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e-mail:
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Изу,

ПРЕДСЕДАТЕЛНААСОЦИАЦИЯПО ВОДОСНАБДЯВАНЕИКАНАЛИЗАЦИЯ- ЯМБОЛ
гр.Ямбол,ул.”ЖоржПапазов“18

УВАЖАЕМИГОСПОДИНЧАЛЪКОВ,

ПриложеноВиизпращам:

Проектна ДопълнителноспоразумениеNQ2 към сключения на 18.03.2016г. междуАВиК - Ямболи
„Водоснабдяванеи канализация”ЕООД— ЯмболДоговорза стопанисване, поддържанеи експлоатация
на ВиКсистемите и съоръжениятаи предоставянена водоснабдителнии канализационниуслугина
обособенататериториянаОбластЯмбол.(с попълнени реквизитипообразецизпратенот Зам.министър
на МРРБ с писмо изх.Г\Ј2 10.11.2022г.)
- писмос рег.NQBG16M10P002-1.016-оооз-С02-М192 - отговорот УО на ОПОС относно искане за

съгласуванесфинансоватаинституцияотпусналанаоператорасредстватаза развитиенаВиКсистемата.

Приложения:
1. ПроектнаДопълнителноспоразумениеNQ;
2. Писмоот Зам.министърна МРРБ, изхФ429О-О4-49О-[1] / 10.11.2022г.;

З.писмоот УО на ОПОС, рег.N2BG16M1ОРОО2-1.016-0003-C02-M192 - отговорна искане за съгласуване.

С уважение:
ЦветанСъйков- п ел на „Водоснабдяванеи канализация”ЕООД, гр.Ямбол
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ДОПЫНПТЕМНО СПОРАЗУМЕНИЕкъмДОГОВОР ЗА СТОПАНПСВАНЕ. ПОДДЪРЖАНЕ П
ЕКСПЛОАТАЦИЯНА ВИК СИСТЕМИТЕП СЪОРЪЖЕНИЯТА. [I ПРЕДОСТАВЯНЕ НА

ВОДОСНАБДИТЕЛНИ КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ 2

към
ДОГОВОР ЗА СТОПАНИСВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ВИК

СИСТЕМИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТАИ ПРЕДОСТАВЯНЕНА
ВОДОСНАБДИТЕЛНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ от 18.03.2016 г.

Днес, ..... ..... ..... ....
. . г. , в гр.Ямбол, между странитепо договора:

1.

2.

Асоциацияпо Вик на обособенататеритория, обслужванаот „Водоснабдяванеи

канализация“ ЕООД, гр.Ямбол, ЕИК 17593 1 654, представляванаот ГеоргиЧалъков.
наричанапо долу„Асоциацияпо водоснабдяванеи канализация••или „АВик•-
и

Водоснабдяванеи канализация“ЕООД, гр.Ямбол, ЕИК 128000893, представлявано
от ЦветанСъйков— управител, наричанопо-долу„Оператор“или „ВиКО••

На основание чл. 198п, ал. 5, т. 2 и З от Законаза водите, чл. 18.7. от Договораза

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

предоставянена водоснабдителнии канализационни услуги от 18.03.2016 г. („Договора“),

изменен с ДопълнителноспоразумениеN2 1 от 26.02.2019 г. и във връзкасъс сключването
на допълнително споразумениекъм Административендоговор за

предоставянена безвъзмезднафинансовапомощ от Оперативнапрограма„Околнасреда
2014 — 2020 г.“ (АДБФП), обусловеноот необходимосттаза индексиранена стойносттана

АДБФП, с оглед нарастващатаинфлация, водеща до значително повишаване на цените на

основните стоки и материали в областта на строителството, се сключи настоящото

ДопълнителноспоразумениеN2 2 към Договора, с което страните се споразумяхаза

следното:

51. В чл. 7.2., буква(е) от Договора, думите„в отцраз.перна финансиранене повече

от 33 ()()() ()()(),0() (тридесет и три ,иилиона) лева с ДДС, включително собственоучастие и

недопустимиразходи.



