
ДОГОВОР 
 

за заустване на производствени отпадъчни води  
 
 
 
 Днес........................20......г.: 
“Водоснабдяване и канализация” ООД – гр. Перник, с ЕИК 823073638, със седалище в гр. 
Перник и адрес на управление, ул. “Средец” №11, представлявано от инж. Борислав Иванов- 
Управител, наричано за краткост ОПЕРАТОР от една страна и 
 
 „....................................................................................”, с ЕИК:......................…. със седалище и 
адрес на управление в гр. ...........................................................                                            
представлявано от .................................................................... ............................., наричано за 
краткост ПОТРЕБИТЕЛ от друга страна,  на основание чл. 4, ал. 3  от Наредба №7/00г. за 
условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните 
системи на населените места на МОСВ, МРРБ и МЗ обн.ДВ бр.98/01.12.2000 г. във връзка с 
Наредба № 4 (обн. ДВ бр.88 от 2004г., изм. и доп., бр. 70 от 03.09.2019г.) за условията и реда 
за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните 
системи и Закона за водите,  се споразумяха за следното: 
 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
 

  Чл.1. (1) С настоящия договор се определят условията и реда за заустване в 
канализационната мрежа на Оператора на отпадъчните води, които се формират от 
производствената дейност на ПОТРЕБИТЕЛЯ в обект находящ се в гр. 
 
................................................................................................................................................................. 
  /(административен адрес и данни от кадастъра/техническа служба)  
           (2) Условията и реда за заустване се установяват съобразно режима, предвиден в    
Наредба №7/2000г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в 
канализационните системи на населените места и след отчитане на представените в молбата 
образец от ПОТРЕБИТЕЛЯ данни за технологията на производство, съгласно чл.4, ал.2 и чл.9 
от Наредба№7/2000г. и извършен предварителен мониторинг на отпадъчните води, за което е 
съставен протокол за физико-химичен анализ на  отпадъчните води, издаден от акредитирана 
лаборатория. 
(3) Показателите по алинея втора са посочени в Приложение №1, неразделна част от 
настоящия договор.  
 

ІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 
 

  Чл.2. (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да зауства в канализационната система на 
ОПЕРАТОРА отпадъчни производствени води, в които допустимите концентрации на вредни 
вещества са в нормите, съгласно  Приложение № 1, вложено като неразделна част от 
настоящия договор. 
(2) Точките на заустване, съответно пунктовете за пробовземане се установяват както следва: 
Ревизионна шахта /РШ/ преди заустване в канализационната система. 
………………………………………………………………………………………………. 
 (3) Пунктовете по предходната алинея се сигнализират от ПОТРЕБИТЕЛЯ по траен начин - с 
табели, знаци или друг подходящ начин, както и да бъдат обезопасени.  
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Чл.3. (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ осъществява за своя сметка периодичен мониторинг на 

качествата на заустваните в канализационната система на ОПЕРАТОРА производствени 
отпадъчни води по показатели, определени от ОПЕРАТОРА. 
(2) Мониторингът по предходната алинея следва да се извършва за период не по-малък от 3 
(три) месеца, съответно 4(четири) пъти годишно. 
(3) Показателите по алинея първа са посочени в Приложение №2 определено за 
конкретното производство и вложено като неразделна част от настоящия договор. 
Освен посочените показатели, за всяко стопанско предприятие се анализира и 
показател БПК5, с цел определяне степента на замърсяване. 
(4) Промяна в показателите за мониторинга се допуска при  
А)промяна в производствения/технологичния процес на  ПОТРЕБИТЕЛЯ; 
Б)промяна в изискванията към качествата на отпадъчните производствени води, установена 
по нормативен ред   
В) при установяване на неблагоприятно въздействие на състава на заустваните отпадъчни 
производствени води върху нормалната работа на градската пречиствателна станция за 
отпадъчни води, едностранно от ОПЕРАТОРА.   

Чл.4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да представя на ОПЕРАТОРА протокол за 
извършен от акредитирана лаборатория физико – химичен анализ на заустваните отпадъчни 
производствени води на всеки 3 (три) месеца.   

Чл.5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да  не подава в канализационната система 
 А) твърди отпадъци и материали, които могат да запушат тръбите и шахтите или се отлагат 
по стените им: вар, пясък, гипс, пепел, строителни, кухненски, животински, 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; 
Б) вещества, които оказват разрушаващо действие на тръбите и канализационните 
съоръжения; 
В) необеззаразени инфекциозни отпадъчни материали и микробиологични препарати; 
Г) киселини и основи; 
        Д) експлозивни, запалими, корозивнодействащи, канцерогенни и радиоактивни вещества 
и отпадъци. 
  Чл.6. В случай, че качеството на заустваните производствени води не отговаря на 
изискванията посочени в Приложение № 1 ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да изгради 
собствено локално пречиствателно съоръжение за достигане на показателите съгласно 
Приложение № 1. 

