догоtsор
.}lb

за доставка на питейна вода и отвеждане и
пречистване на отпадъчните води

д""j/_'!5_'оД^од.
във_вр_ъзка с общите \/с.lовliя за предоставяltе tla В и К
услl,га на потребителите от В lt К
оператор, олобрени от ДКЕВр с Решение N,, оУ-09 / l1.0s.20l4 г._в
гр.Ш1,1rен сс склlоrt}! нас.гоящиятдоговор iчrежлу ''Воаоснабдяване
и канfuгIизациЯ - lIlyMeH" ооД - ШyrrreH, със седалиЩе t,l адреС
гр. Шl,rrен.'пЛ. "Войн".Nful. пре.лстаВляванО от l.!нж. Красиlrир
Марков Управител, tlаричаIJо за KpaTкoc,t, опЕрАтоР от една с,граllа 1-1 о,г

др),га: Шупrенскli yнrrBepclrTeT ''Епllскоп KoHcTaHTrtH
Преславскll", със седалище и адрес на
гр. Шумен, ул. Университетска Ns ll5, Еик 0009з4863,
_управленI.1е:
идентификационеН номер по зддс вс 0009з486з, пр.л.ruuпrrан
от ректора проф. д. и. н. Георги Велков Колев и

Мариана Маринова Паскова

I. ПРЕДМЕТ

-

ръководител

ФСо,

"up"ru"o

за краткос1.

по,грЕБиl,ЕJI

за следното:

НА ДОГОВОРА

Чл, l, (l) {оговорът урежда услов,lята и
реда за ползването l{.t во,lа от во.lоснабд}lтелнrlте cllc'ellt}i. заустването на
1,1 тяхното прсч1,1стване. lrзj\rерването и
заплащането на изразходваната

отпадъчните l,t дъждовни води в канаqизационните сис,ге]!tи
питейна вода и на отведените и преч1,1стени отпадъчни води.

(2) ПрИ подписване на договора потрЕБитЕЛЯ
задъ.,IжиТелно представя докуj\lент. удостоверяващ правото i\Iy на
собственост или право на ползване върху иillота, подлежащ на водоснабдяване.
отвеждаllе 1,1 пречистване на отпмъчнrIте води.
(3) flоговор се склIочва и в сл)/чаите на временно доставяне на
вода необходиr,tа за извършване на строително-tr,lонтажни
работи, реконструкцl{я- pel\loнT 1,1 др.. когато не се изисквадоговор за пр1.1съед1.1няване къl1 В и К л,rрежите.

lI. ПРАВА

И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 2. Операторът илlа право:

l) fla получИ в срок оТ потребителЯ дължиý,tите су]\rи за предоставените t] и К
)/сл),ги.
(2) На лостьл до измервателните устройства за отч!!тане
*on"raa.uoTo вода.
(3) ffa спира изцяло или частично доставянето на вода tлlилtл
"u
отвеждането на отпадъчни
(

(4)

!а

води.

контрОл1,1ра колt4чеСтвото и качествотО на отпадъчн}t воilл.
вклlочванлl в кана]lл!зационната

В и К услуги.
(5) На лостъп за извършване на реil,rонтни дейностll по В и К мрежи !t съоръжения.
(6) !а открива. проi\Iеня и закрI{ва служебно партида на поТрьБитЕл.

'режа

от потребителлrте на

разположен1.1 в и]uоти на потреблtтели.

Чл. 3. Операторът се задължава:

(l) Да доставя вода за нуждите на потребителите, с които е в
договорни отношеIJlля вода с питейни качества. съгласно
изискванията на
действащото законодателство.

(2) !а отвежла отпадъчните и дъждовни води, ако потрl]БитЕЛЯТ
е свързан с изградена по съответния
ред канализационна
j\lрежа и да пречиства отпадъчните вод}l.
когато преминават през пречиствателна стаllцl4я.
(3) {а поллържа. peýroнT}lpa и под]\.tеня:

l, уличните водопроводи }l водопроводните отклонения изграден}l. съгласно нор]\Iативtlите
изисквания:
2. уличната каналrlзация и канал}tзационните отклонения до
ревизионната шJахта. изградени в съответствt.iе с норil.lативните
и3исквания, чрез които се извършват услугите. с изключение на случаите. когато
повредите са по вина на потрЕБитЕля.
(4) !а пломбира водоNrера на водопроводното отклонение и на водоl,lзточника.
собственост на ПоТРЕБитЕля.
(5) !а прави предписание на ПоТРЕБИТЕЛЯ, собственик на водоtlзточн1.1к:
l, да подмени водоNlера. ако вида. размера или класът не отговарят на техническ1,1те изисквания:
2. да l.tонтира водоiчер на канал}lзационното отклонение.
(6) В срок до първия работен ден на i\{есеца- следtsащ i\,tесеца през
който се }lзвършlва отчета на изNlервателните
1,стройства. ла
и3числи дължиiчите от потребителя c\,\t!l- съгласно отчетrlте на 1,1зл,lервателните
t,cTpoticтBa и да
dro*ay,po aо до.п*"п,,"ra оa
потребителя суiчtи.
"rлалa
Чл. 4. Потребителят

(l) !а получава

(2)

!а

иN,tа

право:

ползва В и К услl,ги. предоставян}l от В и К оператора.
присъства при отчитането на водомерите.
l,t

Чл. 5. Потребителят се задъ.rIжава:

(l) fla

заплаТ1,1 дължиi\{r,lте суl,rи опредеJIени оТ оператора по
рода на чл.3. ал.6 оТ !оговора в срок от l0 дни след крайния
срок на който оператора следва да }lздаде фактl,ра за дължtlмите от по,гребите.llя с\,}lи
no parn'"u чл.3. ал.6 Ьт Договора_
(2) !а осигурява на легитиi\tираните длъжностни лица на оператора
свободен .]остъп във водоснабдяваните иl\,tоти за:

l. отчttтане на

водо]\Iерите;

