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ДОГОВОР 

 

№ 15799 

 

Днес 18.05.2018 г. в “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД се сключи настоящият Договор за 

възлагане на обществена поръчка между: 

 

„ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, със седалище и адрес на управление: област Стара 

Загора, община Раднево, с. Ковачево, п. код 6265, тел.: 042/662214, факс: 042/662000, 

Електронна поща: tec2@tpp2.com, Интернет страница: www.tpp2.com; регистрирано в 

търговския регистър при Агенцията по вписванията; ЕИК 123531939; Разплащателна 

сметка: IBAN: BG22TTBB94001526680953, BIC: TTBBBG22, „Сосиете Женерал 

Експресбанк“ АД, представлявано от инж. Живко Димитров Динчев – Изпълнителен 

директор, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

и 

 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. 

Стара Загора, ул. „Христо Ботев” №62, п. код 6000, тел. 042 601096; факс: 042 601507; 

Електронна поща: secretary@wik-stz.com, регистрирано в търговския регистър при 

Агенцията по вписванията; ЕИК: 833066300; разплащателна сметка: IBAN: 

BG45CECB97901037287400, BIC: CECBBGSF, „ЦКБ” АД, представлявано от инж. Румен 

Тенев Райков – Управител, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, за следното: 

 
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва доставка на питейна вода по фиксирани 

мрежи, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за обекти на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

находящи се на територията на област Стара Загора, в съответствие с изискванията на 

Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за 

ползване на водоснабдителните и канализационните системи (обн., ДВ, бр. 88 от 2004 г.; 

попр., бр. 93 от 2004 г.; Решение № 3887 от 2005 г. на ВАС - бр. 41 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 

63 от 2012 г. и бр. 95 от 2013 г.; изм., бр. 102 от 2014 г.), издадена от министъра на 

регионалното развитие и благоустройството). 

2. Всички дейности, свързани с предмета на поръчката, се извършват съгласно „Общи 

условия за предоставяне на В и К услуги на потребителите от В и К оператор „В и К” ЕООД 

гр. Стара Загора. Тези общи условия са одобрени от КЕВР на основание чл. 6, ал. 1, т. 5 от 

ЗРВКУ с Решение № ОУ-09 от 11.08.2014 г. и публикувани на електронната страница на „В и 

К“ ЕООД, гр. Стара Загора:   http://wik-stz.com/bg/. 

3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото, в хода на изпълнение на поръчката, при възникнала 

необходимост да включва допълнителни обекти за предоставяне на В и К услуги, попадащи в 

обособената територия на оператора „В и К” ЕООД, гр. Стара Загора, съгласно горе 

цитираните общи условия. 

4. Настоящият договор е сключен в резултат на проведена процедура на договаряне без 

предварителна покана за участие за възлагане на обществена поръчка с рег.№ 18009. 

ІІ. ЦЕНА, ФАКТУРИРАНЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

1. Общата стойност на договора се формира съгласно действителното потребление на 

Възложителя по следните единични цени: 

Наименование на водоснабдителна / канализационна услуга 
Цена 

лв., без ДДС за куб.м 

Доставяне на вода - помпено 1,81 

Доставяне на вода - Гравитачно 0,98 

Отвеждане на отпадъчни води 0,10 

Пречистване на отпадъчни води - битови 0,36 

Пречистване на отпадъчни води - промишлени степен на 0,36 

http://wik-stz.com/bg/
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Наименование на водоснабдителна / канализационна услуга 
Цена 

лв., без ДДС за куб.м 

замърсяване 1 

Пречистване на отпадъчни води - промишлени степен на 

замърсяване 2 
0,71 

Пречистване на отпадъчни води - промишлени степен на 

замърсяване 3 
1,07 

Цената за доставка на вода може да се промени за периода на договора, като същата се 

определя с Решение от КЕВР. 

