Д О Г О В О Р
№ ……/………

Днес,................200....г. в гр. Монтана, на основание чл. 48, ал. 1, т. 9 от Закона за водите
/ДВ бр. 67/1999 г/, между Водоснабдяване и Канализация ООД – Монтана,
регистрирано по фирмено дело № 2047/1991 г., с решение на Окръжен съд Монтана, със
седалище и адрес на управление гр. Монтана, ул.”Ал. Стамболийски” № 11, БУЛСТАТ
821152916 представлявано от инж. Валери Димитров Иванов, управител, наричано за
краткост ОПЕРАТОРот една страна
и
............................................................................................................................................................
регистриран/о/ по фирмено дело № ...................../.....................г. с решение
№............................./......................на................................................................................................
със седалище и адрес на управление ............................................................................................
............................................................................................................................................................
ЕИК..........................................представлявано от .........................................................................
............................................................................................................................................................
наричано за краткост ПОТРЕБИТЕЛ, се сключи настоящия договор за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. Този договор отразява изискванията на Наредба 7/ 14.11.2000 г. за условията и реда
на заустване на производствени отпадъчни води в канализационната система на
населените места, регламентира отношенията между страните в процеса на отвеждане и
пречистване на отпадъчните води на ПОТРЕБИТЕЛЯ, заустени в експлоатираната от
ОПЕРАТОРА канализационна система.

II. УСЛОВИЯ НА ЗАУСТВАНЕ
Чл. 2. Заустването и качеството на отпадните води се определят от Наредба
№ 4/08.10.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване
на водоснабдителните и канализационни системи, Наредба № 7/14.11.2000 г. за условията
и реда на заустване на производствени отпадъчни води в канализационната система на
населените места и Общите условия за предоставяне на “В и К” услуги на потребителите,
одобрени от ДКЕВР с решение № ОУ – 041/23.06.2006 г.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл. 3. Операторът се задължава:
1. Да отвежда заустените в експлоатираната от него канализационна система битови и
производствени отпадъчни води на ПОТРЕБИТЕЛЯ, до водоприемника или ПСОВ
от ……. броя точки на заустване с максимално водно количество…………………….м3.
2. Да поддържа в изправност канализационната система.
3. Да издава разрешение за заустване на производствени отпадъчни води само след
представяне от потребителя на анализи от акредитирана лаборатория на съдържанието
на замърсяващи вещества в тях по Приложение № 1.

