
ДОГОВОР
по обществена поръчка, вписана в РОМ на АОП С ID № 00494-2018-001+ 7i

Днес, .2018 г., в гр. София, на основание чл. 79, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените
поръчки и Решение-№-РД-03-30/29.06.2018г. на Изпълнителния директор на УМБАЛ “Царица 
Йоанна-ИСУЛ” ЕАД между:

„СОФИЙСКА ВОДА" АД, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията 
с ЕИК 130175000, адрес гр. София, ж.кГМладост IV”, "Бизнес парк” №1, сграда 2А, представлявано от 
Васил Тренев, в качеството му на Изпълнителен директор на “Софийска вода” АД, наричано по-долу за 
краткост ОПЕРАТОР, от една страна, и

УМБАЛ “Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията 
по вписванията с ЕИК 83 1605806, с адрес гр.София,п.к. 1527, район „Оборище”, ул. „Бяло море" № 8, 
тел.: 02/9432 316, факс: 02/9432 144, , представлявана от проф. д-р Бойко Георгиев Коруков, дм, в 
качеството му на Изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост ПОТРЕБИТЕЛ, от друга 
страна, се сключи настоящият договор, както следва:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1 (1) ОПЕРАТОРЪТ извършва услугите водоснабдяване, отвеждане и пречистване на 
отпадъчните води съгласно настоящия договор за обект, индивидуализиран в приложение № 1 към него.

(2) В приложение № 1 се определят конкретните обекти и начина за измерване и отчитане на 
изразходваната питейна и/или условно чиста вода, както и на отведената и/или пречистена вода от 
собствени на потребителя водоизточници.

Чл. 2 (1) Услугите водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчните води се извършват 
чрез водопроводни и канализационни отклонения, изградени и приети в съответствие със строителните 
книжа и отговарящи на техническите и експлоатационните изисквания.

(2) Услугата водоснабдяване, предоставяна от ОПЕРАТОРА, завършва до арматурно- водомерния 
възел, определен в чл. 11, ал.2 и 3 от Наредба № 4 от 14.09.2004 г.за условията и реда за присъединяване на 
потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, наричана по-нататък 
Наредба № 4.

(3) Услугата отвеждане и пречистване на отпадъчните води, предоставяна от ОПЕРАТОРА, 
започва от първата ревизионна шахта, определена в чл.25, ал. 1 от Наредба №4.

Чл. 3 (1) ОПЕРАТОРЪТ подава по водопроводната мрежа неограничени количества питейна 
и/или условно чиста вода на ПОТРЕБИТЕЛЯ, освен ако оправомощените органи не въведат лимити за 
водопотребление.

(2) Търговските дружества и фирмите, чиито предмет на дейност изискват непрекъснатост на 
водоснабдяването, изграждат за своя сметка съоръжения за акумулиране на вода, които да задоволяват 
потребностите им за не по-малко от 48 часа.

Чл. 4 Условията за извършване на услугите водоснабдяване и/или отвеждане и/или пречистване 
на отпадъчните води на трето лице от вътрешни водоснабдителни и канализационни мрежи на 
ПОТРЕБИТЕЛЯ, се договарят допълнително писмено между заинтересованите страни. В този случай, 
ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ОПЕРАТОРА в седем дневен срок преди включването на третото 
лице.

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПА СТРАНИТЕ

Чл. 5 ОПЕРАТОРЪТ се задължава:



1. Да доставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ вода с питейни качества и/или условно чиста вода, отговаряща 
на изискванията за качество, посочени в нормативните документи;

2. Да отвежда отпадъчните води по изградената и приета по съответния ред канализационна 
мрежа и да пречиства отпадъчните води, когато преминават през пречиствателната станция;

3. Да поддържа и ремонтира за своя сметка водопроводните отклонения, арматурно-водомерния 
възел, включително водомера, монтиран от ОПЕРАТОРА, и канализационните отклонения до първа 
ревизионна шахта, изградени и приети в съответствие със строителните книжа, с изключение на случаите, 
когато повредите са по вина на ПОТРЕБИТЕЛЯ;