2, за извършване на проверк}l на състоянието и експjlоатацията на въ,l,решlilrте r,lрежи
и водопроводните и канализационни
инсталации на потребltтел}tте, за l,rзвършване на проверка r{ контрол на водо]чlерll,ге
}l за взеl|аllе на пробй. за
установяване качествата
на водите;

3, осъшествяване на специализt,lран контрол. сьгласно Наре;rбаr,а за поjlзване на водоснабдителнlлте
!l канfu.Iизационни
системи и Нарелба JФ2 за проект}lране lrзграждане и експлоатация на водоснабдtлте-lн[lтс
L:llcTe\I}l:
4, tlзвършване на ]vtон'ажни иlил'l pei\toHTH1,1 рабо,ги на l]одопроводlл}i,ге l,,l канализациоttн1.1 1\,tрежи
и съоръжения.
стопанисвани и експлоатирани от ОПЕРАТОРА:
5. прекъсване llли пре\,становяване на В и К
услr,гите.
(3) !а ползва В и К усл1,1,ц,ге cablo чр(

\rлв-\J-.t-.дЫi#.:i:ёиприсъедиlrеtl}tкЪ]\,tводосt-tабдителнатаикан&пl'lзационната

системи отклонения.

(4) [а опазва от повреда водопроводни и канализационни 1\1режи. съоръжения и инсталации - публична държавна или
обшинска собственост. изградени в и]\,1отите иý,l.
(5) [а съхранява целостта на пломбите на водоNrерите и на плоiчtбите на холендерите kъ]\t тях. както !r да опазват възвратните
клапи. спирателни кранове. пожарните кранове. хлiдрантитеj хилро(lорите и други водопроводни части на сградните водопроводн}l l.!
канализационнtl инсталации.
(6) [а увеломява своевреLrенно Оператора за установени от тях повреди 1.1 неизправност}t по водопроводни и канализацl4онни
Ntрежи и съоръжения публична държавна или обшинска собственост. изградеllи в TexH}lTe }llt01,1,1,
(7) Да не допуска неупълноl\Iощенll от оператора л!lца да l,lзвършват каквито и да са деi".rности по В tl К систелtите l,t
съоръженията k-blvl тях. експлоатиранrl от оператора. на тер}lторията на техните иi\{оти.
(8) fla изпълнява направенлIте в сьответствие със закона предп1,1сания на ОПЕРАТОРА за:
l, реконструкция иlилtt llзьtестване на водоNrерна шахта Htl водопроводно отклоl{еtlлlе ltли подмяна на ].lндивидуален водомер
съобразно техническите изискван!lя:
2. реконструкция и/l-tллt изi\rестване, \lонтиране на измервагелно 1lclpo;ia..o на кан&qизационната инсталация.
(9) Да спазва санитарно-техническите изисквания за ползване на вътрешнtlте водосt{абдителни и канaшизационни ]\rрежи. на
съоръrкенията, и на сградните водопроводнI.t и каналl.tзационни }lнсталац}i}l.
(l0) Да не замърсява питейната вода и да не влошават качествата на отпадъчните води над допустим]lте норirlи съгласно
изискванията на действащото законодателство.
( l l ) Да не изхвърля твърди и/tлли опаснрt отпадъц}l в канализацията.
( l2) Когато освобо;кдава свой обект по този договор да ),ведоi\.lи пrlcýlello оПЕРАТоРА за точната дата на освобохiдаване на
обекта не по-късно от l5 дни предll това за засичане показанието на водоi\tера !l прскъсване на водоподаването на обекта. Ако
ПоТРЕБИТЕЛЯТ не изпълни задължението. си договорнl-|те отношен]-lя не се сч}lтат за прекратен1,1.
( l3) Незабавно да уведоl\,ll,t в писi\.lена (rop;rra ОПЕРАТОРА за всички допълнl]телно настъп!iли проNlен}t:
l. по илентификац1.1ята /пълно наименование, седалише и адрес на управлен}lе. и адрес за кореспонденция, лицето което ги
представлява- ЕИК. банкова сметка. и други свързани с неговата търговска регистрация:
2. при промяна характеристиките на водоснабдения иlили канализиран 1,1\loт 14ли целите. за които се 14зползва:
3. при не уведоi\ляване последиците са за cllleтKa на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
(14) ffa определи служлlтел. с който ОПЕРАТОРА да кореспондира и който да иLlа правомошията да се подписва пр1l
отчитане показан1,1ето на водоl\,tер}tте: - в ПРИЛОЖЕНИЕ N,, l,
( l 5) !а посочи всички водоснабдени обекти съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ N l. което е неразделна част от този договор:
1. за укрити обекти. кол1.1чеството питейна_ отпадъчна и пречистена вода се tlзtl1.1слява на база пропускателната способност
На ВОДОПРОВОДНОТО ОТКЛОНеНИе НеПОСРеДСТВеНО ПРеД!l ВОДОМеРа За еДНОГОД1.1ШеН

ПеРИОД. аКО Не Се ДОКаЖе. Че ПеРИОДЪТ е ПО-lчttulЪК:

2. при не посочена отводняваната площ. количеството дъждовни води се начислява за цялата площ:
3. при нови обекги, KolrTo трябва.ilа се включат в ПРИЛОЖЕ!IИЕ N!!l Kb}l договора ПОТРЕБИТЕЛЯ подава пlолба за
откриване на партида като посочва HoNIepa на договора и се подписва АНЕКС.
(16) Да не извърluва стро}lтелство и да не разполага трайни насаждения в сервl,rг}тнllте зони. в сл)/чаите когато в иNlота на
ПОТРЕБИТЕЛЯ преминаватводопроводи и канали вт.ч., водопроводни и канализационни отклоненtlя, съгласно чл.6'l.l:t.2 отЗакона
за устройство на територията,

(l7) Да не изпуска в каналлrзационната мрежа отпадъчни

изграждане и експлоатация

на канализационни

вод1,1

посочени в Нарелба N!,РД-02-20-8/20l3 г. за проектиране,

систеjllи.

