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ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1 
към 

ДОГОВОР № ....../26.04.2016 г. 
 
 

Днес, 20.08.2018  г. между 
 

(1) „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване 
и канализация“ ООД, гр. Габрово”, ЕИК: 176086490, представлявана от Невена 
Петкова, наричана по-долу „Асоциация по водоснабдяване и канализация” ; 
„АВиК”  или „Асоциация по ВиК – Габрово“  

 
и 

 
(2) „В и К“ ООД, гр. Габрово, ЕИК: 817040128, представлявано от Владимир Василев, 

наричано по-долу „Оператор” или „ВиКО”  
 

се сключи настоящето Допълнително споразумение към Договор от 26.04.2016 г. за 
стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне 
на водоснабдителни и канализационни услуги по реда на чл. 198о, ал. 1, пр. първо от Закона за 
водите (“Договора”), с което Страните, 

 
КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД, ЧЕ: 
  
(А) С Решение № 277 на Общински Съвет – Севлиево, прието с Протокол № 

12/11.10.2016 г. на основание чл. 198а, ал. 5 във връзка с чл. 198б, т. 3 и чл.198г, т. 7 от Закона 
за водите, е прекратено съществуването на обособената територия, обслужвана от „Бяла“ 
ЕООД, гр. Севлиево, и е дадено съгласие за присъединяване на община Севлиево към 
обособената територия на „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от 
„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Габрово”; 
 

(Б) С Решение № 8 по т. 1 от дневния ред на общо събрание на членовете на 
„Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ 
ООД, гр. Габрово” по Протокол № 5/07.12.2016 г. на основание чл. 198в, ал. 4, т. 7 във връзка с 
чл. 198а, ал. 2, предл. първо и чл. 198а, ал. 3, предл. първо от Закона за водите е дадено 
съгласие за промяна на границите на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. 
Габрово, чрез присъединяване на община Севлиево;  

  
(В) Съгласно чл. 2.2, б. „б“ от Договора при промяна на Обособената територия 

страните се съгласяват да сключат допълнително споразумение към Договора, с който да 
уредят отношенията си по повод тази промяна;  

 
(Г)  Към датата на подписване на настоящото Допълнително споразумение по 

отношение на ВиК системите и съоръженията на територията на община Севлиево има 
изготвен окончателен протокол за разпределение на собствеността по § 9, ал. 5 от Преходните и 
заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (обн., 
ДВ, бр. 103 от 2013 г., изм. и доп., бр. 58 от 2015 г.), актуален към 30.06.2017 година и подписан 
през м. декември 2017 година, към който са приложени съответни списъци с ВиК активи; 
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(Д) Публичните активи по смисъла на Договора, намиращи се на територията на 

община Севлиево, следва да бъдат отписани от баланса на „Бяла“ ЕООД, гр. Севлиево на 
основание  окончателния протокол за разпределение на собствеността по б. „Г“ от Преамбюла, 
съгласно предвиденото в § 9, ал. 8 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за 
изменение и допълнение на Закона за водите (обн., ДВ, бр. 103 от 2013 г., изм. и доп., бр. 58 от 
2015 г.); 

 
(Е) Публичните активи по смисъла на Договора, намиращи се на територията на община 

Севлиево, следва да бъдат предадени за управление на „Асоциация по ВиК – Габрово“ от 
министъра на регионалното развитие и благоустройството чрез изпращане на копие от 
окончателния протокол за разпределение на собствеността по б. „Г“ от Преамбюла; 
  

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:  
 
Чл. 1. Изменения на член 1 „Дефиниции” от Договора 
 
В чл. 1 „Дефиниции“ от Договора се правят следните измененията и допълнения: 
 
1.1. Отменя се определението на термина „ЗОП (отм. ДВ, бр. 13 от 16.02.2016 г.)“  

 
1.2 Приема се ново определение на термина „ЗОП“, както следва: 
„ ЗОП“  означава Закон за обществените поръчки, обнародван в Държавен вестник брой 

13 от 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г., със съответните изменения и допълнения. 
 
1.3. Отменя се определението на термина „Наредбата за регулиране на качеството на 

ВиК услугите“.  
 
1.4. Приема се ново определение на термина „Наредба за регулиране на качеството 

на ВиК услугите“, както следва: 
„Наредба за регулиране на качеството на ВиК услугите“ означава Наредба за 

регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги, приета с 
Постановление на Министерския съвет № 8 от 18.01.2016 г., обнародвана Държавен вестник 
брой 6 от 22.01.2016 г., в сила от 22.01.2016 г., със съответните изменения и допълнения. 