4. Да пломбира водомера на водопроводното отклонение и на водоизточниците, собственост на 
ПОТРЕБИТЕЛЯ;

5. Да отчита изразходваното количество вода в съответствие с договорените срокове;

6. Да информира ПОТРЕБИТЕЛЯ при:

- отклонения от допустимите изисквания за качеството на подаваната вода;

- планирани прекъсвания на водоподаването - най- малко 48 часа по-рано;

7. Да предоставя справки и информация при поискване от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ на тел. 0800 
121 21 и чрез центровете за услуги.

Чл. 6 ОПЕРАТОРЪТ има право:

1. Да получи от ПОТРЕБИТЕЛЯ дължимите суми за извършената услуга по подаване и/или 
отвеждане и/или пречистване на питейна и/или условно чиста вода в срока по чл.12, an. 1 от настоящия 
договор;

2. Да спира изцяло или частично водоподаването и/или отвеждането и/или пречистването на 
отпадъчните води при извършване на планирани ремонтни работи по мрежите и/или съоръженията с 2- 
дневно предизвестие;

3. След като уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ, по собствено решение, и в рамките на нормалното 
работно време да подменя водомер - негова собственост, с друг от подходящ клас или диаметър;

4. Да изиска от ПОТРЕБИТЕЛЯ, собственик на водоизточник, да му позволи за собствена сметка 
да инсталира допълнителен водомер, ако видът и/или размерът и/или класът не съответства на 
техническите изисквания на ОПЕРАТОРА. В такъв случай, водомерът на ОПЕРАТОРА ще бъде 
използван за определяне на количеството отведена отпадъчна вода.

Чл. 7 (1) ОПЕРАТОРЪТ има право да ограничи или да прекъсне водоснабдяването и/или 
отвеждането и/или пречистването на отпадъчните води на ПОТРЕБИТЕЛЯ без предварително 
уведомление, в следните случаи:

1. при отстраняване на аварии по водопроводните и канализационните мрежи в срок до 8 часа;

2. при прекратяване на електрозахранването на помпени станции и други елементи на ВиК 
системите за периода на прекъсване на електрозахранването;

3. при стихийни бедствия (наводнения, земетресения, свличане на земни пластове, силни бури, 
обилни снеговалежи, замърсявания и др.) и производствени аварии, в резултат на които участъци от 
водопроводните системи са престанали да функционират или качеството на водата представлява опасност 
за живота и здравето на хората;

4. при необходимост от увеличаване на притока на вода към места на възникнали пожари;

5. по силата на решение, издадено от компетентен орган в съответствие с действащото 
законодателство;

(2) При настъпване на събитие по ап.1, ОПЕРАТОРЪТ ще използва всички възможни налични 
средства - телефон, факс или средствата за масова информация, за да информира ПОТРЕБИТЕЛЯ след 
настъпване на събитието и ще се опита да определи вероятната му продължителност.

Чл. 8 (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава:



1. Да опазва от повреди изградените в имота арматурно-водомерен възел и другите съоръжения 
на водопроводната и/или канализационна мрежи, които се поддържат и ремонтират от ОПЕРАТОРА.

2. Да съхранява целостта на пломбите на водомерите;
3. Да не допуска на своя територия неупълномощени от ОПЕРАТОРА лица да извършват каквито 

и да е действия по водопроводната и/или канапизационна мрежи и по другите съоръжения, поддържани и 
ремонтирани от ОПЕРАТОРА;

4. Да уведомява своевременно ОПЕРАТОРА на телефон 0800 121 21 или в центровете за 
услуги за възникнали аварии по водопроводната и/или канализационната мрежи, отклоненията към 
тях и арматурно-водомерния възел;

5. Да осигурява на легитимните длъжностни лица на ОПЕРАТОРА свободен, обезопасен достъп в 
обектите за:

- отчитане на водомерите;
- вземане на проби за установяване качеството на водите;
- осъществяване на специализиран контрол, съгласно нормативните актове, регламентиращи 

