЛ• ,.До6РУджа" 6, УпРавител:(082) 820 201, ~ с:(082) 820 208, e-n~~ se~тt ~~' т 
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ОБЛАСТЕн УПРАВИТЕЛ нА ОБЛАСт РУСЕ И 

ПРЕДСЕДАТЕЛ нА АСОЦИАЦИЯТА ПО виК 
нА ОБОСОБЕНАТА тЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА От 
„вОДОСнАБДЯВАНЕ И КАНАЛИ3АЦИЯ"ООД - РУСЕ 
пл. „ Свобода " № б, 

7000, гр. Русе 
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"ВОДОСНАБДЯВАНЕ и КАНАЛИЗАЦИЯ" - ООД 
РУСЕ 

Per.№ К-4315 

Дата: 14111/2022 Град РУСЕ 

~л,

ОТНОСНО : изменение на ДоговОра за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК 
системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услугите 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИн СТАНЕв, 

Във връзка със сключването на допълнително споразумение към административен 
договор № Д-34-62/31.07.2019г., за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 
Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г." (АДБФП), обусловено от необходимостга за 
актуализиране стойността на А,ДБФП, с оглед предстоящото индексиране цената на сключеинте 
съгласно ЗОП договори с предмет „инженеринг", в следствие нарастващата инфлация, водеща до 
значително повишаване на цените на основните стоки и материапи в обласrга на строителството, 
моля да упражните правомощията си по чл.10 от Правилинка за организацията и дейносrга на 
асоциациите по водоснабдяване и канализация, за свикване на извънредно общо събрание на 
Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация" 
ООД — Русе, в дневния ред на което да бъде обсъдена възможността за изменение на чл.7.2., буква 
(е) от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията 
и предоставяне на ВиК услуги от 17.12.2015г., и да бъде взето решение в същия смисъл. 

С УВАЖЕНИЕ, 

инж. ИЛИАн 
Уnравител на „ В и К" ООД-гр. Русе 



Асоция ВИК 

От: Svetla Hristova <SHristova@mrrb.government.bg> 

Изпратено: 09 ноември 2022 10:25 

До: vik@yambol.government.bg; vikss@vik-silistra.com; wik_kardzhali@abv.bg; 
avik@ruse.egov.bg; info@vik-smolyan.com; avik@pk.government.bg; 
avikstz@sz.government.bg; avik@kardzhali.org 

Относно: FW: проект на допълнително споразумение 

Прикачени файлове: ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ Правна.досх 

From: Svetla Hristova <SHristova@mrrb.government.bg> 
5ent: Wednesday, November 9, 2022 9:55 АМ 

То: 'upravitel@bsregion.org <upravitel@bsregion.org>; 'avik_vidin@abv.bg' <avik_vidin@abv.bg>; 
'avik.vratsa@gmail.com' <avik.vratsa@gmail.com>; 'avik@kardzhali.org.' <avik@kardzhali.org.>; 'avik@ruse.bg' 
<avik@ruse.bg>; 'vik_silistra@abv.bg' <vik_silistra@abv.bg>; 'governments@regionsliven.com' 
<governments@regionsliven.com>; 'associationvik_smolyan@abv.bg' <associationvik_smolyan@abv.bg>; 
vikstz@sz.government.bg' <vikstz@sz.government.bg>; 'vik_association@yambol.government.bg' 
<vik_association@yambol.government.bg>; 'vik.asociacia.vn@abv.bg' <vik.asociacia.vn@abv.bg>; 
vik@pk.government.bg' <vik@pk.government.bg>; 'vik_pernik@abv.bg' <vik_pernik@abv.bg>; 'asu@vikvarna.com' 
<asu@vikvarna.com>; 'office@vik-vidin.com' <office@vik-vidin.com>; 'viksliven@viksliven.com' 
<viksliven@viksliven.com>; 'office@vik-burgas.com' <office@vik-burgas.com>; 'vik_sm@abv.bg' <vik_sm@abv.bg>; 
secretary@wik-stz.com' <secretary@wik-stz.com>; 'vik_yambol@abv.bg' <vik_yambol@abv.bg>; 'office@vik- 
vratza.eu' <office@vik-vratza.eu>; 'vikss@vik-silistra.com' <vikss@vik-silistra.com>; 'pr@vik-ruse.com' <pr@vik- 
ruse.com>; 'office@vik-shumen.net' <office@vik-shumen.net>; 'asvik2015@gmail.com' <asvik2015@gmail.com> 
Cc: 'lvanka Videnova' <1Videnova@mrrb.government.bg>; 'Vesela Nacheva' <VNacheva@mrrb.government.bg>; 
szaharyan@mrrb.government.bg' <szaharyan@mrrb.government.bg>; 'YGetseva@mrrb.government.bg' 
<YGetseva@mrrb.government.bg> 
Subject: проект на допъпнително споразумение 

Уважаеми госпожи и господа, 

В МРРБ посгьпиха писма от АВиК, с които бяха предоставени проекти на Допълнителни споразумения за 

изменение на сключените Договори между Асоциациите по ВиК и ВиК операторите, необходими на ВиК 

операторите за изпълнение на проектите по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.". 
Във връзка с кратките срокове за сключване на такива споразумения, когато е необходимо, и насрочени вече 
заседания на общото събрание на АВиК, приложено Ви изпращам проект на Допълнително споразумение, 
който да се предложи за разглеждане от общото събрание на Асоциациите по ВиК, обслужвани от съответните 
ВиК оператори. 