4. Да осъществява контрол над Потребителя при условията и реда на Наредба №
4/08.10.2004 г., Наредба № 7/2000 г. за спазване изискванията и нормите на настоящия
договор.
5. Да прекратява договора при неизпълнението му.
6. Да дава предписание и съставя Констативни протоколи на потребителя при
нарушаване на допустимите норми на съдържанието на замърсители в
производствените отпадни води.
7. Да изключва временно Потребителя от канализационната система до отстраняване на
нарушението.
Чл. 4. Потребителят се задължава:
1. Да опазва канализационните отклонения от запушване и повреди.
2. Да осигури подходящо място и условия за измерване на дебита на отпадъчните води и
вземане на водни проби от тях.
3. Да изгради изравнителни резервоари за отпадъчните води преди заустването им,
когато дебитът им се променя значително във времето и пречи на нормалната
експлоатация на канализационната система.
4. В 14- дневен срок от сключването на договора да изпрати негово копие в Басейновата
дирекция Дунавски район с център Плевен към МОСВ, на основание чл. 4 ал. 5 от
Наредба № 7, на адрес – гр. Плевен 5800, ул. ”Чаталджа” № 60.
5. Да не допуска изхвърлянето в канализационната система на:
5.1. строителни, кухненски, животински твърди отпадъци и материали, вар, пясък, гипс,
пепел, които могат да запушат тръбите и шахтите или се отлагат по стените им;
5.2. кожени и твърди битови отпадъци, метални стружки, парцали, конци, влакна, течен
тор, джибри, винена или бирена утайка, кубови отпадъци, целулоза, хартия, стъкло и
други подобни отпадъци;
5.3. вещества, които оказват разрушително действие на тръбите и канализационните
съоръжения;
5.4. необеззаразени инфекциозни отпадъчни материали и микробиологични препарати;
5.5. киселини и основи;
5.6. експлозивни,
запалими,
корозивно
действащи,
канцерогенни
и
радиоактивни вещества и отпадъци.
6. Да предприеме действия, включително и локално пречистване, за достигане на
нормите за съдържание на замърсяващи вещества в Приложение № 1.
7. Да не допуска производствените отпадъчни води да са с по-голяма концентрация на
веществата от максимално допустимите в Приложение № 1, което се явява неразделна
част на този договор.
8. Максимално допустимите концентрации от Приложение № 1, задължително ще се
предоговарят при предписание на Басейновата дирекция Дунавски район с център
Плевен към МОСВ или при промяна на нормативната уредба.
9. ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи отговорност и дължи заплащането на всички санкции,
допуснати по негова вина, налагани от компетентните органи, във връзка с
отвеждането на отпадъчни води с концентрации над максимално допустимите от
Приложение № 1, съгласно действащите нормативни документи.
10. Да осигури свой представител, който да присъства и съдейства при вземане на проби
от производствените отпадъчни води.
11. Да уведомява писмено ОПЕРАТОРА при промяна на обстоятелствата, свързани с
броя на точките на заустване, максималните водни количества, производствените
процеси, режима на заустване на производствените отпадъчни води, състава на
отпадъчните води и съоръженията за локално пречистване.
12. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е задължен при промяна в собствеността на обектите му – предмет
на този договор да уведоми писмено и незабавно ОПЕРАТОРА.
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IV. ИЗМЕРВАНЕ КОЛИЧЕСТВОТО И СЪСТАВА НА ОТПАДЪЧНИТЕ
ВОДИ
Чл. 5. Количеството на отведените отпадъчни води се определя на база на изразходваната
питейна вода, като към нея се прибави и количеството измерена вода от собствени
водоизточници.
Когато е монтиран уред за измерване на отведените води, приет с протокол на
ОПЕРАТОРА , количеството се отчита по показанията на уреда.
Чл. 6. Когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ има изградени собствени водоизточници или други
източници на вода, отпадъчните води, от които се включват в канализационната мрежа, е
длъжен да ги декларира писмено и да монтира на тях измервателно устройство. При липса
на водомер количеството на отведената вода се изчислява по дебитните възможности на
помпата при непрекъснат режим на работа през отчетния период.
Чл. 7. Вземането на проби се извършва от ОПЕРАТОРА в присъствие на представител на
ПОТРЕБИТЕЛЯ.
Чл. 8. Броят и периодите на вземането на водните проби се определят от ОПЕРАТОРА.
Чл. 9. ОПЕРАТОРЪТ предоставя взетите за изследване проби в акредитирана
лаборатория и предава на ПОТРЕБИТЕЛЯ протокол с резултатите от замерванията.
Получените резултати “по БПК5“ важат до следващото замерване и са основание за
заплащане на отведените води, съобразно констатациите и при условията на този договор.
Чл. 10. При констатиране замърсяване на отпадъчните води над допустимите
концентрации, определени в Приложение № 1, ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща разходите по
проведения контрол по всички изследвани показатели на дадената проба, срещу надлежно
издадена фактура с приложено копие от калкулацията за разходите за контрол.
Чл. 11. Когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ не осигури представител или откаже да подпише
протокола, удостоверяващ вземането на проби, длъжностното лице на ОПЕРАТОРА
изготвя протокол, подписан от него и поне един свидетел. В протокола се отбелязват
трите имена и единния граждански номер на свидетеля, който може да бъде и длъжностно
лице на ОПЕРАТОРА.
Чл. 12. След отстраняване на причината за замърсяване на отпадъчните води
ПОТРЕБИТЕЛЯТ подава писмено искане до ОПЕРАТОРА за вземане на проби, като
разходите за изследване са за негова сметка, включително и при резултат от пробите,
съответствуващ на нормите за замърсеност по Приложение № 1.
Чл. 13. При залпови замърсявания вследствие на аварийни ситуации, водещи до
несъответствие на състава на изпуснатите отпадъчни води с изискванията на Приложение
№ 1, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да уведоми ОПЕРАТОРА за периода, през
който отпадъчните води са с променен състав. След отстраняване на причините за
аварийната ситуация се извършва изследване на състава на отпадъчните води и преглед на
състоянието на канализационната система, при уговорените в чл.13 от този договор
условия.
V. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ
Чл. 14. При състав на отпадъчните води, отговарящ на изискванията от Приложение № 1,
ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща за отвеждането на отпадъчните води по действащите цени.
ОПЕРАТОРЪТ има право едностранно, след утвърждаване по предвидения за това ред,
да променя цената на м3 отведена вода, като уведомява за това ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез
средствата за масово осведомяване.
Чл. 15. (1) Производствените отпадъчни води се степенуват по замърсеност по
отношение на БПК 5 на три степени, за всяка от която е определена цена, утвърдена от
ДКЕВР.
I степен на замърсеност < 200 mg/l БПК 5
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II степен на замърсеност > 200 ÷ 600 mg/l БПК 5
III степен на замърсеност > 600 mg/l БПК 5
(2) При констатиране на отклонение от договорените допустими норми на
показателите по Приложение № 1 /без БПК 5/, което е неразделна част от договора,
потребителят заплаща неустойка в размер на 1000 лв.
(3) При установяване на степен на замърсеност по БПК 5, различна от
договорената, ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща цената на установената степен на замърсеност
до отчетния период, следващ доказване на друга такава с протокол от акредитирана
лаборатория.
Чл. 16. ОПЕРАТОРЪТ издава ежемесечни фактури, в които се включва и начислената
заустена и пречистена отпадна вода.
Чл. 17. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е задължен да заплаща дължимите суми за ползваните В и К
услуги в 30 дневен срок след датата на фактуриране. При неплащане в установения срок
ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата.
Чл. 18. Възражения срещу определено заплащане на отведеното количество отпадъчни
води могат да се правят писмено пред ОПЕРАТОРА в седемдневен срок от издаване на
платежния или проформа документ. Подаването на възражение не освобождава
ПОТРЕБИТЕЛЯ от задължението да заплати сумата по платежния документ в
установения срок. ОПЕРАТОРЪТ се произнася в 10-дневен срок от подаване на
възражението. При несъгласие на ПОТРЕБИТЕЛЯ с решението на ОПЕРАТОРА спорът
се решава по съдебен ред.
VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 19. Когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ не заплати дължимата сума в срока по чл. 19,
ОПЕРАТОРЪТ има право да преустанови отвеждането на отпадъчните води по реда на
чл.38 от Общите условия.
Чл. 20. При констатирано неизпълнение на поетите от ПОТРЕБИТЕЛЯ задължения по
договора ОПЕРАТОРЪТ има право да прекрати договора и преустанови отвеждането на
отпадъчните води. Ако това неизпълнение причини нарушение на експлоатацията на
канализационната система, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да заплати всички причинени
щети на ОПЕРАТОРА .
Чл. 21. Настоящият договор може да се измени и допълни по взаимно съгласие на
страните в писмен вид, както и при промяна на нормативната уредба или задължителни
предписания, отправени от контролните органи до ОПЕРАТОРА.
Чл. 22. Договорът се прекратява при следните случаи:
а/ по взаимно съгласие на страните;
б/ с едностранно писмено предизвестие в едномесечен срок, от която и да е от
страните;
При прекратяване на договора ОПЕРАТОРЪТ преустановява отвеждането на
производствените отпадъчни води на ПОТРЕБИТЕЛЯ, като прекъсва точките на
заустване.
Чл. 23.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ уведомява ОПЕРАТОРА незабавно – писмено - за
настъпили промени в банковата му сметка, адреса, статута му, както и смяната на
собствеността на негови обекти, като при неизпълнение на това задължение
ОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за настъпили щети за ПОТРЕБИТЕЛЯ в тази
връзка.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ е задължен при промяна в собствеността на обектите му –
предмет на този договор да уведоми незабавно ОПЕРАТОРА.
Чл. 24.
За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за
водите, Наредба № 7/14.11.2000 г., Наредба № 4/14.09.2004 , ТЗ, ЗЗД, ЗУТ, ГПК и
гражданското законодателство на РБ.
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Неразделна част от настоящият договор са Приложение № 1 – “Норми за
допустима степен на замърсяване” и Протокол за определяне пунктовете за вземане на
проби.
Договорът се изготви в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