дейността по водоснабдяване и канализация;
- извършване на монтажни и/или ремонтни работи по водопроводната и/или канализационна 

мрежи и съоръжения, стопанисвани и експлоатирани от ОПЕРАТОРА.
- прекъсване водоснабдяването в обекта в случаите, определени с нормативни актове и настоящия 

договор. Всички упълномощени от ОПЕРАТОРА длъжностни лица са длъжни при поискване от страна на 
ПОТРЕБИТЕЛЯ да представят своята служебна карта. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може по всяко време да се 
свърже чрез посочения в чл.5, т.7 телефон с Телефонния центьр на ОПЕРАТОРА, за да провери 
истинността на представената служебна карта.

В горните случаи ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да осигури присъствието на свой представител. 
Неприсъствието при отчитане лишава ПОТРЕБИТЕЛЯ от възможността да оспорва отчетените 
показания и впоследствие фактурираните количества.

6. Да монтира, чрез оторизирана от ОПЕРАТОРА фирма, за своя сметка средства за измерване, 
различни от водомера в арматурно-водомерния възел, включително и когато има изградени собствени 
водоизточници, чрез които да се измерва количеството на отведените води, които се включват в 
канализационната мрежа. Всички средства за измерване трябва да са изправни, проверени и пломбирани, 
да са монтирани на леснодостъпно място за отчитане и проверка, както и да са защитени от повреди и 
замърсяване;

7. Да заплаща изразходваната, отведената и пречистената вода в срока по чл.12 от настоящия 
договор, както и щетите, настъпили в резултат на неизпълнение от негова страна (или от страна на трето 
лице, на което той е дал разрешение да се намира, поддържа, заема, поправя или използва негов обект) на 
задълженията му по точка 1;

8. Да осигури заплащането на консумираната и отведената вода от собствения му водоснабден 
обект, когато същият се ползва от друго лице, което не е абонат на ОПЕРАТОРА. Съгласието на 
ПОТРЕБИТЕЛЯ за ползване се предполага, освен ако той представи доказателства, че използваната вода 
или отведените от неговите обекти води са в резултат на измамни действия на трето лице и те са били 
неизвестни на ПОТРЕБИТЕЛЯ;

9. Да ползва вода само от водопроводните отклонения, изградени и приети по установения ред. 
Други връзки към водопроводната мрежа могат да се ползват само в случаите, когато няма друг начин за 
предотвратяване или гасене на пожар, или за оказване на помощ на пострадали при пожар, стихийни и 
обществени бедствия или аварии, като ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок от тяхното 
използване да уведоми ОПЕРАТОРА за пломбирането им;

10. Да не изгражда връзки, чрез които питейната вода от водопроводната мрежа се смесва с вода 
от водопроводи за условно чиста вода или с вода от водопроводи, захранвани от водоизточници, които не 
се контролират от ОПЕРАТОРА;

11. Да изпуска в градската канализация отпадъчни води, отговарящи на изискванията на 
действащите нормативни актове;



12. Да не извършва строителство и да не разполага трайни насаждения в сервитутните зони в 
случаите, когато в имота на ПОТРЕБИТЕЛЯ преминават водопроводи и/или канали, в т.ч. 
водопроводни и/или канализационни отклонения. ОПЕРАТОРЪТ ще информира ПОТРЕБИТЕЛЯ в 
кратки срокове за съществуващите и планирани съоръжения, които са в или биха могли да преминават 
през обект на ПОТРЕБИТЕЛЯ;

13. Незабавно да отстрани видим теч след водомера - собственост на ОПЕРАТОРА;

14. Незабавно да уведоми ОПЕРАТОРА за всички настъпили промени на характеристиките на 
производствения или на водоснабдения имот.