(l8) ПоТРЕБИТЕЛИТЕ,

NrecTa

Kot,tTo заусгват или ще за),стват производствен1,1 отпzulъчни води в канаJ,Iизационните Nlрежи на населените
или селищните преч}tствателни станции подават nltcrteHa ;чtолба до ОПЕРАТОРА за разрешаване на заустването по образеш.
(l9) Съгласно чл.4. ал.5 от Нарелба.ill!7/l4. l1.2000 г. за },словията 1,1 реда за за),стване на про}lзводствен!l отпадни води в

канализационните систе]!Iи на населените i\lecтa. в срок от 14 дни от датата на сключването на логовора ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да
изпрати копие от договора в сьответната Басейнова дирекция.

Чл. 6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ. собственик на и]\,tота. който го предоставя под Hae]lt лlл1.1 стопанисване на фирми или гра}цани. е
длъжен да заплаща консумираната от тези обекти вода. .Щоговора i\lоже да се склtоtlи с (tактическия ползвател на иiltота - страна по
договор за HaeNI с пис1\.tена декларац}lя - съгласие по образеч (Приложение 4) на собственика на водоснабдявания иl!lот, че се
задължава солидарно с ползвателя за дължиillите

суýlи за пол)/чените услуги. кояl,о декларац}lя е неразделна част от договора.

Чл. 7. ПоТРЕБИТЕЛИТЕ по ч.r1,3. ъ,t2. т.2 от Нарелба N4 за условията li реда за присьединяване на потребителите tl за
ползване на ВиК систеNtи с непрекъсваеlи процес са длъжни да изградят съоръжения за осl-rг),ряване на необходиiltия иNr резерв от
вода.

Чл.8. Разходите за pe]rroнT на ВиК инсталаци}l в иiuотите след уличната регулац}tонна л}lнлrя са за cNteTKa на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

III. ИЗМЕРВАНЕ И ОТЧИТАНЕ РАЗХОДА НА ВОДА И КОЛИЧЕСТВОТО НА ОТВЕДЕНИТЕ
ОТПАДЪЧНИ И ПРЕЧИСТЕНИ ВОДИ

Чл. 9. Измерването на количеството изразходвани. отвеленt,|

14

преч!lстен!l водt'l се извършва ежемесечно чрез средства за

из\,{ерване от олобрен тип. съгjlасно Закона за }tз]\lерванията:

(l) Изразхоrrваните

кол1,1чества вода се отчитат по водоr.lер l.loнT}lpaн на водопроводното отклонение.

(2) За отклоненtля. към които са присъединени повече от ед1,1н потребите.1. всеки потребител поставя

индивидуtцни водомери.

с характеристики отговарящ1.1 на техническите изисквания на съответния водо|!lерен възел и прел,!инали първоначална проверка:

l. изразходваното количество питейна вода се разпределя въз основа на отчета по ал. (l) и отtIетите по индивидуалните

водоi!rери, като в разпределението се включват всички разходи Fla вола и загубиr,е на вода в сградната или вътрешната водопроводна
инстzLпация:

2. разликата (обшото потребление). i\.lежду количеството питейна вода. отчетеtlо по общия водоl\tер и cyi\{aTa от отчетените
количества по индивидуtцните водоNrер[t. се разпределя \lс)fii), всl.tчк}l пtl,гребителлt пропорционално на отчетените по
индивидуалните иý{ водоlllери.

\цч -

\q_\

*

до[g

-л

[8

ЧЛ. l0. (l) При кра;кба илl4 повреждане на водоllерен възел на водопроводllо отклонение. ОПЕРДТОРЪТ

начис.rява

кОличеството изрaц}ходвана вода според средноLlесечния разход за съответн!tя период през предходните три години.
(2) При повреждане на индивидуален водо1!Iер на потреблtтеля, опЕрдторът начислява количеството l-rзразходвана вода
слоред средномесечния разход за съответния период от предходната годllна за срока на предписанието по чл. 20 от обшите условl,iя,
КаТО СЛеД ИЗТИЧаНетО му В и К операторът таксува потребителя по реда на чл. 25. ал. 8 от Общите условия. При липса на данни за
СРеДнОМесечния разход за съответния период от предходната година, по изклк)чение ОПЕРАТОРЪТ начислява за срока на
предписан}lето по чл. 20 от обците условriя потребление по реда на чл. 25. а,1. 8 от обшите условия.

Чл. l I. Д'емонтирансго на водомерите се извършва от ОПЕРАТОРА в присъств1lето на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

Чл. 12. Количеството отведени отпадъчни и пречистен}l води в канализац[,lонната i\tpeжa се приеil,rа равно на су]чата от
КОличеството !rзразходвана от потребителя плtтеЙна вода и количеството вода от другt-r водоизточници. Прлt монтиран изl\,tервателен
уреД за отведените отпадъчни води приет с протокол от ОПЕРАТОРА. количеството иýt се отчита по показанията на irtонтирания
1,1змервателен уред:

(l) Количествата дъждовн1l води. зауствани в канал1,1зац14онната cllcTeilla от ПОТРЕБИТЕЛЯ. повърхността на ч}lито иi\lоти
части от тях са с площ повече от 200 KB.i!,l и са с непропускливll настиrlк!l. се определят според средногодl,|шния валеж за
предходната година за обслужваната територия. о(lициално обявен от Инстит\,та по i\lетеорология и хидрология }i изчислено от
ОПЕРАТОРА количество. оттекло се в канализацrlонната cllcтclla. съобразно плошта с непропускл}lва настилка.
(2) Дължимите суI.rи за отвеждане на дъждовн}| води. определени от ОПЕРАТОРА по a..1.1 се t|lактурират и заплащат от
l,t.ци

ПОТРЕБИТЕЛЯ през първото тримесечие на всяка година за предходната

год1.1tlа.

