
Д  О  Г  О  В  О  Р    ЗА    У  С  Л  У  Г  А

№………….

         Днес…………….. в гр.Търговище  между “Водоснабдяване и канализация” ООД 
гр.Търговище , бул “29 ти Януари “ № 3, представлявано от Управител  - инж. Явор Кирилов 
Миланов, БУЛСТАТ № 83504989  наричан за краткост  ИЗПЪЛНИТЕЛ, от една страна, и от 
друга страна………………..……..…………………………………………………………………
………………………………….…………………………………………………………………….
……………………………………….……………………………………………………………….
представляван  от……………………….………………………….
…………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ с:
БУЛСТАТ №………………………………
Адрес: гр.(с)……………………………………..ул. №
……………………………………………….
Телефон:………………………факс……………………..Е-mail…………………………………
се сключи настоящият договор

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се  задължава  да  извърши  изпитване  на  проби  от  питейна 
/отпадъчна/ язовирна  вода по заявка изготвена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, въз основа на 
нормативните  документи,  изискващи  изпитване  на  водата  по  съответните 
показатели.

1.2. Вземането на проби ще се извършва от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ / ИЗПЪЛНИТЕЛЯ/ в 
периодичност……………………, както е посочено в Наредба №……………………… 
Разрешително за ………………………………………………….№………………………

        издадено от………………………………………………………………………………….
        Програма за собствен мониторинг………………………………………………………..

1.3. Дейността  по  изпитване  на  водните  проби  ще  се  извършва  от  Акредитирана 
лаборатория  за  изпитване  на  води  към  “Водоснабдяване  и  канализация”  ООД 
гр.Търговище със сертификат № 259 ЛИ /10.05.2010 г., валиден до 31.05.2014 г.

1.4. При  осъществяване  предмета  на  Договора  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се  задължава  да 
заплати  цената  на  извършената  услуга,  по   ценоразпис   утвърден  от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

1.5. При  промяна на  общо икономическите условия  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ си запазва 
правото  да променя  цените на услугите,  като се задължава  да уведоми за това 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 10/десет/ календарни дни от влизане в сила на новите 
цени на услугите.

1.6. Заплащането ще се извършва  в  БРОЙ / ПО БАНКОВ ПЪТ

1.7. При плащания, извършени с платежно нареждане, фактурната стойност се изплаща в 
20/двадесет/ дневен срок.След изтичането на този срок, върху дължимата сума се 
начисляват лихва за всеки просрочен ден, равна на основния лихвен процент.



1.8. Резултатите от изпитването на водни проби се получават от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след 
окончателно завършване на анализите,  изчисляване на резултатите и изготвяне на 
Протокол  от  изпитване,  в  зависимост  от  технологичното  време,  необходимо  за 
изпитване на водните проби по съответните показатели. В случай на констатирано 
несъответствие  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се  задължава   да  уведоми   незабавно 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , за възникналото несъответствие.

І І.          ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

2.1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за  осъществи  договорената  услуга  и  да  предаде 
окончателните резултати от изпитванията в срок съобразен с т. 1.8 от този Договор, 
по  всички  показатели  посочени  в  Заявката  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  и  в  защита  на 
интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

2.2 Да  получи  полагащото  му  се   възнаграждение  за  извършената  услуга,  в 
договорените срокове. 

2.3  Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е извършил част от услугата по причини, независещи от 
неговата  компетентност,  се  задължава  за  извърши  повторно  пробовземане  и  да 
извърши отново, и до край, изпитванията по всички показатели, посочени в Заявката 
на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ .В  случай  на  обективна  невъзможност  за  повторно 
пробовземане,  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  получава  Протокол  от  изпитване  и  изплаща 
възнаграждение в размер на изработената част от услугата.

2.4  В  случай,  че   ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не  създава  необходимите  условия  за 
осъществяване  на  дейностите  по  извършваната  услуга, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  има 
право да откаже Договора.

2.5 При  изпълнение  на  Договора  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е  длъжен  да  пази  в  тайна 
научаваните от него факти и обстоятелства, когато те имат поверителен характер или 
съставляват тайна с оглед интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ІІІ.        ПРАВА  И  ЗАДЪЛЖЕНИЯ  НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
       

3.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право във всеки момент от изпълнение на договора да
       осъществява контрол на изпълнението, относно качество, количество, стадии на
       изпълнение и др. без с това  да пречи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да осъществява 

             самостоятелно изпитванията, които извършва.

3.2 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да се откаже от договора по време на изпълнението 
му, стига да има основателна причина за това, като изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

        извършените , до момента на прекратяване на договора, услуги .

3.3 В случай, че възложеното е изпълнено в договорените срокове ,ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
е  длъжен  да  заплати  уговореното  възнаграждение  в  срок  и  по  начин  уточнен  в 
настоящия договор.



ІV.   Р Е К Л А М А Ц И И 

4.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да подава рекламации за услугата само в писмен вид 
       в деловодството на дружеството, като основателността на рекламацията се проверява 
       от Ръководителя на ЛИВ.

4.2.  Не се приемат рекламации, които са постъпили след 7(седем) календарни дни от 
        предаването на Протоколите за изпитване.

4.3. Ако рекламацията е неоснователна ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се уведомява най-късно в
         7(седем) дневен срок от датата на постъпването й.

4.4  В случай на основателна  рекламация  се извършва повторно изпитване на пробата в 
присъствието на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Пробата се изпитва по същите показатели, със 
същите методи, същите технически средства и от същия служител. Ако резултатите 
се  потвърдят,  то  разходите  по  изпитването  са  за  сметка  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  В 
случай че рекламацията е основателна разходите са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

V.   О Б Щ И    У С Л О В И Я

5.1. Настоящият Договор може да бъде изменен или прекратен само по взаимно 
        съгласие   на двете   страни  изразено в писмена форма.

5.2. При обективна невъзможност за  изпълнение, Договорът се прекратява по право.

5.3. Всички  възникнали  спорове  и  недоразумения  между  страните  по  настоящия 
Договор,  възникнали  по  повод  на  изпълнението  му,  се  решават  чрез  преки 
преговори  между  упълномощените  страни,за  което  се  съставя  двустранен 
протокол за постигнатите договорености, а при липса на споразумение – по реда 
на Гражданското законодателство.

    

               Договорът се изготвя в два еднообразни екземпляра – един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  и 
               един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
                    

ИЗПЪЛНИТЕЛ:………………….                 ВЪЗЛОЖИТЕЛ:……………………
                              Управител:                                                        ……………………………..
                                         / инж. Явор Миланов /                         …………………………….. 


