
“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД – ТЪРГОВИЩЕ

Д  О  Г  О  В  О  Р

           Днес……………….20.…..год., в гр.Търговище се сключи настоящия договор между:
            1.”В и К” ООД Търговище, представлявано от инж.Явор Кирилов Миланов, наричано за краткост по 
долу ДОСТАВЧИК,
            2……………………………………………………………………………………………………………………..............................……….
ЕГН/БУЛСТАТ/..............................................................ИН по ДДС.......................................................................
гр./с.................................................ул.................................................................................№........вх.........ап........
представляван от ……………………………………………………………………….............................…………………………………….
наричан за краткост по долу ПОРЪЧИТЕЛ и
            3……………………………………………………………………………………….............................................................………
ЕГН/БУЛСТАТ/.............................................................ИН по ДДС.......................................................................
гр./с.................................................ул.................................................................................№........вх........ап........
представляван от …………………............................………………………………………………………………………………………….
телефон за връзка...................................................................
наричан за краткост по долу ПОТРЕБИТЕЛ,
            за следното:
           1.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1 По силата на договор за наем ПОРЪЧИТЕЛЯТ е отдал под наем на
ПОТРЕБИТЕЛЯ собствения си недвижим имот, представлявящ …………………………………………………….........…….
находящ се в гр-……………………………….................……. ул.№…………………………….….…………………………………………….
………………………………………………………………………….………...................…., партида………………………………………………..
           1.2. Горния обект е захранен с питейна вода от страна на ДОСТАВЧИКА, по силата на СКЛЮЧЕН 
ДОГОВОР с  ПОРЪЧИТЕЛЯ.  За  отчитане  и  заплащане  на  консумираната  вода  в  предприятието  на 
ДОСТАВЧИКА е разкрита партида на името на ПОРЪЧИТЕЛЯ.
                2.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ. САНКЦИИ.
       С настоящия договор страните дават съгласието си за следното:
         2.1. Партидата, разкрита за отчитане и заплащане на консумираната вода на името на ПОРЪЧИТЕЛЯ 
временно да бъде прехвърлена на името на ПОТРЕБИТЕЛЯ, считано от ………………........……….200….. год.
            2.2 ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи сумите за консумирана вода по партидата за времето на действие на 
договора за наем между него и ПОРЪЧИТЕЛЯ или до получаване на уведомление в предприятието на 
ДОСТАВЧИКА по смисъла на т. 2.6. от настоящия договор.
Начин на плащане:..........................................................................
        2.3.  ПОТРЕБИТЕЛЯ декларира,  че е запознат с условията  на договора между ДОСТАВЧИКА и 
ПОРЪЧИТЕЛЯ и за времето на действие на настоящия договор същите имат действие и по отношение на 
него.
            2.4. ПОРЪЧИТЕЛЯТ отговаря пред ДОСТАВЧИКА солидарно с ПОТРЕБИТЕЛЯ за задълженията му 
по въпросната партида.
           2.5. ПОРЪЧИТЕЛЯТ дава съгласието си при неиздължаване на дължимите суми за консумирана 
вода  от  страна  на  ПОТРЕБИТЕЛЯ,  санкцията  за  прекъсване  на  водоподаването  да  се  прилага  и  по 
отношение  и на другите му собствени или използвани от него обекти.

    2.6  ПОРЪЧИТЕЛЯТ  и  ПОТРЕБИТЕЛЯТ  са  длъжни  незабавно  и  независимо  един  от  друг,  при 
прекратяване на наемния договор и при промяна в режима на собственост на имота да уведомят 
ДОСТАВЧИКА  писмено.  При  неизпълнение  на  това  задължение  ДОСТАВЧИКЪТ  има  право  да 
прекъсне подаването на вода на обекта в момента, в който установи извършената промяна.

                                  

                                             ПОРЪЧИТЕЛ:……………………
                                                                                                           /подпис,печат/

ДОСТАВЧИК:………………                         ПОТРЕБИТЕЛ:………………….   
         /подпис,печат/                                                                                  /подпис,печат/      
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