доПЫНИТЫНоСПОРАЗУМЕНИЕКЪМДОГОВОР ЗА СТОПАНИСВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ
ЕКСПЛОАТАЦИЯНА ВИК СИСТЕМИТЕП СЪОРЪЖЕНИЯТА, П ПРЕДОСТАВЯНЕНА

ВОДОСНАБДИТЕЛНИ[I КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ

се заменят с думите „G отцраз.пер на финансиранене повече от 36 00

(тридесет и шест .тшлиони) лева с ДДС, включително собственото участие и

недопустимитеразхо()и.

S2. НастоящотоДопълнителноспоразумение 2 става неразделначаст от Договора,

изменен и допълнен с ДопълнителноспоразумениеNe I от 26.02.2019 г.

S3. Всички останали клаузи на Договораи приложенията към него остават

непроменени.

НастоящотоДопълнителноспоразумениесе състави в триеднообразниекземпляра
—

по един за всяка от странитеи един за МРРБ.

ГеоргиЧалъков
Председателна Асоциацияпо ВиК

на обособенататеритория, обслужванаот
„Водоснабдяванеи канализация“ЕООД
гр. Ямбол

ЦветанСъйков

Управителна
„Водоснабдяванеи канализация"ЕООД

гр. Ямбол
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04,2022,

Pel

до
цви• кн сьйков
ПРАВИТЕЛ НА „В [1 ЕООД,Ге.ЯМ ЬО„1

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СЪЙКОВ,

В деловодството на Асоциацията водоснабдяванеи канализация на обособенага

територияобслужванаог гр.Ямбол, е постъпиЛо Ваше писмо. с в.х.М'АЯ-
00185-31.10.7022г. придуженоот проектна допълни споразумение към

Договорза сгопанисване , поддържанеи експлоатация на ВиК системите и

съоръженията и предоставянена водоснабдителнии канализационни Услуги межд_','

Асоцияциятан сключен на Съгласно чл. [8.7 от

Договора, гой може да бъдеизменян само с писмено споразумение между страните.В
случаите на чл.8.З измененията на '10! оворасе съгласуват и с финансоватаинституция
о гнуснала на операторасредства за разви 1мето на Вик- систе.мата. В тази връзка
следва да лопълните реквизититена ДопълнителноспоразумениеN22, като уточните
измененията в чл.7.2 от До:овора. след което да го съгласувате с финансовали
инсл•итуцияотпуснала на операторасредствата за развитиего на ВиК системала, а

именно ОУ на Ol и да го внесете в Асоциация с искане да свикване на

извънреднозаседание. на к•оено в сроковете по чл. от )ДАВиК ще бъде .vacy ван(ћ.

С уважение,

ГЕОРГ и Ч ХЛЪК

нгуе l-
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отговор на ваше писмо
e-mrrb6mrrb.government.bgПодател:

Дата.
• 10.11.2022 17:25

vik_yambol@abv.bgПолучател:

Прикаченифайлове:221109_AVik-Varna_StaraZagora_Qmbol_Vraca_Aneks.docx 221109_AVik-
Varna_Stara бёёбЬ7506&6di5.docx.p7s

Уважаема/и госпожо/господине,

ПриложеноВиизпращамеписмо на Минисгесгвотона регионалноторазвитиеи благоустройството
с изх. към

Uvazhaemi/a g-n/g-zho,

Prilozheno Vi izprashtame pismo па Ministestvoto па regionalnoto razvitie i blagoustroystvoto
5 izh. към

Това съобщениее изпратено от служител на МРРБ.Информациятав него (включително всички

прикачени към него файлове) е предназначенаединствено и само за лицето/ата, до които е

адресирано.Ако сте го получили поради грешка, моля да уведомитеподателя, като върнете
съобщениетои го изтриетеот сисгемата. Всяконеоторизираноизползване или разпрхтраняванена
това сюбщениеили на части от него е строгозабранено.Моляда се има предвид, че електронната
поща е податлива на промяна.МРРБ не носи отговорносгза непълно или неправилнопредаванена
информацията, съдържаща се в това съобщение, нито за забавяне на получаванетому или

причиняванена повредавъв Вашатасистема.