Чл.7. При промяна на производството, респективно на физико – химичния състав на 
отпадъчните производствени води, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен в 10 (десет) дневен срок преди 
настъпване на тези обстоятелства да уведоми  писмено ОПЕРАТОРА и предостави данни за 
новия състав на отпадъчните води. 

Чл.8. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да  осигурява безпрепятствен и непрекъснат 
достъп на упълномощените от ОПЕРАТОРА длъжностни лица до точките за заустване и 
определените места  за измерване на дебита на производствените отпадъчни води и за 
вземане на водни проби по реда на чл. 7 от Наредба № 7/2000г. за осъществяване контрол 
относно спазването на нормативните изисквания и задълженията на ПОТРЕБИТЕЛЯ по 
настоящия договор. 

Чл.9. (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи пълна имуществена отговорност за вреди нанесени 
на ОПЕРАТОРА от неизпълнение на договора, в т.ч. за причиняване на аварии по 
канализационната мрежа и пречиствателната му станция, причинени по небрежност или 
умишлено. На обезщетяване подлежат всички преки вреди, в т.ч. пропуснати ползи за  
ОПЕРАТОРА, от изпускане на отпадъчни производствени води с показатели, отклоняващи се 
от посочените в Приложение №1. 
 (2) Като вреди, подлежащи на обезщетяване ще се считат, но не само,  
- направени допълнителни разходи за пречистване на отпадъчните води; 
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- разходи за възстановяване на канализационната система; 
- разходи за подмяна и/или ремонт на съоръжения, възстановяване работа на биологично 
стъпало в пречиствателна станция; 
- санкции за наличие в канализационната система на забранени за изхвърляне  вещества и 
материали, налагани от компетентни държавни органи; 
- разходи за допълнителен мониторинг и лабораторни анализи.  

Чл.10. (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да осигури подходящи места и условия за 
измерване на дебита на производствените отпадъчни води. 
(2) Измерването на дебита се извършва чрез поставяне на измерително устройство на мястото 
на заустване на отпадъчните води в градската канализация или показанията на водомера за 
питейна вода. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ има изграден собствен водоизточник, 
показанията на водомера се прибавят към показанията на водомера за подавана от 
ОПЕРАТОРА питейна вода. В случаите, когато потребителят е монтирал средство за 
измерване за отведените отпадъчни води, показанията на средството за измерване се вземат 
предвид ако то е  прието с протокол от оператора. 
(3) В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ ползва вода от собствен водоизточник, без да е уведомил за 
това ОПЕРАТОРА и без да е монтирал измервателно устройство на мястото на заустване, 
определянето на дебита ще става на база пропусквателна способност на воднопроводната 
инсталация при непрекъснато изтичане на водата със скорост 1m/s, или съгласно чл.13, ал(2) 
от Общите условия-т.е. количествата отпадъчни води от този водоизточник се определят като 
равни на експлоатационния дебит по разрешителното за водоползване. 
(4) Количеството отведени отпадъчни води в канализационната система се приема равно на 
количеството изразходвана от потребителя питейна вода, като към това количество се 
прибавя и количеството изразходвана вода от други водоизточници. Количеството вода 
включено в състава на произвежданите храни и други продукти, се приспада от отчетеното 
количество вода при представяне на протокол от ПОТРЕБИТЕЛЯ удостоверяващ 
използваното количество вода за произведена продукция. 

Чл.11. В срок от 14 дни от датата на сключването на договора ПОТРЕБИТЕЛЯТ е 
длъжен да изпрати копие от договора в съответната Басейнова дирекция, на основание чл. 4 
ал. 5 от Наредба №7/2000г. 

Чл.12. (1) ОПЕРАТОРЪТ има право да осъществява контрол над ПОТРЕБИТЕЛЯ 
при условията и реда на Наредба №4/08.10.2004г., Наредба №7/2000г. за спазване 
изискванията на нормите на настоящия договор. 
           (2) ОПЕРАТОРЪТ има право по всяко време да извършва изследване за допустимите 
концентрации, като при завишени резултати уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ за предприемане на 
необходимите мерки за изпълнение на договора. 
           (3) ОПЕРАТОРЪТ има право да дава Предписания и съставя Констативни протоколи 
на ПОТРЕБИТЕЛЯ при нарушаване на допустимите норми на съдържанието на замърсители 
в производствените отпадъчни води. 
            (4) ОПЕРАТОРЪТ има право при нарушение от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ да го 
изключва временно от канализационната система до отстраняване на нарушението. 
(5) В случай, че до 10 дни от подписване на договора, ПОТРЕБИТЕЛЯТ не представи данни 
за извършен предварителен мониторинг на отпадъчните води и  протокол за физико-химичен 
анализ на  отпадъчните води, издаден от акредитирана лаборатория, ОПЕРАТОРЪТ има 
право да извърши вземане на водни проби и анализ за нуждите на договора. 
(6) Пробите се вземат в присъствието на ПОТРЕБИТЕЛЯ, а ако не бъде осигурен 
представител, в присъствието на упълномощените от ОПЕРАТОРА длъжностни лица. 
(7) Разходите за пробонабиране и лабораторен анализ в този случай са изцяло за сметка на 
ПОТРЕБИТЕЛЯ. 
(8) При установяване на отклонения, ОПЕРАТОРЪТ може да взема контролни проби за 
установяване преодоляването на отклонението в контролираните показатели, като разходите 
за това са за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ.   
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 (9) В случай, че бъдат установени отклонения в контролираните показатели, в смисъл на 
тяхното влошаване, разходите за пробонабиране и лабораторен анализ в този случай са 
изцяло за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ. 
 