 
1.5. Отменя се определението на термина „Наредбата за регулиране на цените на 

водоснабдителните и канализационните услуги“. 
 
1.6. Приема се ново определение на термина „Наредба за регулиране на цените на 

водоснабдителните и канализационните услуги“, както следва: 
„Наредба за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните 

услуги“ означава Наредба за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните 
услуги, приета с Постановление на Министерския съвет № 8 от 18.01.2016 г., обнародвана 
Държавен вестник брой 6 от 22.01.2016 г., в сила от 22.01.2016 г., със съответните изменения и 
допълнения 
 

1.7. Приема се ново определение на термина „Нормативни показатели за качество“, 
както следва: 
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„Нормативни показатели за качество“ означава показателите за качество на 
водоснабдителните и канализационни услуги, предоставяни от ВиК операторите, посочени в 
ЗРВКУ и актовете по неговото приложение. 

 
Чл. 2. Изменения на член 3 „Общи права и задължения“ 
 
Чл. 3.4., б. „б“ от Договора се изменя по следния начин:  
„Освен ако друго е посочено в разпоредбите на действащото право, в този Договор или 

в допълнително писмено споразумение между страните, членовете на АВиК, в зависимост от 
собствеността на Публичните активи, ще предприемат за тяхна сметка всички действия по 
отчуждавания и/или възникване и учредяване на сервитути или други ограничени вещни права, 
необходими за изграждането, стопанисването, поддържането и експлоатацията на Публичните 
активи в срок от 3 години от сключването на Договора, а при новоприсъединени територии – в 
срок от 3 години от сключването на допълнително споразумение по реда на чл. 2.2., б. „б“. 
 

Чл. 3. Изменения на член 4 „Активи“ от Договора 
 
В чл. 4 „Активи“ от Договора се правят следните измененията и допълнения: 
 
3.1. В чл. 4.2., б. „в“, изречение първо думите „не по-късно от четири години от датата 

на влизане в сила на Договора“ се заличават. 
  
3.2. Чл. 4.4., б. „б“, изречение второ се изменя по следния начин:  
„Правилото на този чл. 4.4 (б) се прилага и към Публичните активи, които към датата на 

сключване на Договора не са включени поради пропуск в съставени протоколи за разделяне по 
смисъла на § 9 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и 
допълнение на Закона за водите (обнародван в Държавен вестник  бр. 103 от 29.11.2013) и по 
този причина не са включени в Приложение І“. 

 
3.3. В чл. 4.4., б. „г“ изречение четвърто се изменя по следния начин: 
„С всяко отделно прието уведомление по този чл. 4.4 (г), съответно с всяко отделно 

допълнително споразумение, Операторът добавя към Приложение І ново Приложение І-1, 1-2 и 
т.н., в което се посочват отделно активите, добавени към Приложение І с това 
уведомление/допълнително споразумение.“ 
 

3.4. В чл. 4.4. се създава нова буква „д“ със следното съдържание: 
(д) След като Приложение I е допълнено по реда на чл. 4.4. (г), Операторът е длъжен в 

срок от 30 работни дни да изпрати на председателя на АВиК копие от допълненото 
Приложение I, заедно със съответни разяснения относно извършената актуализация.   

 
Чл. 4. Изменение на член 5 „Предоставяне на услугите“ 
 
Чл. 5.5., б. „е“ от Договора се изменя по следния начин:  
„Операторът предприема необходимите действия за определяне на санитарно-

охранителните зони за съоръженията за питейно и битово водоснабдяване, включително 
изготвянето на съответните проекти. Операторът изпълнява определените мерки в границите на 
санитарно-охранителните зони съгласно изискванията на приложимите подзаконови 
нормативни актове и заповедта за определяне на санитарно-охранителната зона. Освен ако 
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друго е посочено в разпоредбите на действащото право, в този Договор или в допълнително 
писмено споразумение между страните, съответните членове на АВиК ще извършат за своя 
сметка действията по отчуждаване на земите, които попадат в пояс І на санитарно-
охранителните зони, и ще обезщетят собствениците за ограничаването на правата им в 
останалите пояси“. 