This message sent by ап employee Of MRDPW. Information contained therein (induding ан its

attachments) is intended only for person/s to whom it is addressed. If уои have received it by mistake,
please notify the sender by а return e-mail and delete this message from уоигsystem. Апуunauthorized
use ог dissemination Of this message in whole ог in part is strictly prohibited. Please note that e-mails are
susceptible to change. MRDPW is not liable for апу improper ог incomplete transmission Of the information
contained in this message пог for апу delay in its receipt or damage to уоигsystem.
Please consider the environment before printing this етан

10. .2022 L, 17:29



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Заместник-министърна регионалноторазвитие и

благоустройството

до
ПРЕДСЕДАТЕЛЯНА АСОЦИАЦИЯ ПО

ВИК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ,
ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ
И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВАРНА“ ООД, ГР.

ВАРНА

ПРЕДСЕДАТЕЛЯНА АСОЦИАЦИЯ ПО
ВИК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ,
ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ
И КАНАЛИЗАЦИЯ“ООД, ГР.ВРАЦА

ПРЕДСЕДАТЕЛЯНА АСОЦИАЦИЯ ПО
ВИК НА ОБОСОБЕНАТАТЕРИТОРИЯ,
ОБСЛУЖВАНАОТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ
И КАНАЛИЗАЦИЯ“ЕООД, ГР.СТАРА
ЗАГОРА

ПРЕДСЕДАТЕЛЯНА АСОЦИАЦИЯ ПО
ВИК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ,
ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ
И КАНАЛИЗАЦИЯ“ЕООД, ГР.ЯМБОЛ

КОПИЕ ДО
УПРАВИТЕЛЯ НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ
И КАНАЛИЗАЦИЯ- ВАРНА“ ООД, ГР.

ВАРНА

УПРАВИТЕЛЯ НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ
И КАНАЛИЗАЦИЯ“ООД, ГР.ВРАЦА



УПРАВИТЕЛЯ НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ
И КАНАЛИЗАЦИЯ“ЕООД, ГР.СТАРА
ЗАГОРА

УПРАВИТЕЛЯ НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ
И КАНАЛИЗАЦИЯ“ЕООД, ГР.ЯМБОЛ

ОТНОСНО: Допълнителниспоразумениякъм Договоримежду Асоциациите
по ВиК и ВиК операторите, във връзка с проектите по

Оперативнапрограма„Околнасреда2014-2020 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

В Министерствотона регионалното развитие и благоустройствотоса

постъпили писма от Асоциациитепо ВиК Варна, Враца, СтараЗагораи Ямбол, с които

са представениза становища проектина Допълнителниспоразуменияза изменение на

сключените ДоговоримеждуАсоциациитепо Вик и Вик операторите, необходимина
ВиК операторитеза изпълнение на проектитепо Оперативнапрограма„Околнасреда
2014-2020 г.“.

Във връзкас това приложеноВи изпращамдопълнен проектна Допълнително
споразумение, който да се предложи за разглеждане от общото събраниена
Асоциациитепо ВиК, обслужваниот съответните ВиК оператори.

ПРИЛОЖЕНИЕ: съгласно текста

ЗАХАРИ ХРИСТОВ

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР

Форматна електроненподпис: .p7s

гр.София, ул. ,.Св. Св. Кирили Методий“N217-19
тел. 02/9405 900, факс()У987 25 1 7, e-mail: e-mrrbtimrrb.government.bg

www.mrrb.government.bg;
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ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ 2

към

ДОГОВОРЗА СТОПАНИСВАНЕ,ПОМЪРЖАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ВИК
СИСТЕМИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА, И ПРЕДОСТАВЯНЕНА
ВОДОСНАБДИТЕЛНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ

днес..

I. Асоциация

ЕИК:..

. междустранитепо договора:

по ВиК на обособената тери•гория, обслужвана

представлявана

наричана по долу „Асоциацияпо водоснабдяванеи канализация••или „АВиК*"
и

2.

ЕИК:

управител, наричано по-долу или ,.ВиКО••

представлявано

от

гр.
от

На основание чл. [9811. ал. 5, т. 2 и 3 от Законаза водите и чл. l8.7 Договораза

стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите съоръженияга. и

предоставянена водоснабдителнии канализационни услуги, сключен на .