(2) ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да заменя средствата за измерване на изразходваните, 
отведените и пречистени води, както и да изменя местоположението им, без разрешение и участие на 
представител от страна на ОПЕРАТОРА. За тези действия се съставя Констативен протокол с данни за 
фабричния номер, номер на пломбата, показанията и състоянието на водомерите. При получено писмено 
становище и разрешение за нарушаване целостта на пломбата от страна на ОПЕРАТОРА, водомерите, 
собственост на ПОТРЕБИТЕЛЯ, могат да се демонтират и от него. Ако индивидуалният водомер бъде 
инсталиран неправилно, ОПЕРАТОРЪТ дава указание на ПОТРЕБИТЕЛЯ да промени местоположението 
му за своя сметка, включително и за новото пломбиране на водомера.

Чл. 9 (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право:

1. Да получава непрекъснато водоснабдяване и/или отвеждане и/или пречистване на отпадъчните 
води, освен в случаите на непредвидени събития, извършване на планови и аварийни ремонтни работи, 
прекратяване на договора и прекъсване на водоснабдяването и/или отвеждането и пречистването на 
отпадъчните води в случаите, предвидени в действащите нормативни актове и в чл.6, т.2, чл.7, ал.1, чл.18, 
ал.1 и чл.22 от настоящия договор.

2. Да поиска от ОПЕРАТОРА да извърши проверка на точността на водомерите, съгласно 
изискванията на нормативните актове. Свързаните с проверката разходи ще бъдат заплащани 
предварително от ПОТРЕБИТЕЛЯ, като ще бъдат незабавно възстановявани, а оспорваните фактури ще 
бъдат коригирани, ако се окаже че метрологичните характеристики на водомера, монтиран в арматурно- 
водомерния възел, не съответстват на Закона за измерванията.

3. Да направи писмено възражение при неправилно издадени платежни документи;

4. При допуснати грешки да получи обратно надвзетите суми по реда на чл. 15, ал.З.

(2) В случаите по точка 3 и 4, ОПЕРАТОРЪТ след извършване на поискана проверка, ако е 
обосновано, в рамките на 5 работни дни ще коригира грешките, надвзетите суми или неправилните 
платежни документи.

III. ИЗМЕРВАНЕ, ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 10 (1) ОПЕРАТОРЪТ измерва количеството изразходвани, отведени и пречистени води чрез 
средствата за измерване, пробовземане и анализ.

(2) В случаите когато за установяване на количеството на отведените води в канализационната 
мрежа няма монтирани средства за измерване, отговарящи на изискванията на нормативните актове по 
измерванията и метрологията, тяхното количество е равно на количеството подадена от ОПЕРАТОРА 
вода.

(3) Количеството на пречистените води се приема равно на количеството отведени отпадъчни 
води, когато те се отвеждат от канализационната мрежа и съоръженията към нея и се пречистват от 
градската пречиствателната станция за отпадъчни води.
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(4) При неизправен водомер - поради обстоятелства, настъпили не по вина на ПОТРЕБИТЕЛЯ, 
до поставяне и отчитане на показанията на редовен водомер, количеството изразходвана вода за периода 
на ремонта се определя въз основа на средния месечен разход от редовно отчетените съответни периоди 
на предходната година. При установяване на неизправен водомер - собственост на ОПЕРАТОРА, уредът 
се подменя с нов, който отговаря на официалните метрологични изисквания.

Чл. 11 (1) Цените на видовете услуги, реализирани от ОПЕРАТОРА, се определят, изменят и 
допълват в съответствие със Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги и 
подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

(2) При промяна на цените, същите имат действие, без да е необходимо сключване на анекс към 
договора или допълнително съгласие на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

(3) При промяна на цените, количеството вода за периода от датата на последното отчитане на 
средствата за измерване до датата на следващото отчитане се разпределя пропорционално на броя на 
дните на действие на старата и новата цена.

Чл. 12 (1) Заплащането на изразходваната вода, отведените и пречистени отпадъчни води се 
извършва в срок до 30 (тридесет) дни от датата на издаване на съответната фактура. Когато плащането е 
по банков път, в банковия документ задължително се отразяват номера на бизнес партньора и на 
договорната сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

(2) При неизплащане на дължимата сума в срока по ал. 1, ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи законната 
лихва за периода на забава. ПОТРЕБИТЕЛЯТ изпада в забава от първия работен ден след изтичане на 
срока за плащане.