 
Чл. 5. Изменение на член 7 „Инвестиции“ от Договора 
 
В чл. 7 „Инвестиции“ от Договора се правят следните измененията и допълнения: 

  
5.1. В чл. 7.2., б. „г“ изразът „освен ако е предвидено друго в Договора“ се заменя с 

„освен ако друго е посочено в разпоредбите на действащото право, в този Договор или в 
допълнително писмено споразумение между страните.“ 

 
5.2. Чл. 7.2., б. „д“ се изменя по следния начин:  
„Всички разходи за извършване на процедурите по учредяване на сервитути, 

придобиване на ограничени вещни или отчуждаване на имоти за целите на осъществяване на 
Инвестициите, включително разходите за обезщетяване на собствениците на засегнатите 
имоти, са задължение на собственика на съответния Актив и се извършват за негова сметка, 
освен ако друго е посочено в разпоредбите на действащото право, в този Договор или в 
допълнително писмено споразумение между страните. Извършените от ВиК оператора разходи 
по предходното изречение се считат за Инвестиции, ако отговарят на изискванията, посочени в 
Приложение VІІІ от този Договор“. 

 
5.3. В чл.   7.3., б. „б“  изразът „11 549 000 лева без ДДС“ се заменя с „15 144 000 

(петнадесет милиона сто четиридесет и четири хиляди) лева без ДДС“. 
 

 
Чл. 6. Изменение на член 17 „Прекратяване“ от Договора 
 
Чл. 17. 1., б. „а“, т. „vi” се изменя по следния начин: 
„vi. автоматично, ако физическо или юридическо лице е придобило акции или дялове в 

Оператора, освен когато се касае за българските държава и общини или юридическо лице с 100 
% държавно участие в капитала.“ 
 

Чл. 7. Изменение на член 18 „Други разпоредби“ от Договора  
 
В чл.  18.4 „Приложения“, т. ii изразът „Приложение II Нива на Услугите“ се заменя с 

„Приложение II Договорни показатели на качество“.  
 
Чл. 8. Други изменения 
 
Навсякъде в текста на Договора думата „анекс/а/ът“ се заменя с израза 

„Допълнително/то споразумение“.  
 
Чл. 9. Допълнение на Приложение I „ Публични активи“  
 
9.1. Действащото Приложение I „Публични активи“ към Договора следва да се допълни 
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с активите, представляващи Публични активи по смисъла на Договора, намиращи се на 
територията на община Севлиево, които са в управление на АВиК съгласно чл. 13.1. от 
настоящото Допълнително споразумение, предоставени в Приложение № 1 към настоящото 
Допълнително споразумение. Това допълнение на Приложение I ще представлява Приложение 
с номер І – 9/. 

 
9.2. Приложение 1 към Допълнителното споразумение е изготвено на базата на 

окончателен протокол за разпределение на собствеността по § 9, ал. 5 от Преходните и 
заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (обн., 
ДВ, бр. 103 от 2013 г., изм. и доп., бр. 58 от 2015 г.), актуален към 30.06.2017 година и подписан 
през м. декември 2017 година, към който са приложени съответни списъци с ВиК активи. 

 
Чл. 10. Ново Приложение II „ Договорни показатели за качество“ към Договора 
 
Действащото Приложение II „Нива на Услугите“ към Договора се отменя. Приема се 

ново Приложение II „Договорни показатели за качество“ към Договора с текст съгласно 
Приложение № 2 към настоящето Допълнително споразумение.  

  
Чл. 11. Ново Приложение III „ Обособена територия“  
 
Действащото Приложение III „ Обособена територия“ към Договора се отменя. Приема 

се ново Приложение III „Обособена територия“ към Договора с текст съгласно Приложение 
№ 3 към настоящето Допълнително споразумение. Данните за населението на общините, 
включени в обособената територия, съответства на резултатите от изчерпателното преброяване 
на населението, извършено по реда на Закона за преброяване на населението и жилищния фонд 
в Република България през 2011 г. 

  
Чл. 12. Ново Приложение IX „ Дейности, включени в задължителното ниво на 

инвестициите“  
 
Действащото Приложение IX „Дейности, включени в задължителното ниво на 

инвестициите“ към Договора се отменя. Приема се ново Приложение IX „Дейности, включени 
в задължителното ниво на инвестициите“ към Договора с текст съгласно Приложение № 
4 към настоящето Допълнително споразумение. 