Чл. 13. Разходът на питейна. отпадъчна и пречистена вода се изч}tслява на база пропускателната способност на
водопроводното отк.qонение непосредствено преди водо1\,lера при б часа по,гребление в денонощ1-1ето и изтичане на водата със скорост
l m/s в случаите на:
(l) Установяване на незаконно присъединяване към водопроводните и канализационните систе]\,lи. съответните отклонения
се прекъсват. а изразходван1{те, отведените и пречистените количества вода се изчl4сляват за едногодишен пер!lод, освен ако се
докаже. че периодът е по_l!lшlък.

(2) В случаите на нарушаване целостта на пломбите и (lизическлt въздействlля върху водомерите. пр1,1чинили тяхната повреда
или неточност на показан}iята иýt.
(3) Липса на водо\rер.
(4) При отказ на ПОТРЕБИТЕЛЯ. установен с протокол да осиг)/ри достъп на длъжностно лице на ОПЕРАТОРА за отчитане
покtванията на водо,\tера, изра}ходван}lте, отведен}lте и пречистените количества вода се изчисляват за периода до предишен реален
отчет. но не по дълъг от б месеца. За неосигурен достъп се счита и неприсъств!lето на представllтел на ПотрЕБитЕля.
(5) Когато достъпът до средствата за изNlерване е затруднен както и опасен за служителите на ОПЕРАТОРА и след писýlено
уведомлен!lе, ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е предприел действия да поправи положеllt,tето.

Чл. 14. ПОТРЕБИТЕЛИ. които иl\,lат l1зграден и ползват собствен (лrестен) водоизточник. отпадъчните водl.t от който се
включват в канtlлизационната мрежа. LloHTl]paT за своя cNleTka на водоизточника 1-1л!l преди първата ревtlзионна шахта измервателен
)/ред. по който се отчитат количествата отпадъчни води;
(I) В случаите когато липсва из\lервателен ),ред или той не отговаря на изискванията на Закона за 1,1змерванията и
подзаконовите актове по прилагането itl)/. количествата отпадъчни води от този водоllзточн1.1к се 0пределят като равtlи на
експлоатационния дебит по разрешителното за водоползване }la съшия водоизточн1,1к.
(2) Разхолът на вода от собствения водоизточник се изчислява съгласно ал. l. в случаите на:
l. поврела на водоNlера или нарушаване целостта на плоltбата на водоi\tера на собствения водоизточник или на
из]\,lервателното устройство. по което се отчитат количествата отпадъчни водtl1
2. не осигуряване от ПОТРЕБИТЕЛЯ на достъп за отчлlтане показанията на водоNrера или на изiltервателното устройство. по
което се отчитат количествата отпадъчни води.
(3) При възникнаJIа необходимост за ползване на вода от водопроводната r.lрежа на "В и К". ПОТРЕБИТЕЛЯТ подава
пис]\{ена молба до опЕрдторд за включване. Включването се извършва чрез Nlонтиране и плоltбl.tране на изNrервателно чстройство
(одобрено по реда наЗаконаза измерванията) и съставяне надвустранен протокол задатата tla включване и началното [Iy показание.
(4) В случай. че \{онтирания водо!!lер се повреди или ПОТРЕБИТЕЛЯ демонт!lра водоN,tера прl.l ползване на вода от
водопроводната Nlрежа на "В и К". количеството !tзразходвана вода се определя съгласl{о чlr. l3 от договора.
(5) Слел възстановяване на собствения водо1.1зточник. ПОТРЕБИТЕЛЯ]' подава писNtена ьtолба до ОПЕРАТОРА за
прекъсване на връзката с водопроводната мрежа. Прекъсването }rа водоподаването от ОПЕРАТОРА става чрез де\,tонтиране на
водомера. чийто показания се включват в двустраннLlя протокол.
(6) Услугите по чл.l4.(3) и чл.l4.(5) се заплащат по калкуJlация представена от

ОПЕРА'ГОРА.

Чл. 15. ПоТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да осигури подходящи места и условt.lя за t{з!lерване дебита на отпадъчните води и за взеl\,rане на
водни проби от тях за установяване спазването на норIлите и условията. определенl.r с договора и съгласно чл.7. (6) от Нарелба Nч

7/l4. l 1.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадн}l води в кана.lt{зацl,,lонните систеi\rи на населените места и с
цел определяне на таксата за заýrърсяване от производствени отпillъчни води. KotiTo нял.tат битов характер и са заустени в
канализационнl.i систеNll,r на населени i\tecTa. съгласно чл.l0 и чл.l8 (5) от ТариtРа за,l,акс1,1те за водовзеIlане.3а ползване на воден
обект и за замърсяване / ПМС Nц383 от 29.12.20lб г. обн. /{В. бр.2 от 6.0 | .20l7г. ll е в сrlла 0l .0l .20l7г.).
(l) Степента на за!\,tърсеност на отпадъчнl.tте води за пречистване се установява о,I,ОПЕРАТОРА чрез вземане и анал},tзиране
на контролни проби по определена за целта методика. от прелl]ари,геjl}lо ус,гаlltrвен п)/tlкт в l.li\loTa на ПОТРЕБИТЕЛЯ. непосреrrствено