. редана чл. 1980, ал. I, изр.първоот Законаза водите („Договора“).

във връзка с необходимосттаот изменение на чл. 5.5. ол Допълнителноспоразу.мение
I към Договораза слопанисване. поддържане и експлоатация на ВиК системьяте и

съоръжсниятаи предоставянена водоснабдителнии канализационни услуги.
се сключи настоя [ЦОЛ'О ДопълнителноспоразумениеNe 2 към Договора-с което страните

се споразумяха за следните изменения и допълнения в Договора:



Ь. ; Ч ( •В.;НЬ.

В чл 7.2. от Договорасе изменя буква кого лвбиваследно•го съдържание:
„(е) Операгорьг [lte о гви необходимитедокхмен•ги и ИЗВЪРШИсвоевременно

необходимидействияза кандидач•етване в процедурачрез директно предоставя
безвъзмезднафинансова Ne ВО \6 1 ЕМI „Изгражданена ВиК

инфраструктура“по Операгивна ирограма среда20 . за получаване на

БФП в общ размер на финансиранене повече

....) лева с ДДС, вк:почително собственотоучастие и

недопустими•геразходи.“

*2. НастоящотоДопълнителноспоразумение Ne 2 става неразделна част от Договора.
изменен и допълнен с ДопълнителноспоратзумениеN,' 1 01' .

Всички останали клаузи на Договораи ДопълнителноспоразумениеУе I и приложенията
к“ьм тях остават непроменени.

НастоящотоДопълнителноспоразумение се състави в два еднообразниекземпляра

един за всяка от сграни•ге.

Председа•гелна Асоциация[10 ВиК
на обособенататери•гория.обслужванаот

Управителна



VICYll 2020

комуникацияУО
Краенсрок за отговор
Тема

Отговорна кореспонденцияпрез['[СУН Ne

Съдържание
УважаемиБенефициенти,

https:Ceurnis2()2().governnnent. Report, '68е72З2с-52.

ханапзац;я”ЕООД

*ДВДС..Р

във връзкас кореспонденцияпрезИСУН BG 16Ml OP002-l .Ol 6-0003-C02-lV1190/07.11.2022 г. УО
на ОПОС Ви уведомяваследното:

ДоколкотоУО на ОПОС 2014-2020 не е странапо споменатият в кореспонденциятадоговормежду
,Водоснабдяване и канализация“ЕООД и „Асоциацияпо ВиК” на обособенатериторияна област
Ямбол, той няма ангажимент да го съгласува. Такъвангажимент не произтичаи от АДБФП с

бенефициента„Водоснабдяванеи канализация“ ЕООД, гр.Ямбол.

Обръщамевнимание, че за да подлежи АДБФПна аклуализацияв следствие на инфлационни
процесии прилаганена ПМС Ne 290/2022 г. , всеки бенефициентследва да се съобразис нарочните
Указанияна УО на ОПОС, публикуванина https://www.eufimds.bg/bg/opos в секция ”Новини”.В тях
е посочено, че за да подлежат на индексация съгласно ПМС Ne 290/2()22 г. , строителнитедейности
следва да са изпълнени и приети след 30.06.2021 г. Допълнителнотоспоразумениекъм АДБФПще
бъдесключено еднократно, като максималният приложим процентще е 15% на ниво отделен
договорс изпълнител на СМР.Допълнителнотоспоразумениеза индексация на цената на договора
за общественапоръчкав следствие на инфлациямеждувъзложител и изпълнител, следва да е

съобразенос чл. 1 17а ЗОП и Методикатапо ПМС Ne 290/2022 г. и съдържащо правилно изчисление
на сумитеза индексация принейнотоприлаганеза всяко тримесечие, попадащо във времевия
интервал, за който е приложимаформулатакъм чл. 4 от ПМС Ne 290/2022 г. , както и клауза/клаузи,

касаещи индексация на цени на все още неприетиСМР, ако такива се очаква да има и странитепо
договорасе съгласят да предвидятподобнаклауза/клаузи в допълнителното споразумениемежду
тях.

Екип на УО на ОПОС

Прикаченидокументи

II 36/2022 12:27 РМ