  
Чл. 13. Публични активи   
 
13.1.  Публичните активи по смисъла на Договора, намиращи се на територията на 

община Севлиево, описани в Приложение 1 към Допълнителното споразумение, се включват в 
Приложение I към Договора след преминаването им за управление към „Асоциация по ВиК – 
Габрово“ по реда на § 9, ал. 8 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за 
изменение и допълнение на Закона за водите (обн., ДВ, бр. 103 от 2013 г., изм. и доп., бр. 58 от 
2015 г.).   

  
13.2. За Публичните активи по смисъла на Договора, намиращи се на територията на 

община Севлиево, които съществуват към 30.06.2017 година, но не са включени в Приложение 
1 към Допълнителното споразумение поради пропуск в съставянето на окончателния протокол 
за разпределението на собствеността по смисъла на § 9, ал. 5 от Преходните и заключителните 
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разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (обн., ДВ, бр. 103 от 2013 
г., изм. и доп., бр. 58 от 2015 г.),  се прилагат разпоредбите на чл. 4.4, б. „б“ и чл. 4.4, б. „г“ от 
Договора. 

 
13.3. За Публичните активи по смисъла на Договора, намиращи се на територията на 

община Севлиево, които са създадени или придобити след 30.06.2017 година, се прилагат 
разпоредбите на чл. 4.4, б. „б“ и чл. 4.4, б. „г“ от Договора. 

  
13.4. За избягване на съмнение се приема, че на основание чл. 4.1, б. „а“ от Договора 

„ВиК“ ООД, гр. Габрово има изключителното право да стопанисва, поддържа и експлоатира 
всички съществуващи и бъдещи Публични активи, намиращи се на територията на община 
Севлиево, независимо от това дали са включени в Приложение I към Договора. Тези публични 
активи се предават на „ВиК“ ООД, гр. Габрово по реда, посочен в чл. 13.1, чл. 13.2 и чл. 13.3 от 
настоящето Допълнително споразумение. 

 
13.5. Договорът се прилага и за Активите с неизяснен статус, намиращи се на 

територията на община Севлиево, които фактически се експлоатират от „ВиК“ ООД, гр. 
Габрово или „Бяла“ ЕООД, гр. Севлиево към момента на сключване на настоящото 
Допълнително споразумение и към които са присъединени потребители на услуги по 
водоснабдяване и канализация.  

 
Чл. 14. Допълнителни задължения на Оператора 

 
14.1. При необходимост, възникнала във връзка с присъединяването на община 

Севлиево към Обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Габрово, Операторът се 
задължава в срок от 6 (шест) месеца от влизането в сила на настоящото Допълнително 
споразумение да актуализира и предостави на „Асоциация по ВиК – Габрово“:  

а) План за стопанисване, експлоатация и поддръжка на активите по чл. 4.2, б. „г“ от 
Договора;  

б) План за опазване на околната среда, включително план за собствен мониторинг и 
програма за управление на отпадъците (включително утайките) по чл. 5.5 б. „а“ от Договора;  

в) План за управление на човешките ресурси на Оператора по чл. 5.4, б. „а“ от 
Договора;  

г) План за действие при аварии по чл. 13.1, б. „б“ от Договора.  
 

14.2. Срокът за изготвяне на Регистър на активите е до края на 2018 година (т. 64, б. „а“ 
от Указания за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и 
канализационните услуги (НРКВКУ) за регулаторния период 2017-2021 г., приети с решение на 
КЕВР по т. 2 от Протокол № 76 от 19.04.2016 г. ) .  

а/ Ако към датата на влизане в сила на това Допълнително споразумение „ВиК“ ООД, 
гр. Габрово не е изготвил Регистър на активите, същият следва да бъде изготвен в срока по 
Приложение II, т. 6 от Договора - относно първоначалния обхват на обособената територия, 
определен в т.12 от Решение № РД-02-14-2234/22.12.2009 г. на министъра на регионалното 
развитие и благоустройство (обн. ДВ, бр.7 от 2010 г.), издадено на основание § 34, ал.1 и 2 от 
ЗИД на Закона за водите (ДВ, бр. 47 от 2009 г., в сила от 23.06.2009 г., изм. и доп., бр. 95 от 
2009 г., бр. 58 от 2015 г.). Регистърът следва  да обхваща и Активите на територията на община 
Севлиево не по-късно от края на 2020. 
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б/ Ако към датата на влизане в сила на това Допълнително споразумение „ВиК“ ООД, 
гр. Габрово е изготвил Регистър на активите относно първоначалния обхват на обособената 
територия по смисъла на т. „а“ по-горе, същият следва да бъде актуализиран до края на 2020 
във връзка с присъединяването на община Севлиево към Обособената територия, обслужвана 
от „ВиК“ ООД, гр. Габрово. 