2. Количеството изразходвана, отведена в канализационната мрежа и пречистена отпадъчна 

вода, се отчита ежемесечно от монтирани на сградните водопроводни отклонения уреди за 

измерване разхода на питейна вода, преминало през тях – водомери, като отчитането на 

количеството изразходвана вода се извършва всеки месец в присъствието на представител на 

възложителя. 

3. Разходът на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчните води се заплаща въз 

основа на измереното количество изразходвана вода от водоснабдителната мрежа, отчетено 

от монтираните водомери на сградните водопроводни отклонения по банкова сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в 30 /тридесет/ дневен срок след датата на представяне на фактура - 

оригинал, издадена съгласно чл. 113 от ЗДДС. 

4. Заплащането на предоставените В и К услуги се осъществява по цени, утвърдени от КЕВР 

и съгласно Глава четвърта, Цени и заплащане на В и К услугите от „Общи условия за 

предоставяне на В и К услуги на потребителите от В и К оператор „В и К” ЕООД, гр. Стара 

Загора. 

5. Плащанията се извършват в лева по посочената по-горе банкова сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

III. МЯСТО И СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

1. Място на изпълнение „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД. 

2. Срок за изпълнение на поръчката: 36 месеца от сключване на договор. 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

1. Задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

1.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да доставя вода с питейни качества, отговарящи на 

изискванията за качество, посочени в нормативните документи (Наредба № 9 от 16.03.2001 г. 

за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, издадена от министъра на 

здравеопазването, министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на 

околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 30 от 28.03.2001 г., посл. изм. и доп., бр. 102 от 

12.12.2014 г.) 

1.2. Да осигури нормалното отвеждане и пречистване на отпадъчните води от имота. 

1.3. Да отчита изразходваните количества вода съгласно чл.30 и чл.32 от Наредбата. 

Отчитането на показанията на водомерите да се извършва ежемесечно посредством 

монтирана система за радиоотчитане или водомер с визуално отчитане на показанията. 

1.4. При проверката и отчитането на изразходваното количество вода да пази съоръженията и 

инсталациите, собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

1.5. се задължава да се запознае с Указания за реда и последователността при подготовка на 

документи за допускане до работа на външни изпълнители на територията на „ТЕЦ Марица 

изток 2” ЕАД, публикувани на интернет страницата на дружеството (www.tpp2.com, Профил 

на купувача) и да изпълни изискванията им. 

1.6. В тридневен срок от подписване на договора да осъществи контакт с отговорника по 

договора и с негово съдействие да съгласува с компетентните лица на Възложителя от 

отдели „Сигурност и управление при кризи”, „Безопасност и здраве при работа”, 

„Технически контрол и качество” и „Екология”, както и РСПБЗН, необходимостта от 

представяне на документи за допускане до работа на територията на дружеството. 

Компетентните лица съгласуват подготвените от Изпълнителя документи и при липса на 

забележки подписват Протокол за проверка на документи за допускане до работа. 

1.7. В случай че Териториална дирекция “Национална сигурност”, гр. Стара Загора не издаде 
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разрешение за работа или извършване на конкретно възложена задача на лице – работник 

или служител на Изпълнителя, Изпълнителят се задължава да го замени, като предложи на 

Възложителя друго лице, притежаващо равностойна квалификация и опит, което също 

подлежи на проучване по горния ред. 

1.8. Изпълнителят е длъжен да уведоми възложителя за всякакви промени в предоставената 

информация в хода на изпълнението на поръчката. 

1.9. Изпълнителят при изпълнението на договора за обществена поръчка е длъжен да спазва 

всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, 

социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на 

международното екологично, социално и трудово право съгласно приложение № 10 от ЗОП. 

2. Права на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

2.1. Легитимираните от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ длъжностни лица имат право на достъп до 

водоснабдявания обект за извършване на проверка на водопроводната и канализационната 

инсталация и проверка на водомерите и системите за радиоотчитане ( когато има монтирани 

такива), при спазване на изискванията за достъп до обекта на Възложителя. При изпълнение 

на задълженията си длъжностните лица се легитимират и със служебни карти. 