преди точката на за)/стването в канализационната Nlрежа.
(2) Вземането на проб}l от отпаJlыlните води се 1.1звърцlва о,г прелстав}lте,r на ОПЕРАТОРА в присъствието на упълномощен
представ}lтел на ПОТРЕБИТЕЛЯ,
като се съставя протокол.
(3) Броят и периодите на взе\,rането на коl{тролн1l проби сс определя ог OI1EPATOPA . като резултатите от анализl,tте се
о()орi\lят в протокол, който се представя на ПО'ГРЕБИТЕЛЯ. заеднtl с 1lздаценаl,а фактl,ра.
(4) Когато ПОТРЕБИТЕЛЯ не осигури свой представ}l,ге.гl l.ljlи откаже да Irодпише протокола )достоверяващ взеil,lането на
проби, ОПЕРАТОРА изготвя констативен протокол, подпl{саtl оl,сl]илетел, Kol:iтo ittoжe да бъде второ длъжностно лице на оператора.
(5) Когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ не осигури достъп или lIолхOдящо \rясто за взеrlане на проби от ОПЕРАТОРА, установено с
протокол, ПОТРЕБИТЕЛЯ заплаша отведените и пречлlстен}l о1,IIад,ьчtlи води по трета степеtl на заi\.rърсяване.
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IЧ. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ
Чл. tб. ПоТРЕБИТЕЛЯТ заплаша

конс)/N{ираната

пречистени води по цени. утвърдени от ffKEBP:

питеliна вода. отведените от канализационната система отпадъчни

и

(l) Залоставяне

на питеГлна вода.
(2) За ответслане на отпадъчните води:
l. битовлt и приравненl4 към тях;
2. промишлени и други стопански потребители - степен на заiлtърсеност (3) За пречистване на отпадъчни води:
l. битови и приравнени къ]\, тях;
2. промишлени и други стопанскll потребители;

l:

- степе}t на за]\lърсеност - l;
- степен на заirлърсеност - 2;
- степен на замърсеност - З.

Чл. 17.
БПКs:

I-[eHaTa

за отвеждаtlе }! пречl,lстване на отпадъчни води е в завис!li!tост от степента на заNrърсеност по показателя

Първа степен - до 200 rчг/л:
Втора степен - от 20l до 600 мг/л.;
Трета степен над 600 плг/л.

Чл. 18. При изпускане в канализационната I\rрежа на отпадъчни води със замърсеност над iltаксимаJlно допуст!ri\lите
концентрации / МДК / посочени в ПРИЛОЖЕНИЕ Nц 2, което е нерzвделна част от настоящия договор, ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща по
цена за пречистване за съответната степен замърсеност по БПКs, При превишаване над МffК на който и да е показател за
заi\,tърсеност. цената за отвеждане и пречистване е за трета степен на заN,rърсеност. По тазlл цена ПотрЕБитЕлят
заплаща за текущ!lя
и следващите месеци до представяне на протокоj-lи от акред}iтирана лаборатория. от които е вl,rдна. заi!tърсеност. която не превишава
МДК:

(l) В случай, че качеgгвата на изп},сканите в канаJlllзационната lrlрежа отпадыlни вод}! са в нарушение на изискванията по
чл.5.(I0) и ПРИЛОЖЕНИЕ Ns 2 от настоящия договор. ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща вс1,1чки нанесени щет!r причинени на ОПЕРАТОРА.
ВКJ-IIОчителнО и нaLпоженI]те ý.ly от контролн1,1те ОРГан1.1 Санкции.
(2) При еднократни за.t!пови и/иллt 1,tttишлени изпускан1,1я в кана,пllзацl-lонната ivtpeжa на ЕОВ /екстрахируеNlи органичнII
вещества./- ]uаз)т. сNlоли. неt|tтопролукти. разтворител!l. концентриранl4 течt]и 1.1 твърди про1.1зводствени отпадъци: тези по чл.5 ал.l и
а1.2 от Нарелба Nq7/l4.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпаднtл води в каншIизационните систеN{и на
населен!iте места,. чл.4. т.2 от Нарелба за отработените Nlасла и отпадъчните не(lтопролукти от 08.01.2013 г. и чл.34 от настоящия
договор. ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща на ОПЕРАТОРА неустойка в зависимост от покtвателите на степен на заýrърсеност, как,то следва:
от 0.5 ]\rгlлитър до 2.0 ;uг/литър - l550.00 лв
от 2.0 tчtг/литър до l0.0 мгllитър - 98l7.00 лв
от l0.0 мг/литър до 50.0 rrг/литър - 5 l l 50.00 лв
над 50.0 шrг/литър - 5l l50.00 лв. и изключване от водос;Iабдителната и/и.ли каналлtзацt4оIlната систеil{а
Заппово заillърсяване е заj\tърсяване /изпускане на заillърсяваша еьtисия/. кoeтo Nrorкe да настъпи }i като следствие от авария,
но действието !!ry иi\{а Bpeýreнeн характер и i\,tоже да предизвика значите-пни последств}lя.

Чл. 19. При промяна на цсните. колl4чеството вода. отчетено през периода от датата на последния действителен отчет до
датата на следвашия действителен о,гчет на средствата за !lз\,Iерване. се ра]зпределя пропорционaulно на броя на дните. по BpeNte на
които действа старата и новата цена.

Чл. l9a. (l) ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да заплаща l4ндивидуаJl}lо чрез ВиК оператора таксата за заN.tърсяване от
производствени отпаjlъчни води. които нямат битов характер и са заустени в канализационн[| с}lстеNrи на населени llrecтa. съгласно
чл.22. (3) от Тарифа за таксите за водовзеNlане. за ползване на воден обект 1-1 за замърсяване / llMC Ng38З от 29.12.20lб г. обн. [В. бр.2
от 6.01.20l7г. и е в сила 01.01.20l 7г.).
Таксата за замърсяване от производствени отпадъчни води. които няNtат битов характер и са заустени в канализационни систеNlи на
населени места се определя съгласно чл. l 8. (2) и (5) от Тарифа за таксите за водовзеýlаliе. за ползване на воден обект l.t за замrърсяване
/ ПМС JФ383 от 29.12.20lб г. обн. ДВ. бр.2 от 6.01.20l7г. и е в сила 01.01.20l7г.).
(2). Ежего,rно до 3 l януари на следвашата година ПОТРЕБИl'ЕЛЯТ. който (lорлrира производствени отпадъчни води, които
нямат битов характер и са заустени в каналl4зационната систеiuа на населени ltecTa. е длъжен да изпрати на ОПЕРАТОРА
инфорrlачията по чл. l8.. (2) и (5) о,г Тари(lа за таксите за водовзс:uане. за ползва1.Iе lla воден обект и за заl\lърсяване / ПМС JФ383 от
29,12.20lб г. обн. ДВ. бр.2 от 6.01.2017г. и е в сила 01.0 1.2017г.). за изч1.1сляване на дължи]vата такса. Къьt лtн(lорirtашията
ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъlкен да приложи и протоколи/]v1,1нt.lj\rу!!t два протокола/ от tлзвършеll собствен i\tониторинг/от изп}rтване на
качсството на заустваните отпадъчн}l води в акредитирана лабораторrlя/. когато lliua такава.
(3).ОПЕРАТОРЪТ из.rлtслявар,вiчrерананеобходиNtататаксавъзоснованалtlt(lорлtацlлятапочл.l8.(2)и(5)иприложиl\tите