Чл.13. 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.14. ОПЕРАТОРЪТ има право при надвишаване на нормативно установените 
допустими концентрации на вредни вещества да прекрати отвеждането на отпадъчните води. 

 
                                                  ІІІ. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ 
 

Чл. 16. (1) При състав на отпадъчните води, отговарящ на изискванията на 
Приложение № 1и Приложение № 2 ПОТРЕБИТЕЛЯ заплаща по действащите цени 
отвеждането и пречистването на отпадъчните води. 
(2) ОПЕРАТОРЪТ има право едностранно, след утвърждаване по предвидения за това ред, да 
променя цената на м3 отведена и пречистена вода, като уведомява за това ПОТРЕБИТЕЛЯ по 
надлежния ред. 

Чл. 17. (1) Производствените отпадъчни води се степенуват по замърсеност по 
отношение на БПК5, на три степени, за всяка от която е определена цена, утвърдена от 
ДКЕВР. 
 

 
ПОКАЗАТЕЛ 

  Мерна    
е единица 

   І- ва степен на 
за    замърсяване 

 ІІ-ра степен на  
замърсяване 

ІІІ-та степен на 
замърсяване 

.1. 
   Биологична потребност от  
    кислород   / БПК5 / 

 
   mg/l 

 
<200 

 
201 ÷ 600 

 
    >600 

 
 (2)Заплащането на цените от ІІ-ра или ІІІ-та е дължимо за периода на констатиране 

на по-високата стойност на дадения показател до отчетния период следващ констатиране на 
по-ниска степен на замърсяване. 

(3)След отстраняване на причината за замърсяване на отпадъчните води 
ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да подаде писмено искане до ОПЕРАТОРА за вземане на проби и 
определяне на съответната степен на замърсяване, като разходите за изследване са за негова 
сметка.  

 (4)При констатирано неизпълнение на поетите от ПОТРЕБИТЕЛЯ задължения по 
договора ОПЕРАТОРЪТ има право да преустанови отвеждането на отпадъчните вода и да 
прекрати договора. 
 

ІV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ 
 

  Чл.18. (1) В случай на залпово замърсяване, ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да обезщети 
ОПЕРАТОРА за всички вреди, съгласно предвиждането на чл. 9 по настоящия договор. 
 (2) За залпово замърсяване ще се считат случаите на изпускане на води в градската 
канализация, чието замърсяване надвишава 1,5 (един и половина) пъти пределно допустимите 
норми. 
 (3) Залпово замърсяване се установява от контролните органи или в резултат от извършен 
от ОПЕРАТОРА мониторинг, като се съставя констативен протокол. В случай, че 
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ПОТРЕБИТЕЛЯТ не осигури представител или откаже да подпише протокола ОПЕРАТОРЪТ 
изготвя протокол подписан от него и един свидетел. 
 (4) Отстраняването на залповото замърсяване се извършва изцяло за сметка на 
ПОТРЕБИТЕЛЯ. Действията по отстраняването на замърсяването следва да бъдат започнати 
незабавно от откриването. 

Чл.19. (1) Настоящия договор се сключва за срок от една година, считано от датата 
на подписването му. В случай, че никоя от страните не заяви желание за прекратяване до 
изтичане на първоначално уговорения срок, договорът се счита продължен за неопределен 
срок. 
  (2) Договорът се прекратява: 
- по взаимно съгласие, след уреждане на всички финансови и други взаимоотношения между 
страните, изразено в писмена форма; 
- с едномесечно писмено предизвестие на една от страните, отправено да другата страна; 
- при прекратяване дейността на ОПЕРАТОРА като ВиК оператор, независимо от 
основанието за това.  

Чл.20. За неуредените в този договор въпроси ще се прилагат разпоредбите на 
действащото българско законодателство. Ако по време на действието на настоящия договор 
настъпят промени в нормативните актове, клаузите които противоречат на новите 
нормативни разпоредби, се заменят автоматично с тези, предвидени в съответния нормативен 
акт. 

Чл.21. Неразделна част от договора са: 
Приложение №1- Норми за допустимите концентрации на вещества по чл.6 от Наредба 
№7/2000г. 
Приложение №2 – Показатели за мониторинг за конкретното производство по чл.7 от 
Наредба №7/2000г. 
 
 
 
 

 
 
 
ОПЕРАТОР:                ПОТРЕБИТЕЛ: 
“ВиК” ООД гр. Перник: 
 /инж. Б. Иванов/   


