
договоР
]& ?.6.. ....| *{'!', р!. . .2017 г .

д0стАвкА нА п14тБйнА водА зА ну};{дитв нА тп ',дгс
плхово''

!;+ес }.1,.0{,..а017 г. година, в гр. !мбол сле]! !1роведена процедура на

дот.оваряне без предварително обявление по чл' ]9 ал'1 т'3 б'"в" от 3Ф[1 с

предмет: ..достаБка на питейна вода за нуя{дите на тп''дгс Блхово'' и на

основание чл.1}2 от зоп във връзка с чл.65 ал'2 от |1|13Ф[[ ' се скл}очи

настоящ}'1я договор между:

}о|,{дп тп дгс ш,лхово със седал[1ще А адрес на управление

гр'Блхово, ул."ёан [тефано" .]{913, представлява}{ ин}к' Ёиколай Атанасов

йигшинев - директор с Ёик 2о16176540070 въз"поБ|41[]' г'т

,,в0д0снАБдявАншикАнАлизАция''[оод,вик12в000в93,
съсседалищеиадреснауправление:гр.9штбо!'}.!.,,[{етърБрънеков''}[о
20. прелставляван' '" ,,'*. €тоян й'рл'*ов Радев * 9правител' наричано

по-долу изпълнитвл
наричани общо ,,€траните'' и всяка по отделно "€трана" '

€траните се споразу\{яха за следното:

пРш,дмшт нА договоРА 
ъ

9л. 1. 0 настоящия договор изпълнитБлят се задъл}кава да доставя

питейна вода и отвежда отпадни води' а ББ3-}[()}!(итвлА| да закупува

питейна вода за обек'т':

[р.Блховоул.,,€ан€тефано''ш913,сабонатенномер15/48;

9л. 2. (ачеството на водата, предмет на 1(:31'1 договор, е съгласно

нАРшдБА ш 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата' предназначена

за питейно-битови цели издадена от ш{инистъра на здравеопазването'

м1{нистъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на

околната среда и водите' обн', АБ, бр' 30 от 28:03'2001 г'

цвнА и нАчин нА шлАш|Анв'

9л. 3 . |\|възло)китвлят заплаща стойнос';'та |1а предоставените му

Би( услуги съгласно действащите при !13|!ълнитвля цени' утвърдени

от!{ържавнатакомисиязаенергийноиводнорегулиране.(ъммош,1ентана



скл}очване на договора цената за един (1) куби.!ен литър питейна вода е
\,52 |един и петдесет и два /лева без !!€ .

|2| 1ри промяна в цените, възложитвл91 дължи заплащане на
утвърдената от кввР нова цена за доставена 11итейна вода и отведени
питейни води, за което не е необходимо склгочване на анекс къш1
настоящия договор.

9л' 4' Бъзражения срещу определена дъл}кима сума за използвани ,,Б и 1{,,
услуги могат дабъдат предявени писмено пред Б и ( оператора в 7-дневен
срок' считано от дата на получаване на фактурата.

сРок нА плАщАнв
9л' 5. възложитвлят заллаща сумите от предоставени Б и 1{ }слугиеже}{есечно в 30 дневен срок след дататана фактуриране.
9л' 6' [[ри неспазване на срока по нл.6., възл0х(у|т!,лят дъл)ки лихва
по реда на .тл.86 ал.1 33!.

нАчин нА плАщАнв

9л. 8. |1| . възложитш лят заплаща
банков път, чрез директен превод или
по чл. 6.

/2|. 3а дата на плащането се счита деня.
постъпили в банковата сметкаили касата на Б и &.

дължими]'е суми в брой на каси, ]1о

разплащателна сметка в сроковете

в който средствата са
оператора.

докумвнти
9л' 9' |1родавана издава фактури с начислено А.1€ на основ аниечл.86 отзддс за предоставените Би1{ услуги.

пРАвА и зАдъл}{вния нА изпълнит,.,ля

9л. 10. изпълнитвл-{,? е длъ}1{ен да предоставя на ББ3{о}!{итвля
описаните в чл'1' Б и ( услуги' в съответствие с услови ята |1анастоящия
договор' ,,8бтт1д19 условия'' и действащата нормативна уредба.

9л' 1 1. изпълнитшлят е длъжен да }1оддър}ка в изправност
водопроводните и канализаци0нните отклонения и общ*тя водомер' като
при необходимост да и3вър1пва г{роверк]4 30 €Б€?0[нието и експло атацията



на водопроводната и канализационната инсталац}{я и вътре1пната мре}ка на

възло)кит|,ля.

\л. |2. изпълнитвлят е длъх(ен да пломбира холендрите на общите

водомери към водопроводното отклонение.

9л. 14. }\,егитимните длъжностни лица на 143|1Б-1!нитв,лА имат право на

свободен и безопасен достъп за извър1пване н:1 отчети на водомера на

сградното отклонение 
'1 

на индивидуалните водомери' ползва11и от

възлоя{А|Б.:{{А

9л. 15. изпълнитвлА| има право да получс180 Б срок дъл)кимите от

потребителя сум1и за предоставените услуги Би}{. съгласно договорените

условия;

9л' 16. !4зпълнитв.'1ят има право да спира изцяло или частично

доставянето на вода рт|или отвеждането на отпадьчни води при условията
на [лава пета от .,Фбщите условия'' и в съотве'гствие с изискванията на

;]е йтстващото законодател ство,

9л. |7. изпълнитвлят има прав0 да преустанови временно
предоставянето на договорените Би( услуги' пр11 непла1цане от страна на