за съответната канаjIизационна система корекционни коефицl.iенти от Тари(lа за таксите за воловзеN,rане. за ползване на воден обект и
за за]\,lърсяване / ПМС N,]383 от 29.12.20lб г. обн. !,В. бр.2 от 6.01.20l7г. и е в с!lла 01.0 l ,20l7г,).

(4). При липса на данни от извършен ]\{ониторинг по някое вещество lljlll показател. годишният товар за съответното
вещество или показател се изчr.rслява спряýrо N,tаксимално доп),сти]\{аl,а концеttтраlll,iя съгласно договора с ОПЕРАТОРА.
(5). ОПЕРАТОРЪТ 1,веломява пис!\леtlо ПОТРЕБИТЕЛЯ за разlrера на дъл,r(лli\rата такса и срока за заплащаllето p'i. като
посочва своя сметка. по която таксата следва да бъде зап.rатена..
(6). ПОТРЕБИТЕJlЯТ се залължава да заплаща дължиIrаl,а c},i\la за таксата за заl{ърсяване от проlлзводствени отпадъчни
води, които нямат битов характер и са за),стени в каналtlзационн}r с!lсl,е\rи на населени ]\lecтa. в срок до 20 bIapT на следвашата година.

Чл. 20. ПОТРЕБИТЕJIЯТ заплаща дължиl\lите cyм}.l в брtlГл на Kactl. по банков път чрез дtлрекген превод !rли чрез
разплащателнасметка. като задължително посочва потребите.пскt|я си HoNIep:
(l) ОПЕРАТОРЪТ:чrоже да въведе и други (lор;rrи на tIлащане. за които уведоirtява IlОТРЕБИТЕЛИТЕ по подходяш начин.

(2) Плащането се счита за извършеllо от дагата на постъпване на дължиi\lата c),i\la в бройt или по банковите cNleтKl.l на

опЕрАторА.

(3) При установяване на надвзети суirtи. сьщите се възстановяват по избор на ПОТРЕБИТЕЛЯ или се прихващат от

\tлц-^tO _л9оtъ-lя

следващите дължими от

ПоТРЕБИТЕЛЯ плашания.

Чл. 21. При съгласие от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ за заплащане чрез незабавно инкасо. страните се споразуN{яват за
УСлОВията В писl\{ена форма. ПОТРЕБИТЕЛЯТ подписва бланка "лреволно нареждане за д1,1рекген дебит" и след заверка в
обслужващата го банка се представя на ОПЕРАТОРА.
Чл. 22. При забавяне на плащането. съгласно чл.5. еq. l от настоящият договор. ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи законната лихва на
чл. 86. ал.2 от Закона за задъл)t(енията и договорите върх}, дължl{Ilата cyi\ra от деня на забавата до деня на

оПЕРАтоРА, съгласно

постъпване на сумата по ci\leтKaTa на ОПЕРАТОРА.

Чл. 23. При проtчtяна на цените ОПЕРАТОРА уведоNIява ПОТРЕБИТЕЛЯ. съгласно ЗРВКУ.

Ч.

ПРВУСТАНОВЯВАНЕ ИЛИ ПРЕКРАТЯВАНЕ ДОСТАВЯНЕТО НА ПИТЕЙНА ВОДА И/ИЛИ
ОТВЕЖДАНЕТО И ПРЕЧИСТВАНЕТО НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

чл,24, Подаването и отвеждането на
ОТ ОПЕРАТОРА

без прелвар}lтелно

)lведомяване

вода може да бъде преустановено (спряно частttчно) или прекратено (спряlrо напълно)
на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

в следните

сл)/чаи:

(l) При отстраtlяване на авар!lи по водопроводните и каналI{зационн!lте сl1стеIrи в срок до 8 часа- а по довеждащите
водопроводлI -до l2 часа.
(2) ГIри прекратяване на електрозахранването l{a поilrпените и пречllстватеjlн!tте станцllи. хилрофорните урелби и др),ги
елеi\rенти на В и К систе}lите за пер1,1ода на прекъсване на електрозахранваI{ето.
(3) При стихийни бедствия (наводнения. земетресения. свл}lчане на зе]\1н}l пластове. силни бури. обилни снеговzlпежt{.
заМърсяванl.,tя и лр.) и пр01{зводствени аварии, в резултат на Kot|To участъцl4 от водопроводните систеl\,l}l са престанапи да
(lункчионират или качеството на водата представлява опасност за живота и здравето на хората.
(4) При необходиl\.tост от увеличаване на притока на вода къiчt N{ecтa на възникн&пи пожари.

(5) При прекьсване на нФаконно присьединявчuJе Kbirl водоснабд1.1телнlпе н каtlалt{зацllоtlнl,те с!iстеNlи.
(6) По силата на решение, }tздадено от компетентен орган в съответствие с действашото законодателство.