 
14.3. Срокът, предвиден в чл. 4.8, б. „в“ от Договора за предвиждане на съответните 

мерки относно Активите с неизяснен статус, остава непроменен, като страните се съгласяват, 
че предвидените в този срок мерки следва да обхващат и Активите, намиращи се на 
територията на община Севлиево.  
 

14.4. Срокът, предвиден в чл. 9.3, б. „г“ от Договора за изготвяне на Програма за 
поетапното обхващане с подходящи средства за измерване, остава непроменен.  

а/ Ако към датата на влизане в сила на това Допълнително споразумение „ВиК“ ООД, 
гр. Габрово не е изготвил Програма за поетапното обхващане с подходящи средства за 
измерване, същата следва да бъде изготвена в срока по чл. 9.3, б. „г“ за от Договора  и да 
обхваща и територията на община Севлиево.  

б/ Ако към датата на влизане в сила на това Допълнително споразумение „ВиК“ ООД, 
гр. Габрово е изготвил Програма за поетапното обхващане с подходящи средства за измерване, 
същата следва да бъде актуализирана в срока по чл. 14.1 от настоящето Допълнително 
споразумение във връзка с присъединяването на община Севлиево към Обособената територия, 
обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Габрово.  

 
Чл. 15. Бизнес план за променената Обособена територия  

 
„ВиК“ ООД, гр. Габрово следва да изготви проект на Бизнес план за регулаторния 

период 2017-2021 за предоставяне на ВиК услуги на обособената територия, чиито граници са 
променени и към която е присъединена и територията на община Севлиево, съгласно 
посоченото в б. „А“ и б. „Б“ от Преамбюла. Изготвеният Бизнес план трябва да съответства на 
разпоредбите на това Допълнително споразумение и следва да бъде съгласуван от „Асоциация 
по ВиК – Габрово“  и одобрен от КЕВР по реда на Закона за водите и Закона за регулиране на 
водоснабдителните и канализационните услуги. 
   

Чл. 16. Гаранция за изпълнение 
 

На основание чл. 5, т. 3 от настоящето Допълнително споразумение във връзка с чл. 
10.10 от Договора, „ВиК“ ООД, гр. Габрово трябва да допълни дадената Гаранция за 
изпълнение със сума в размер на 35 950 (тридесет и пет хиляди деветстотин и петдесет) лева в 
срок от 30 дни от влизане в сила на Допълнителното споразумение. 
 

Чл. 17. Влизане в сила  
 

17.1. Настоящото Допълнително споразумение влиза в сила от 01.09.2018 г. 
 
17.2. „ВиК“ ООД, гр. Габрово ще започне фактически и изцяло да предоставя Услугите 

на потребителите на територията на община Севлиево и да стопанисва, поддържа и 
експлоатира Публичните активи на територията на община Севлиево от 01.01.2019 година. 
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Чл. 18. Приложения 

 
Приложенията към настоящето Допълнително споразумение № 1 са неразделна част от 

него, както следва: 
 

1. Приложение № 1  -  Допълнение към Приложение I „Публични активи“ към Договора; 
 

2. Приложение № 2 - Приложение II „Договорни показатели за качество“ към Договора; 
 

3. Приложение № 3 - Приложение III „ Обособена територия“ към Договора; 
 

4. Приложение № 4 - Приложение IX „Дейности, включени в задължителното ниво на 
инвестициите“ към Договора. 

  
Настоящото Допълнително споразумение се състави в три екземпляра – по един за 

всяка от Страните и един за МРРБ. 
  