(3) При предоставяне под наем на водоснабдявания обект или на част от него, плащането за 
услугите водоснабдяване и/или отвеждане и/или пречистване на отпадъчните води може да се извърши от 
наемателя. В този случай, въз основа на писмено съгласие от страна на наемодателя и копие от договора 
за наем, ОПЕРАТОРЪТ издава платежните документи на името на наемателя, ако водоснабдителната 
и/или канализационната системи могат да бъдат разделени и се изградят арматурно-водомерен възел и 
ревизионна шахта на достъпно място.

(4) Смяната на името на ПОТРЕБИТЕЛЯ по реда на горната алинея не освобождава от 
отговорност собственика на водоснабдения обект /наемодателя/ при неплащане от страна на наемателя.

Чл. 13 ПОТРЕБИТЕЛЯТ се счита за надлежно уведомен, че дължи плащане за използваната, 
отведената и пречистената вода след връчване на издадената фактура. Ако същата не се връчи в срок от I 
месец след датата на отчитане на водомерите, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ще информира ОПЕРАТОРА, за да може 
последният да издаде съответния документ или негов дубликат.

Чл. 14 (1) Плащането се счита за извършено на датата на постъпване на сумата по сметките на 
ОПЕРАТОРА.

(2) Когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ има две или повече дължими вноски, при плащане се погасява 
частично или изцяло най-старото задължение.

Чл. 15 (1) Възраженията на ПОТРЕБИТЕЛЯ по размера на начислените суми, не го 
освобождават от задължението за заплащането им в определения срок.

(2) Възраженията за неправилно издаване на фактури се предявяват пред ОПЕРАТОРА писмено 
в 7-дневен срок от датата на връчване на фактурата. ОПЕРАТОРЪТ се произнася по възражението в срок 
от десет работни дни от получаването му след извършване на проверка.

(3) Надвзета сума се връща на ПОТРЕБИТЕЛЯ, заедно с обезщетение в размер на законната 
лихва върху надплатената сума, от деня на постъпването й по сметка на ОПЕРАТОРА до деня на 
възстановяването й по сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ, или се урежда с изравнително плащане за следващи 
периоди по писмено искане на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
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IV. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ

Чл. 16 Изразходваните количества вода в по-голям размер от утвърдените с лимита, когато такъв 
е въведен от компетентните органи, съгласно чл.З от настоящия договор, се заплащат от ПОТРЕБИТЕЛЯ 
в размера, определен от компетентните органи.

Чл. 17 ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща ползваните от него количества питейна и/или условно чиста 
вода, отведените и пречистени отпадъчни води по пропускателна способност на водопроводното 
отклонение непосредствено преди водомера при 6 часа потребление в денонощието, при скорост на 
водата 1 м/сек при непрекъснато изтичане в следните случаи:

1. При нарушени пломби на водомер;

2. При ползване на вода от пожарен хидрант в нарушение на чл.8, т.9 от настоящия договор;

3. При неосигуряване на достъп до водомера - за периода от последното отчитане до осигуряване 
на достъп до водомера;

4. При свързване в нарушение на изискванията на техническите служби за изграждането и 
предаването в експлоатация на водопроводните и канализационните отклонения;

5. При самоволно възстановяване от ПОТРЕБИТЕЛЯ на услуга, предоставяна от ОПЕРАТОРА - 
от датата на прекъсването до датата на новото прекъсване или до постигане на споразумение.

Чл. 18 (1) ОПЕРАТОРЪТ има право да прекъсне водоснабдяването и/или отвеждането и/или 
пречистването на отпадъчните води с предварително писмено уведомление, в което се посочва точно вида 
на допуснатото нарушение, необходимите действия, които следва да се изпълнят от ПОТРЕБИТЕЛЯ, и 
срок за отстраняване на нарушението и неговите последствия, когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ:

1. Не е заплатил дължимите суми за изразходваната питейна и/или условно чиста вода и/или 
отвеждането и/или пречистването на отпадъчните води за срок от един месец след датата на падежа на 
неизплатеното задължение.

