
 

ПРОЕКТ  

 

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 3 

към 

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

предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги от 14.04.2016 година 

Днес, ………………… г. между:  

„Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ 

ЕООД, гр. Хасково с ЕИК: 176239160, представлявана от ………………………………………………..,  

и 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково с ЕИК: 126004284, представлявано от 

……………………………….,  

на основание член 18.7. б. (а) от "Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК 

системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги" от 

14.04.2016 година, сключен по реда на чл. 198 п от Закона за водите ("Договора"), се сключи 

настоящото Допълнително споразумение № 3, с което Страните 

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО  

Член 10.10. б. „б“ от договора от 14.04.2016 г., който гласи:  

 

(б) Операторът представя гаранцията по чл. 10.10. (а) под формата на безусловна и неотменима 

банкова гаранция, в оригинал, със срок на валидност 5 години. В срок до 1 месец преди изтичането на 

петгодишния срок на валидност на банковата гаранция, Операторът се задължава да поднови 

гаранцията за изпълнение в  размер на 1 % от стойността на Задължителното ниво на 

Инвестициите за следващия петгодишен период. Операторът се задължава да подновява 

гаранцията за изпълнение до изтичане на срока на действие на договора, 

 

Считано от датата на подписване на настоящото допълнително споразумение се изменя и ще гласи 

следното: 

 

(б) Операторът представя гаранцията по чл. 10.10. (а) под формата на безусловна и неотменима 

банкова гаранция, в оригинал, със срок на валидност 5 години. В срок до 1 месец преди изтичането на 

петгодишния срок на валидност на банковата гаранция, Операторът се задължава да поднови 

гаранцията за изпълнение в  размер на 0,5 % от стойността на Задължителното ниво на 

Инвестициите за следващия петгодишен период. Операторът се задължава да подновява 

гаранцията за изпълнение до изтичане на срока на действие на договора, 

 

       Настоящото Допълнително споразумение № 3 се състави в три екземпляра – по един за всяка от 

Страните и един за МРРБ. 

 

 

 

……………………………………  
Председател на Асоциация по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и каналзаиция“ ЕООД, гр. 

Хасково 

…………………….……………  
Управител на „Водоснабдяване и канализация“ 

ЕООД, гр.Хасково  

 