 
 

 
Подписано от: 

 
 
………………………………… 

 
………………………………… 
 
 

НЕВЕНА ПЕТКОВА              ВЛАДИМИР ВАСИЛЕВ 

ОТ ИМЕТО НА „АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК 
НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, 
ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ 
И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД, ГР. ГАБРОВО” 

      ОТ ИМЕТО НА „В И К“ ООД, 
      ГР. ГАБРОВО 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
   

  Проект 
 

Проект: „ Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК“ по 
Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съ-финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
регионално развитие и Кохезионния фонд 

   9 
 

Приложение № 1 към Допълнително споразумение № 1  

ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ПРИЛОЖЕНИЕ I  

„ПУБЛИЧНИ АКТИВИ“  

 
[да се приложат списъците с ВиК системи и съоръжения на територията на община 
Севлиево, които представляват неразделна част от окончателния протокол за разпределение 
на собствеността по § 9, ал. 5 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за 
изменение и допълнение на Закона за водите (обн., ДВ, бр. 103 от 2013 г., изм. и доп., бр. 58 от 
2015 г.)] 
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Приложение № 2 към Допълнително споразумение № 1  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ II 

ДОГОВОРНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА КАЧЕСТВО 

1. Неотчетени водни количества (%)  

Показател Базова стойност (БС) 
Целеви нива по години от договора 

Година 5     Година 10      Година 15 
Загуби на вода 
(неинкасирано 
количество вода спрямо 
подаденото на вход на 
водоснабдителната 
система) 

    56.72%    54.72% 47.00% 

 

2. Измерване на водните количества на ниво водоизточник   
 

Показател Целево ниво 

% измерени точки на 
водовземане 

До края на 3-та година от договора да бъдат обхванати 98% от 
водоизточниците. В рамките на периода на договора 
измервателните уреди следва да бъдат поддържани в изправност 

 

3. Ефективност на търговското измерване  

Показател 
Целеви нива по години от договора 

Година 4   Година 6      Година 8 

% от СВО-та включени в регистър   100% - - 

% от всички СВО-та оборудвани с водомери в 
срок на метрологична годност  

  - - 80% 

% от СВО-та с измерена консумация над 100 
м3/месец,  оборудвани с водомери в срок на 
метрологична годност  

  - 95% - 

 

4. Показател за оперативна ефективност – експлоатационни разходи спрямо оперативни 
приходи  

 

Показател Базова стойност (БС) 
Целеви нива по години от договора 

Година 5 Година 10 Година 15 
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Оперативен показател - % на 
експлоатационни разходи 
спрямо приходи от 
оперативна дейност. 
Експлоатационните разходи 
включват всички разходи с 
изключение на разходи за 
амортизации и обезценки и 
разходи за провизии. 

 83.00% 82.00% 80.00% 

 

5. Ефективност обслужване на клиенти – срок за отговор на клиентски въпроси - 
 

Показател Целево ниво 

Срок за отговор на 
постъпили въпроси от 
клиенти 

100% от въпросите и жалбите постъпили от клиенти (писмени, онлайн, 
телефонни) да получават отговор в рамките на 14 дни.  

 

6. Въвеждане на регистър на активите(неколичествен показател) 
 

Показател Срок за изпълнение 

Създаване на регистър на активи /за 
първоначалната обособена територия/ 

В срок от 3 години от началото на договора  

Дефиниране на критични активи В срок от 2 години от началото на договора 
Оценка на състоянието на критичните  В срок от 3 години от началото на договора   
Оценка на състоянието на всички 
активи 

В срок от 5 години от началото на договора 
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Приложение № 3 към Допълнително споразумение № 1 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ III ОБОСОБЕНА ТЕРИТОРИЯ 
 

ОБОСОБЕНА ТЕРИТОРИЯ  

НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД, ГР. ГАБРОВО 
 

1. Операторът следва да предоставя Услугите съгласно Договора на следната 
Обособена територия, определена с: Решение № РД - 02-14-2234 от 22 декември 
2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството на 
основание § 34 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за 
изменение и допълнение на Закона за водите (обн. ДВ бр. 47 от 2009 г.) във 
връзка с чл. 198а от Закона за водите; Решение № 277 на Общински Съвет – 
Севлиево, прието с Протокол № 12/11.10.2016 г. на основание чл. 198а, ал. 5 във 
връзка с чл. 198б, т. 3 и чл.198г, т. 7 от Закона за водите; Решение № 8 по т. 1 от 
дневния ред на общо събрание на членовете на „Асоциация по ВиК на 
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, 
гр. Габрово” по Протокол № 5/07.12.2016 г. на основание чл. 198в, ал. 4, т. 7 във 
връзка с чл. 198а, ал. 2, предл. първо и чл. 198а, ал. 3, предл. първо от Закона за 
водите: 

 
Обхват на територията: Община Габрово – 65 268 ж. 