Чл. 25. (l) Слел предварtrтелно уведоI\lяване на ПОТРЕБИТЕЛЯ. ОПЕРАТОРЪТ може да прекьсне или преустанови
извършването на В и К услугите в следните случаи:
1. при констатиране на действия от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ или на трети л!tца. довели до нарушаване на норiчtативните
изисквания за изпълнение на В и к инст{шаци1.1:
2. при 1,qlдцбвяване на уNlишлена повреда на Ntрежите и съоръженията. експJIоатира}lи от ОПЕРАТОРА:
3. при неизпълнение на предплIсание на ОПЕРАТОРА от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ за отстраняване на недопустиi\rи
технически и санитарни недостатъц}l в сграднttте водопроводни и каналllзацион}l}l }lнстilлаци1,l или във вътрешнлrте ВиК ]\лреж}l на
ПОТРЕБИТЕJUI, включително за изместване на водоN{ера и/или ревttзионна шахта илl.t отвор. в съответствие с приложиillите
нормативни изисквания. Разходите. свързани с преkъсване и възстановяване на водоподаването, както и отве)ltдането на отпадъчните
води, са за c]\,reтKa на ПОТРЕБИТЕЛЯ и се заплащат преди възстановяване на водоснабдяването:
4. при установяване на неотговарящи на определен1,1те в договора или с норItативен акт качества на отпадъчните води:
5. при присъединяване на нови ПОТРЕБИТЕЛИ;
6. при въвежлане па реж!lм във водоснабдяването;
7. при провеждане на планови про(lилактични прегледи. peilloнTll. реконструкции и други дейносiи. свързани с
обслу,жването на водопроводнl4те Ll канализацлlонните c!|cTei\t!l. в пролължение повече от 8 часа:
8. при неосигуряване на достъп от ПОТРЕБИТЕЛЯ на дjlъжностни л1,1ца на ОПЕРАТОРА за изпълнение на служебните tlM
задължен}tя до и]\tота 1,1)/. до арý,tат),рно-водоi\lерния възе.q, до ревизнонната./ите t_tlах,га.iи и/tл:rи до В и К инста_,Iации. включително за
вземане на проби от отпадъчни вод}l. което се удостоверява с констативен протокол:
9. при повторно неосигуряване на достъп от ПОТРЕБИТЕЛЯ до водоj\tера ll за взе\lаljе на проба от отпадъчните води във
едногодишен период;
l 0. при изтичане срока на настоящия договор. ако договорът е срочен.
(2) Увелопляването по T.l ит.2 се извършва пис\tено.

Чл.26. (l) При неплащане в срок от ПОТРЕБИТЕЛЯ на дължиi\Iа c)ll|a по изда,цена фактура. ОПЕРАТОРЪТ има право да
преустанови Bpel\reнHo предоставянето на В и К услуги на ocнoBaнlle чл.90 от ЗЗД. след осъщсствяването на следната процедура:
l. ОПЕРАТОРЪТ изпраша на ПОТРЕБИТЕЛЯ покана за доброволно плащане. връчена по реда на чл. 30. В поканата се
указва и датата на преустановяване на предоставянето на В и К услчгите. която не Nrоже да бъле по-рано от 15 дни след датата на
получаване на поканата.
2. ОПЕРАТОРЪТ лrоже да предприеýlе действ1lя по пре},становяваriе на предоставянето на В и К услугите след датата по т. l.
(2) При сключване на споршуIt{ение за ра:}срочваFIе на задъ"qжението. отношен1,1яl,а i\tежд), страните се уреждат сьгласно
спораз)/ý.iен ието.

l. ОПЕРАТОРЪТ няьrа право да преyстановява предоставянето lla В и К ),сл),ги. когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ изпълнява
задълженията си п0 споразуIlе}lието.
2. При неизпълнение на споразуi\лението от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ. ОПЕРАТОРЪТ и,lла право да преустанов1l Bpei\{eнHo
предоставянето на В и К услl,ги.
преустанови продоставянето на В и К услl,гито при пис1\lсно зчUlвлснllс на
или постоянно (трайно) прекъсване на водопроводното и канализационното отклонение. които той

Чл,27. ОПЕРАТОРЪТ може да прекъсне или

ПОТРЕБИТЕЛЯ за

BpelureнHo

използва след заплашане на услугата. съгласно ценоразпис на

ОПЕРАТОРА

и след осI{гуряване на достъп до измервателния уред.

Чл.28. (l) При подадено мотив}lрано писiчlено заrlвлсн}lе от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ. ОПЕРАТОРЪТ може Bpeý.teнHo да
преустанови доставката на питейна вода чрез пломблtране на спирателния кран пре.1 водо\|ера за периода. посочен в заявлението. като
в този случай се изготвя KoHcTaTl{BeH протокол с отразени покчu}ания l,t рllкв1lзитl1 на излlервателния уред, след заплащане на услугата
съгласно ценоразпис на ОПЕРАТОРА.
(2) В слl,чайr, че при възстановяване на отчllтането ил}l при осьшествяването на контрол бъде констатирана разлика Nlежду
показанията определени ло ал. l и деi"4ствително ycTaHoBeH1,lTе. дъl,l){tиьlит€ c),]\lLl се счl,|тат за просрочено задължение. считано от датата
на преустановяване на отчитането.
Чл.29. (l) В случаите, когато ОПЕРАТОРЪТ е прекъснал доставянето на
води по вина на

"-rirrilТ:T, ; ":.хшiц:О[ё**"

п1-1тейt,tа вода и/или отвеждането на отпадъчни
законолателство tl тез}l в договора. същите се възстановяват

само от ОПЕРАТОРА срок до 3 работни дни след отстраняване па пр!lчинат& която го е нiцожltла и заплащане от ПОТРЕБИТЕЛЯ на
рrlзходите по възстановяването.
(2) Разхолите за възстановяване на доставянето на питейна вода и/или отвеждането на отпадъчни води са cyNla. покриваща
разноските за процедурата по прекъсване и възстановяване на водоснабдяването, съгласно ценор€rзпис.