възло)кит|,ля на дъл)кимата сума' след осъ1цествяване на процедурата
по чл.38 от,,Фбщите условия'''

пРАвА и зАдълх(вния нА въз.по}{итв,ля

9л. 18. възло)китвлят е длъжен да зап'1ати уговорената цена в

размера' шо начина и в срока, определени в }1астоящия договор |4 да
получава непрекъснато водоснабдяване' отвеждане и пречистване на

отпадните води с изкл}очение на случаите, уредени в {--лава пета 0т'

,,Фбшт'ите условия''.
!{л. 19. възло)китв лят е длъх(ен да сг1азва санитарно-техническите
изискван ияза ползване на вътре1пните водоснабд ителни и ка|1ализационни

мрежи и съоръ)кения и на сградните водопро1]одни и ка|1ализационни

инсталации' да не замърсява питейната вода и да !{е вло1пава качествата на

отпадъчните води над допустимите норми.

9л. 20' |1| възло)китш,лят е длъжен да спазва разпоред6ите на

}1арелба л! 7 от 14.||.2000 г. за условията 14 Реда за заустване на

производствени отпадъчни води в канализационните системи на



населените места, а именно: заустваните о1'падни води на обекта
възлоя{ит[,лят да отговарят на изисква.н ията на Ёаредбата и

допълнителните норми зал0}кени от в и к 0ператора с анекс към
нас1'оящия договор.

|2| Ако възложитвлят изпусне в 1(анализационната мре}ка
отпадни води] неотговарящи на изискванията, !] резултат на което се е

стигнало до нару1пение на технологичния ре)ким на шречиствателните
съоръжения, същия се задължава да заплати всички щети на [{€ФБ и
стойността на извър1лените анализи с показатели' преви1паващи нормите
по Ёаредба .},]ч 7 и в анексите къп,1 договора /ако ипт такива|.

1{л. 22. въ3ло)китвлят е длъжен да осигури достъп на длъжностните
лица. упълномоще[1и от Б и 1{ оператора при отч!!тане' проверка и контрол
на водош1ерите; за. вземане на проби; при провсрка на вътре|пни Б и (
мрежи и водопроводни и канализационни инста_'1ации; за прекъсване или
прекратяване на Б и ( услугите и в други уредени в 

"Фбгшите услов|.\я"
слунай.

9л. 23. {а опазва водог1роводни и ка\1ализацион1{и \,1режи' собственост на
Б и ( оператора' съоръх(ение и инсталации' к31'о в случаи на повреда
незабавно да уведомява Б и 1{ оператора.

!{л' 24' възло}(итвлят е длъ)кен да уведом}.1 в 30-дневен срок Б и (
оператора при промяна характеристиките на водоснабдения и канализиран
имот или целите' за които е използван.

9л. 25. [[ри промяна на собствеността или веш-(ното право на ползване
възло)китвлят е длъ)кен в 30-дневен срок да уведоми в и к
оператора' за да 6ъдат уредени въпросите свърза}{и с промяна' закриване и
откриване на нова партида по реда, определен в Фбщите условия.

пРшкРАтявАнш нА договоРА

9.л.26. Р{астоящият договор се прекратява при следните условия:

а) :-то взаиш1но съгласие на страните;

б) с едномесечно шредизвестие от страна на ББ3./|оя{итв лят.
зАкл}очитвлни клАузи

9:л. 2]' Ёастоящия договор влиза в сила 
''А.{,".!]!....20|7 

г. и се скл}очва
3а срок от .%)//.а ...1ъ).г{[т н а''' о ь'



9л. 28. Ёастоятция договор м0}ке да бъде изменя!{ или допълван са\1о при
съгласие на двете страни' изразено в писмена форма, подписана от двете
страни.

{л. 29. Бсички промени и допълнения към настоящия договор се
извър|шват чрез допълнително писмено споразумение между страните'
което се явява неразделна част от този договор.

9л. 30. €траните ще ре1лават възникналите спор()ве в А}х на добра воля и
сътрудн]1чество' а к0гато това се ока}ке невъзможно - пред съответния съд.

1{л. 3 1 . 3а неуредените въпроси по насто ящия договор ще се прилагат
разпоредбите на 3акона за задъл)кенията и договорите' Фбщите условия и
действащите норм ативни актове.

|9.л. 32. [{ри последваща промяна в законодателната уредба за ползване на
водоснабдителните и канализационни системи, вкл1очително из\1енен1ае и
допълнение на действащите ,,Фбщи условия'' по реда на зРвку,
разпоредбите на настоящия договор, които следва дабъдат осъществени се
считат заместени по право от нормативните такива и дер]ствието на
договора лродължава' съгласно новите изменения, без да е необходимо
скл}очването на допълнителен анекс.

9л. з3. Ёеразделна част от настоящия догово]) са Фбгците условия за
предоставяне на Би1{ услуги на потребителите о-г Б и 1{ оператор ,,Б и (''
воод гр.-{мбол' в сила от 21.09'20|4 г'

9л. з4. с подписване на настоящия договор възло}кит$ лят
декларира' че е запознат с действащите цени на !{311Б лнит|,ля за
предоставяне на Би1{ услуги' както и че е за'|ознат с разлоредбите на
,,Фбщите условия'' .

Ёастоятт{ият дог се скл}очи и подлиса в два еднакви екземпляра
по един за всяка от ст

':1'11'' 3алгтчено
:

възлож[[Б$:..
нев/

\] '' 
" 

т .п
т. | 3аличен о чл.2 от 33/|!и3пълн итв,...'

\

/п;нэк. ф'"* Р9ш\в|'\./1-+--' " \

чл. 2 от ззлд


