
       Приложение 1 
                    

 Към Решение № 259,  взето с поименно гласуване с   

 протокол № 44 от извънредно  заседание на  

 Общински съвет Сопот, проведено на 08.01.2015  г. 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ (Анекс) КЪМ  ДОГОВОР 

Д-4  /  Ю-01-05 от 10.01.2011 г. 

 

 Днес ……………2015 г. в гр. Пловдив се сключи настоящото допълнително 

споразумение между:  

 

1.Община Сопот, със седалище и адрес на управление: гр. Сопот, ул. „Иван 

Вазов” № 34, ЕИК 115816423, представлявана от Веселин Петров Личев – Кмет на 

община Сопот и Стоянка Атанасова – гл. счетоводител, ВЪЗЛОЖИТЕЛ по 

горецитирания договор  

 и  

2.„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Пловдив, със седалище и адрес на 

управление: гр. Пловдив бул. „Шести септември” № 250, ЕИК 115010670, 

представлявано от Спартак Лъвов Николов - Управител на Дружеството, ОПЕРАТОР по 

горецитирания договор  

 На основание чл. 22 от договор Д-4 / Ю-01-05 от 10.01.2011 г. и във връзка с 

решение № 259, взето с поименно гласуване с    протокол № 44 от извънредно  заседание 

на Общински съвет Сопот, проведено на 08.01.2015  г.,  се подписа настоящото 

допълнително споразумение, като   

 

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО: 

 

1. Считано от 10.01.2015 г. срокът на действие на договор № Д-4 / Ю-01-05 от 

10.01.2011 г.  се удължава до влизане в сила на договор, сключен по реда на чл.198п, 

ал.1, предложение първо от Закона за водите, между Асоциация по ВиК-Пловдив и 

ОПЕРАТОРА, но за не повече от 2 години. 

2. Чл. 4 се изменя по следния начин:  

„ОПЕРАТОРЪТ се задължава за своя сметка да събира, извозва и депонира 

образуваните по време на производствения процес от ПСОВ – гр. Сопот утайки, 

отпадъци от решетки и сита, пясъкозадържатели, както и отпадъци в резултат 

от комуналната дейност на персонала и др. отпадъци.“ 

3. Създава се нов член 4а със следния текст: 

„ОПЕРАТОРЪТ се задължава да заплаща таксите за ползване на воден обект за 

заустване на отпадъчни води във водоприемник II категория, съгласно сроковете и 

размера определени в тарифата на МС по Закона за водите.“ 

4. Създава се нов член 17а със следния текст: 

„След изтичане на гаранционните срокове по Договора за инженеринг, сключен на 

29.04.2009г. между Община Сопот и Консорциум „ГСМ Пауър Инженеринг“, 

ОПЕРАТОРЪТ се задължава да извършва текущите и основни ремонти на 

съоръженията и сградите за своя сметка.“ 

5. Всички останали клаузи на договора остават непроменени.  

 

Настоящото допълнително споразумение се подписа в два еднообразни 

екземпляра – по един за всяка от страните.  

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОПЕРАТОР : 

 

ВЕСЕЛИН ЛИЧЕВ  ....................................................... 

Кмет на община  Сопот             / ...................................... /  