3. Права на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

3.1. Да получава непрекъснато водоснабдяване и отвеждане на отпадъчни води с изключение 

на случаите по чл.41, ал. 2 и 3 от Наредбата. 

4. Задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

4.1.Да осигурява достъп на легитимираното от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ длъжностно лице за 

отчитане на водомерите на водопроводното отклонение. Да осигурява достъп на 

длъжностното лице на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършване проверки за състоянието и 

експлоатацията на водопроводните и канализационни инсталации и вътрешни мрежи на 

потребителите (съгласно чл. 42, ал. 1, т. 6 от Наредбата). 

4.2. В срок от тридесет дни от датата на издаване на документ за дължимата сума да заплаща 

отчетените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ количества вода по цени, определени съгласно чл. 31 от 

Наредбата. 

V. ФОРСМАЖОР 

1. Страните се освобождават от отговорност за частично или пълно неизпълнения на техните 

договорни задължения в случай, че невъзможността за изпълнение е следствие на събитие извън 

техния контрол, или в случай, че тези обстоятелства са упражнили непосредствено влияние 

върху изпълнението на този договор. В случай на възникване на такива форсмажорни 

обстоятелства съответните срокове се удължават с времето на действие на тези обстоятелства.  

2. Всяка една от страните е длъжна да уведоми съответно другата страна за настъпването и 

прекратяването на форсмажорното събитие в 7 дневен срок от възникването и края на събитието, 

независимо от характера на събитието. Това уведомяване трябва да е потвърдено от Българската 

търговско-промишлена палата. В случая намира приложение чл. 306 от ТЗ. 

VI. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ 

1. Всички спорове породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, 

породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или 

прекратяване, както и споровете за попълване празноти в Договора или приспособяването му 

към нововъзникнали обстоятелства, ако не могат да бъдат решени между страните се решават от 

компетентния съд. 

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

1. При изтичане на срока, посочен в раздел III, т.2 от договора. 

2. По взаимно съгласие на страните, изразено писмено. 

3. При наличие на “форсмажор”, или друго събитие, двете страни могат да се споразумеят за 

прекратяване на договора. 

4. Възложителят може да прекрати договора с едностранно 7-дневно писмено предизвестие, 

както и на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. 

5. Всяка от страните може да поиска прекратяване на договора със 7 дневно писмено 

предизвестие поради възникване на пречки от стопански, административен или друг 

характер, непреодолима сила и други, както и при отпадане необходимостта от договора.  
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VIII. ОБЩИ УСЛОВИЯ 

1. Договорът влиза в сила от датата на неговото сключване. 

2. Този договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка страна, при 

спазване на общите изисквания на Търговския закон, Закона за задълженията и договорите и 

Закона за обществените поръчки. 

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ определя за координатор по договора Е Р, на длъжност  Ръководител 

отдел „Реализация”, тел. 0882024433; e-mail: eraleva@ wik-stz.com. 

4. По всички въпроси, възникнали при изпълнението на настоящият договор, Изпълнителят се 

обръща към отговорника на договора, указан по-долу. 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ……(п)……    ИЗПЪЛНИТЕЛ: ……(п)……. 

Изп. директор:      Управител: 

  инж. Ж. Динчев       инж. Румен Райков 
 

 

 

Зам. изп. директор: 

   инж. М. Митков  
 

 

 

Директор  ДМОП: 

   Д. Неделчева 
 

 

 

Директор  ДАДФК: 

   Р. Германов 
 

 

 

Директор  „ФИД”: 

   Б. Боев 
 

 

 

Директор ДР: 

   инж. Ст. Динчев 
 

 

 

Гл. Счетоводител: 

С. Сотиров  
 

 

 

Юрисконсулт: 

 .............................. 
 

 

 

Ръководител „ТО”: 

   М. Макаков 
 

 

 

Отг. по договора: 

   Диньо Динев – 042/66 24 13 