Приложение №2
Платец: №...................име.........................................................
Абонат
№-р Наименование на абоната (обекта)

ОПЕРАТОР:
ВиК ООД - Монтана

Адрес

Степен
на
замърсяване

ПОТРЕБИТЕЛ:
......................................................
......................................................

УПРАВИТЕЛ: ..............................
/инж. В. Иванов/

.......................................................
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Н О Р М И
ЗА ДОПУСТИМИ КОНЦЕНТРАЦИИ НА ВЕЩЕСТВАТА В
ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ, ПОСТЪПВАЩИ В
КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА ЕКСПЛОАТИРАНА ОТ
„В и К” ООД, ГР. МОНТАНА

№

ПОКАЗАТЕЛ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Температура
Активна реакция /рН/
Неразтворени вещества
Сулфатни йони
Азот амониев
Фосфати /като Р/
Сулфиди /като S/
БПК 5
ХПК /бихроматна/
Нефтопродукти
Животински мазнини и растителни масла
Анионактивни детергенти
Феноли /летливи/
Желязо /общо/
Живак
Кадмий
Олово
Арсен
Мед
Хром /шествалентен/
Хром /тривалентен/
Никел
Цианиди /свободни/
Цианиди /общо/
Цинк
Екстрахируеми вещества
Манган общ

ОПЕРАТОР:

ЕДИНИЦА
МЯРКА

С0
mg/dm3
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“

ДОПУСТИМА
СТОЙНОСТ ЗА
КАНАЛИЗАЦИОННИ
МРЕЖИ БЕЗ
ПСОВ

ДОПУСТИМА
СТОЙНОСТ ЗА
КАНАЛИЗАЦИОННИ
МРЕЖИ СЪС
ПСОВ

40
6,5 – 9,0
200
400
35
15
1,5
300
600
10
100
10
1,0
10
0,05
0,5
1,0
0,5
1,0
0,5
2,0
1,0
0,5
1,0
5,0
-

35
6,5 – 9
200
400
35
5
1,5
300
600
10
120
10,0
10
10
0,05
1,5
1,5
0,5
1,0
0,5
2,0
2,0
1,0
1,5
5,0
5
0,8

ПОТРЕБИТЕЛ:
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