2. Е допуснал ползване на питейна и/или условно чиста вода преди водомера;

3. Е допуснал да се включат нови потребители на вода и/или отвеждане и пречистване на 
отпадъчните води, без да е уведомил ОПЕРАТОРА;

4. Е извършил несъгласувани изменения на арматурно водомерния възел и/или на 
водопроводните и канализационните инсталации, водещи до нарушаване на водоснабдяването и/или 
отвеждането и пречистването на отпадъчните води;

5. Не допуска длъжностни лица на ОПЕРАТОРА за изпълнение на служебните им задължения 
до имота, арматурно-водомерния възел и/или водопроводните и канализационни инсталации.

6. Повторно не осигури достъп до водомера или шахтата за пробовземане за период от една 
година, при писмено поискване от ОПЕРАТОРА.

(2) В случаите на ал.1, т.1 ОПЕРАТОРЪТ изпраща на ПОТРЕБИТЕЛЯ двукратно писмена покана 
за доброволно плащане, в която се посочва размерът на неплатените дължими суми и срокът, до който 
следва да се изплатят, заедно със законната лихва за забава. Наред с дължимите суми се излага и срокът, в 
който ще се предприемат действия за прекъсване на водоснабдяването и/или отвеждането и 
пречистването на отпадъчните води, който срок не може да бъде по-малък от седем дни от получаване на 
второто уведомление.

(3) При сключване на споразумение за разсрочване на забавеното плащане отношенията между 
страните се уреждат съгласно споразумението. ОПЕРАТОРЪТ няма право да прекъсне водоснабдяването 
и/или отвеждането и/или пречистването на отпадъчните води за неизплатени задължения, когато 
ПОТРЕБИТЕЛЯТ изпълнява задълженията си по споразумението.



Чл. 19 Във всички случаи, в които ОПЕРАТОРЪТ е прекъснал водоснабдяването и/или 
отвеждането на отпадъчните води за нарушения на нормативните актове и настоящия договор, то се 
възстановява в срок от 48 часа след отстраняване на причината, която го е наложила и плащане на 
разходите за прекъсването и възстановяването му.

Чл. 20 В случай че не изпълнява своето задължение за водоснабдяване и/или отвеждане и/или 
пречистване на отпадъчните води в необходимите за ПОТРЕБИТЕЛЯ количества и качествени параметри 
повече от 48 часа, за периода на закъснението ОПЕРАТОРЪТ дължи неустойка в размер на 
себестойността на недоставената, отведена и пречистена вода, включително и наложените на 
ПОТРЕБИТЕЛЯ санкции за нарушения, извършени в резултат на неизпълнението от страна на 
ОПЕРАТОРА на задълженията му, но в размер не повече от 10 000 лв. за събитие.

Чл. 21 Настоящият договор е със срок на действие 36 месеца, считано от деня, следващ по- 
късната от датите на неговото подписване от представителите на страните.

Чл. 22 (1) Настоящият договор може да бъде прекратен без предизвестие преди изтичането на 
срока на действието му:

1. По взаимно съгласие, изразено в писмена форма;

2. При прекратяване на юридическото лице;

3. Когато някоя от страните бъде обявена в несъстоятелност или ликвидация;

(2) Договорът може да бъде прекратен с писмено предизвестие преди изтичането на срока на 
действието му:

1. От ОПЕРАТОРА, при неизпълнение на задълженията на ПОТРЕБИТЕЛЯ за своевременно 
плащане в продължение на два последователни месеца с едномесечно предизвестие;

2. Едностранно, от всяка страна, с 20-дневно предизвестие, в случай че възникне форсмажорно 
събитие.