Чл. 30. ( l ) Всички предl.звсстия и ),ведо!\rления следва да бъ,lат в писillена форirrа.
(2) Срокът на предизвест1.1ята и уведоl!lлен1,1ята започва да тече от NloilteнTa на пол},чаването иiчl от ПОТРЕБИТЕЛЯ при
спазване на следните условия:
l. връчването на съобшения (поканлt. предупрежденtlя. предизвестt4я. ),ведоItлен1.1я tl др.) във връзка с неизпълнение на
задълженI.1я по договора от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ. се лlзвършва от к),риер !lли представ}lтел на ОПЕРАТОРА. коЙто с подплlса си
удостоверява начина на връчванетоl
2, съобшенията по т.
се връчват срешу подпис. лично на ПОТРЕБИТЕЛЯ или на неговия законен представител. или на
пълноi!,lошник на ПОТРЕБИТЕЛЯ, за упълномощаването на когото ОПЕРАТОРЪТ е уведо]!rен:
3. когато представителят на ОПЕРАТОРА или куриерът не наNtери ПОТРЕБИТЕЛЯ. той връчва съобщението по т. 2 на лице,
което е съгласно да предаде съобщението. Лицето. чрез което се връчва съобшението. се подп!iсва в разписката със задължение да
предаде съшото на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Прелставителят на ОПЕРАТОРА или куриерът удостоверява с подписа си датата tl начина на
връчването, като отбелязва имената и качеството на лицето, на което е било връчено съобшениетоl
4, когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ или пъ-пноi\lошн!lкът i!ty, както l-,l лицата по т. 3 откажат да приемат съобщението, представителят
на ОПЕРАТОРА или куриерът отбелязва това в разписката. ОIказът да се приеi\tе съобщен!lето се удостоверява с подписа поне на един
свидетел /който Moike да бъде и длъжностно л1lце на оператора/. като се отбелязват трите lllleнa и адреса на свидетеля. В,гози случай
съобщението се смята за връчено. респективно получено на същата датаi
5. връчването на съобшен!lя за ПОТРЕБИТЕЛИ - се 1.1звършва на посочения в партидата адрес. като се посочват в разпtlската
трите иNrена и длъжността на j,Iицето. на което е връчено съобщението. Отказът за получаване на съобщението се ),достоверява по

l

рела

на т.

^4:

(3) Връчването на съобщенl4ята по горната алинея irrоже да става l4 по пощата с препоръчано писмо с обратна разп}lска или
нотариална покана:
(4) В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е уведомил В и К оператора за проl\lяна на адреса си за кореспоrценциJl се сч}tта_ че
предизвестията и уведомленията са редовно връчени. ако са изпратени на посоченl4я в партидата адрес.

vI. зАключитЕлни рАзпорЕдБи
!/

Чл. 31. При пролtяна на собствеността или правото на ползване l]ов}iят лtlиллl пре,tишният собственик или ползвател са
длъжни да подадат до опЕрАторА в 30-дневен срок от датата на пролrяната заявление по образеч за откриване. проi\lяна или
закриване на партидата. като представят за справка докуNtенти, удостоверяващи гlридобиването или прекратяването на правото на
собственост или на правото на ползване на иi\tота:

(I) !оговора с предишния собственl,tк се прекратява caillo след пъ.lноl,о заплашане на всички дълж}|мlt KbNl i\.roi\,1eнTa на
връчване на уведомлен}lето cyNl}l.
(2) ОПЕРАТОРЪТ може да открие партида въз основа на докуý,ент. удостоверяващ собсгвеността или правото на ползване на

иillота на новия собственик или ползвател.

Чл.32. (l) Възражение срещ}, определенатадължиi\,а cylla за използванtl В и К 1,слуги ПО]'РЕБИТЕЛЯТ прави

ОПЕРАТОРА
(2)

в 30-дневен срок. считано от датата на издаване на (laKTypaTa,

ОПЕРАТОРЪТ се произнася

в

срок от l0 работни дни от подаване на възраженлtето по

(3) Дължимата cyi\,ra се заплаша след извършване на проверката от

м. l.

ОПЕРАТОРА

Чл. 33. В случай. че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не заплати доброволно дължи\lите сl,ми. ОПЕРАТОРА
изпълнителен лист и да пристъп}i кьм прин}цително

n}lc]\teнo пред

изпълнение. съгласно действащото

ишtа право

да се снабди с

законодателство.

Чл. 34. Молбата на ПОТРЕБИТЕЛЯ за рzврешаване на заустваt]ето на про}lзводствени отпадъчни води по образеч (Образеч
JФ1), съгласно чл.4, ал.2 и чл.9 от I{арелба N97/l4.11.2000 г. за услов1,1ята 1,1 реда за заустване на производствени отпадни води в
канализационните системи на населените места е нерaвделна част от настояш!lя договор. Молбата задълж}rтелно се придружава от
съответно необходимите схеI\.tи на за),стване, скици. дебити и анtlлизи за ]\tакс}lNrално доtlустиillи концентрации на веществата.

Чл. 35. Ако по BpeNIe на дел'iствиеIо на настоящият договор настъпят проNrени в норl\lативните актове. клаузите. които
противоречат на новите нор}tативни разпорелби. се заi\,tенят авто]rrатично с тези, предвидени в сьответния норýtативен акг.
Чл. 36. дко по

Bpei\le на действttето на настоящият договор настъпят проNtени в обстоятелствата. Nrежду cтpaнltтe се сключва

flопълнително споразу}rение (Анекс).

Чл. 37. Срокът на действие на договора е 60 irtесеца от датата на подписване. Съшият l\{оже да бъле прекратен с 30-дневно
пllсNtено предизвест}lе или по взаиNtно съгласие на страните.
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