Община Дряново - 9 685 ж. 
Община Трявна – 11 754 ж. 
Община Севлиево – 35 995 ж. 
 

Граници: Обособените територии на: 
 "Водоснабдяване и канализация Йовковци" - ООД,  
ВеликоТърново;  
" Водоснабдяване и канализация" - ЕООД, Стара 
Загора; 
" Водоснабдяване и канализация” - АД, Ловеч, и 
" Водоснабдяване и канализация - Стенето" - ЕООД, 
Троян.  
 

 
2. Промяна на границите на Обособената територия се извършва съобразно 

разпоредбите на Закона за водите чрез сключване на допълнително 
споразумение към Договора.  
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Приложение № 4 към Допълнителното споразумение № 1 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ IX  ДЕЙНОСТИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО НИВО НА 
ИНВЕСТИЦИИИТЕ 

 
 

Обобщена инвестиционна програма (в хил.лв.) 

Услуга 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 общо: 
Доставяне 
вода на 
потребителите 408 672 831 880 912 936 998 998 1 040 1 048 1 072 1 151 1 159 12 105 
Отвеждане на 
отпадъчни 
води 78 127 156 166 171 176 188 188 195 196 202 217 219 2 279 
Пречистване 
на отпадъчни 
води 26 42 53 55 57 58 64 64 65 66 66 72 72 760 

общо: 512 841 1 040 1 101 1 140 1 170 1 250 1 250 1 300 1 310 1 340 1 440 1 450 15 144 

 
Обобщена инвестиционна програма по общини и по години  (в хил.лв.) 
Представител на 
държава/общини 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 общо: 

Държава 25 12 13 15 15 15 15 15 15 15 15 17 17 204 
Община Габрово  319 348 442 470 495 505 545 545 576 580 585 650 650 6710 
Община 
Дряново  77 87 110 118 120 120 130 130 139 140 145 160 160 1 636 
Община Трявна  91 104 135 147 155 160 170 170 175 175 180 190 190 2 042 
Община 
Севлиево  0 290 340 351 355 370 390 390 395 400 415 423 433 4 552 

всичко: 512 841 1 040 1 101 1 140 1 170 1 250 1 250 1 300 1 310 1 340 1 440 1 450 15 144 

 
Доставяне вода на потребителите - инвестиционна програма (в хил.лв.) 
Представител на 
държава/общини 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 общо: 

Държава 25 12 13 15 15 15 15 15 15 15 15 17 17 204 
Община Габрово  250 276 351 373 394 403 435 435 460 463 468 520 520 5 348 
Община 
Дряново  61 70 87 94 96 96 103 103 111 112 116 128 128 1 305 
Община  
Трявна  72 83 108 118 124 128 135 135 140 140 144 151 151 1 629 
Община 
Севлиево  0 231 272 280 283 294 310 310 314 318 329 335 343 3 619 
всичко: 408 672 831 880 912 936 998 998 1 040 1 048 1 072 1 151 1 159 12 105 



   
   

  Проект 
 

Проект: „ Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК“ по 
Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съ-финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
регионално развитие и Кохезионния фонд 
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Отвеждане на отпадъчни води - инвестиционна програма (в хил.лв.) 
Представител на 
държава/общини 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 общо: 

Държава 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Община Габрово  52 54 68 73 76 77 82 82 87 88 88 98 98 1 023 
Община Дряново  12 13 17 18 18 18 20 20 21 21 22 24 24 248 
Община  
Трявна  14 16 20 22 23 24 26 26 26 26 27 29 29 308 
Община Севлиево  0 44 51 53 54 57 60 60 61 61 65 66 68 700 
всичко: 78 127 156 166 171 176 188 188 195 196 202 217 219 2 279 

 
 

Пречистване на отпадъчни води - инвестиционна програма (в хил.лв.) 
Представител на 
държава/общини 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 общо: 

Държава 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 

Община Габрово  17 18 23 24 25 25 28 28 29 29 29 32 32 339 
Община 
Дряново  4 4 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 83 
Община  
Трявна  5 5 7 7 8 8 9 9 9 9 9 10 10 105 
Община 
Севлиево  0 15 17 18 18 19 20 20 20 21 21 22 22 233 
всичко: 26 42 53 55 57 58 64 64 65 66 66 72 72 760 

 
 


