
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 4 

към 

ДОГОВОР ЗА СТОПАНИСВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ВИК 

СИСТЕМИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА 

ВОДОСНАБДИТЕЛНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ от 14.04.2016 г. 

Днес, ……….. 2022 г. между: 

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

канализация“ ЕООД гр. Хасково, с ЕИК: 176239160, представлявана от Катя Панева, и 

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

представлявано от инж. Божидар Желязков, 

на основание чл. 18.7, буква „ а“ от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация 

на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги 

от 14.04.2016 година, изменен с Допълнително споразумение № 1 от 02.11.2018 г., Допълнително 

споразумение № 2 от 03.09.2020 г. и Допълнително споразумение № 3 от 11.05.2021 г. (Договора), 

се сключи настоящото Допълнително споразумение № 4 към Договора, сключен по реда на чл. 

198п от Закона за водите, с което Страните  

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО: 

I. В Допълнително споразумение № 1 от 02.11.2018 г. към Договора, чл. 5.3 се изменя 

и придобива следния вид: 

„Член 5.3. В чл. 7.3, б. “б“ изразът „12 306 000 лева без ДДС“ се заменя с „15 390 000 

(петнадесет милиона триста и деветдесет хиляди) лева без ДДС“. След края на първото изречение 

се създава ново изречение със следния текст „Инвестициите са разпределени по години, 

собственици и услуги, съгласно Приложение № 1 от настоящото Допълнително споразумение № 

4.“ 

II. В Допълнително споразумение № 2 от 03.09.2020 г. към Договора се правят следните 

изменения: 

1. След думите „добавя следния израз:“ изречението се изменя така: „първо число на 

месеца, следващ вписването на сделката по прехвърляне на търговското предприятие на „ВиК“ 

ООД Димитровград на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково, в съответствие с чл. 

15 от Търговския закон“; 



2. Чл. 12.3. се изменя и придобива следния вид: 

„Член 12.3. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково ще започне фактически и 

изцяло да предоставя Услугите на потребителите на територията на община Димитровград и да 

стопанисва, поддържа и експлоатира Публичните активи на територията на община Димитровград от 

първо число на месеца, следващ вписването на сделката по прехвърляне на търговското 

предприятие на „ВиК“ ООД Димитровград на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. 

Хасково, в съответствие с чл. 15 от Търговския закон.” 

Настоящото Допълнително споразумение № 4 се състави в три екземпляра, по един за 

всяка от Страните по него и един за МРРБ. 

 

 

 

   

КАТЯ ПАНЕВА  ИНЖ. БОЖИДАР ЖЕЛЯЗКОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АСОЦИАЦИЯ  

ПО ВиК НА ОБОСОБЕНАТА 

ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ 

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 

КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД ГР. 

ХАСКОВО 

 

 

 УПРАВИТЕЛ НА 

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 

КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД, ГР. 

ХАСКОВО 