Поздра ви, 

Светпа Христова 

Начапникотдел„Стратегическо управление' 

Дирекция„Водоснабдяване и канализация" 

МРРБ 

Тел. 02 9405 457 

1 



ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМДОГОВОР ЗА СТОПАНИСВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И 
ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ВИК СИСТЕМИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА, И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА 

ВОДОСНАБДИТЕЛНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ 

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № .. 

КЪМ 

ДОГОВОР ЗА СТОПАПИСВАНЕ, ПОДJjЪРЖАИЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА BHk 
СИСТЕМИТЕ И СЪОРЪЖЕИИЯТА И ПРЕДОСТАВЯПЕ НА 

ВОДОСПАБДИТЕЛПИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ от г. 

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

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

 , ЕИК  , представлявана от  , наричана по долу 

„Асоциация по водоснабдяване и канализация" или „АВиК" 

и 

2. „Водоснабдяване и канализация" ООД, гр.  , ЕИК:  , представлявано от 

  - 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   г. („Договора"), 

изменен с Допълнително споразумение № ... от   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." 

(АДБФП), обусловено от необходимостта за индексиране на стойностга на АцЬФП , с оглед 

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

материали в областта на строителството, се сключи настоящото Допълнително 

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

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

от ... ... ... ... .... (словом: ... ... ... ... ... ...) лева с ДДС, включително собствено участие и 

недопустыми разходи. " 

се заменят с думите „с общ размер на финансиране не повече от ............ ..... 

(... .  ) лева сДДС, включително собственото участие и недопустимите разходи." 



ДОЛЪЛНИТЕЛНО СЛОРАЗУМЕНИЕ КЪМДОГОВОР ЗА СТОПАНИСВАНЕ, ЛОДДЪРЖАНЕ И 

ЕКСЛЛОА ТАЦИЯ НА ВИК СИСТЕМИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА, И ПРFДОСТАВЯНЕ НА 

ВОДОСifА6ДИТЕЛНИИКАIУАЛИ3АЦИ0ННИ УСЛУГИ 

§2. Настоящото Допълнително споразумение N° ' .... става неразделна част от 

Договора, изменен и допълнен с Допълнително споразумение № .. от   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. 

Име и фамилия 

Председател на Асоциация по ВиК 

на обособената територия, обслужвана от 

» 
сс 

Име и фамилии 

УІІравЕггс:і нn 

ff 
сь 



ДОПЪЛНИТF.ЛНО СИОРАЗУМЕНИЕ КЪМДОГОВОР ЗА СТОИАНИСВАНЕ, ЛОJj1~ЪРЖАНЕ И 

ЕКСЛЛОА ТАЦИЯ НА ВИК СИСТЕМИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТ,4, И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА 

ВОДОСНА6ДИТЕЛНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ 

ДОПЪЛНИТЕЛИО СПОРАЗУМЕИИЕ № 2 

КЪМ 

ДОГОВОР ЗА СТОПАНИСВАНЕ, ПОJЩЪРЖАИЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА BHk 
СИСТЕМИТЕ И СЪОРЪЖЕИИЯТА И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА 

ВОДОСИАБДИТЕЛИИ И КАИАЛИЗАЦИОИНИ УСЛУГИ от 17.12.2015 г., в сила от 

01.01.2016 г. 

Днес,  2022 г., в гр. Русе, между страните по договора: 

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

канализация", гр. Русе, с ЕИК 176662484, представлявана от Анатоли Стефанов 

Станев, Областен управител на Област Русе и Председател на Асоциацията, 

наричана по долу „Асоциация по водоснабдяване и канализация - Русе" или „АВиК 

- Русе" 

И 

2. „Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Русе, с ЕИК: 827 184 123 , представлявано 

от Илиан Лоренов Милев - 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 в сила от 01.01.2016 г. 

(„Договора"), изменен с Допълнително споразумение № 1 от 25.01.2019 г. и във връзка със 

сключването на анекс към административен договор № Д-34-62/31.07.2019 г. за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 

2014 - 2020 г." (АДБФП), обусловено от необходимостга за индексиране на стойността на 

АДБФП, 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: 



ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМДОГОВОР ЗА СТОПАНИСВАНЕ; ПОJЩЪРЖАНЕ И 

ЕКСПЛОА ТАЦИЯ НА ВИК СИСТЕМИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА, И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА 

ВОДОСНАБДИТFЛНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ 

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

от 134 000 000, 00 (Словом: Сто тридесет и четири милиона) лева с ДДС, включително 

собствено участие и недопустими разходи. " 

се заменят с думите „с общразмер на финансиране не повече от 135000000 (Словом: 

Сто тридесет и пет милиона) лева с ДДС, вwгючително собственото участие и 

недопустимите разходи." 

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

изменен и допълнен с Допълнително споразумение № 1 от 25.01.2019 г. 

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

непроменени. 

Настоящото Допълнително споразумение № 2 се състави в три еднообразни 

екземпляра - по един за всяка от страните и един за Министерството на регионалното 

развитие и благоустройството. 

АИАТОЛИ СТАНЕВ ИЛИАН МИЛЕВ 

Председател на Асоциация по ВиК Управител на 

на обособената територия, обслужвана от „ВиК" ООД - Русе 

„ВиК" ООД - Русе 