3. От ПОТРЕБИТЕЛЯ с едномесечно писмено предизвестие, ако ОПЕРАТОРЪТ не изпълнява 
своето задължение за водоснабдяване и/или отвеждане и/или пречистване на отпадъчните води в 
необходимите за ПОТРЕБИТЕЛЯ количества и качествени параметри в продължение на два 
последователни месеца.

Чл. 23 ОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за щети и вреди, възникнали след водомера на 
водопроводното отклонение, и не е задължен да отстранява повреди на вътрешни водопроводни и 
канализационни инсталации.

Чл. 24 (1) В случаи на реорганизация, преобразуване или смяна на собствеността, лицата са 
длъжни в 30-дневен срок от настъпване на факта да уведомят за това другата страна. Те имат право да 
заместят страна по договора, като сключат допълнителни споразумения към договора, да сключат нов 
договор или да подадат заявление, че не желаят да са потребители на услугите водоснабдяване и/или 
отвеждане и/или пречистване на отпадъчни води.

(2) При отказ от водоснабдяване, в заявлението лицата задължително посочват датата, на която ще 
осигурят достъп до имота за прекратяване на водоснабдяването.

(3) Лицата, които встъпват в правата на страна по договора, писмено декларират, че приемат 
условията по сключения договор и представят документи, удостоверяващи правата им.

Чл. 25 (1) Всички предизвестия и уведомления по договора следва да бъдат в писмена форма, 
подписани от страните или упълномощените от тях лица, и да се изпращат на адреса на всяка една от 
страните, посочени в договора.

V. СРОК НА ДЕЙСТВИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ

VI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
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(2) Срокът на предизвестията и уведомленията започва да тече от момента на получаването им от 
страна по договора, към която са отправени при спазване на ГПК.

(3) В случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е уведомил ОПЕРАТОРА за промяна на адреса си за 
кореспонденция, счита се, че предизвестията и уведомленията са редовно връчени, ако са изпратени на 
посочения в договора адрес.

Чл. 26 Всички изменения и допълнения към настоящия договор ще се извършват в писмена
форма.

Чл. 27 Всички спорове по настоящия договор се решават по взаимно съгласие чрез преговори 
между страните, а при непостигане на съгласие, спорът ще се отнася за разрешаване пред компетентния 
съд.

Чл. 28 За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото 
законодателство в Република България.

Чл. 29 Ако по време на действието на настоящия договор настъпят промени в нормативните 
актове или компетентните органи въведат лимити за водопотребление, клаузите, които противоречат на 
новите разпоредби, се заменят автоматично с тези, предвидени в съответния акт.

Чл.ЗО ПОТРЕБИТЕЛЯТ определя началник отдел “Строителство, поддръжка и 
инвеститорски контрол” за отговарящ за координацията за изпълнение на договора - 02 9432 147.

ЗА ОПЕРАТОРА:

страните, като неразделна част от него е приложение №1.
Настоящият договор се състави и подписа в два еднообрг

проф. д-р Бойко Георгиев Коруков 

Изпълнителен директор

на „Софийска вода” АД на УМБАЛ “Царица Иоанна-ИСУЛ 
ЕАД

Заличено съгласно чл. 2, ал.2 от



ПРИЛОЖЕНИЕ №1

към договор № ........................................................... за извършване услугите водоснабдяване, отвеждане и пречистване
на отпадъчните води при използване на вода

Бизнес Договорна 
партньор сметка Адрес Дейност

1003004290 20000639651 Гр. София, ул. „Бяло море“ №8 УМ  БАЛ - Ц АРИ Ц А ЙО АН Н А-И СУЛ ЕАД

Забележка 1: Отчитането на водомерите на обекти става съгласно утвърден от Оператора график.

Приложението се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от ctj 
Координатите на страните по това приложение са както следва:

енев

Изпълнителен директор 

„Софийска вода” АД

проф. д-р Бойко Георгиев Коруков

Изпълнителен директор \^_С оф У \ <д,

на У.МБАЛ “Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД

ОПЕРАТОР ПОТРЕБИТЕЛ




