
ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР 
за присъединяване към водоснабдителната 

и канализационната системи 
 
 Днес .................................. 2010 г. на основания чл.12, ал.2, т.2 от Наредба №4 за условията 
и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителната и 
канализационните системи /Наредба № 4/ във връзка с чл. 84 от Закона за устройство на 
територията /ЗУТ, между “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД - Перник 
регистрирано в Пернишкия окръжен съд, по ф. д. № 257 от 1992 г., БУЛСТАТ 823073638 с Дан. 
№ 1143000245 представлявано от инж. Иван Несторов Витанов - УПРАВИТЕЛ, наричано за 
краткост ОПЕРАТОР от една страна и от друга: 
  
     физическо лице                   юридическо лице 
 
..............................................................  .................................................................................... 
..............................................................  .................................................................................... 
  трите имена      пълно наименование по съд регистрация 
ЕГН .....................................................  Представлявано от .................................................... 
           Регистрирано в .................съд, гр. ............................. 
Адрес за кореспонденция   по Ф.Д. № ............................. / ..................................... 
гр./с.......................................................  БУЛСТАТ ................................................................... 
п. код.....................................................  Дан № ......................................................................... 
ул. ........................................... № ........  Адрес на управление: 
бл. ..................., ет. ............., ап. .........  Гр./с. ............................................... п. код ................ 
тел. .......................................................  ул. ............................................................. № ............ 
       бл..........., ет. ......, ап. ......, тел. .................................. 
       Адрес на кореспонденция: 
       Гр./с. ............................................... п. код ................ 
       ул. ............................................................. № ............ 
       бл. .........., ет. ......, ап. ......, тел. ................................. 
  
 наричано за краткост ПОТРЕБИТЕЛ се сключи настоящия договор за следното: 
  
 I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА: 
 1.1. Договорът определя условията и реда за присъединяването към водоснабдителните и 
канализационни системи за обект:....................................................................................................... 
...................................................................., находящ се в гр./с. .......................................................... 
кв. ............................................., ул. ............................................................., № ..........., бл. ..............., 
ет. ................, ап. ...................., при условията и ред на Наредба № 4. 
 1.2. Присъединяването ще се извърши съгласно изходните данни и условията посочени в 
предварителните проучвания извършени от оператора. Изходните данни и условия за 
присъединяване са валидни до изтичане на срока на съответните разрешения за строеж на 
водоснабдяваните обекти. 
 1.3. Изходните данни и условията за присъединяване представляват Приложение №1 и е 
неразделна част от настоящия предварителен договор. 

1.4. Проучването за присъединяване и предоставянето на изходни данни и условия за 
присъединяване се извършват след заплащане на такса, определена от оператора. 



 1.5. Договорът е предварителен. Окончателен договор за доставка на питейна вода, 
отвеждане и пречистване на отпадъчни води следва да се сключи в едномесечен срок от 
издаването на разрешението за строеж. 
 1.6. Операторът има право да откаже да сключи окончателен договор, при положение, че 
потребителят не е изпълнил ускиюловията за присъединяване посочени му от оператора в 
Приложение № 1 
 
 II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ: 
 2.1. Права и задължения на ОПЕРАТОРА 
 2.1.1. Операторът е длъжен в 15-дневен срок от получаване на заявление от потребителя 
да извърши проучване и да предостави на потребителя изходните данни и условията за 
присъединяване необходими за проектиране на водопроводното отклонение и на сградната 
водопроводна инсталация и/или на вътрешната водопроводна мрежа, съгласно изискванията на 
Наредба № 4. 
 2.1.2. Операторът е длъжен да предложи на потребителя окончателен договор по смисъла 
на чл. 84, ал.2 от ЗУТ и Наредба № 4 в едномесечен срок от издаването на разрешението за 
строеж на обекта посочен в т. 1.1. от настоящия договор. 
 
 2.2. Права и задължения на ПОТРЕБИТЕЛЯ 
 2.2.1. Потребителят е длъжен да заплати на оператора определената от него такса за 
проучването за присъединяване и предоставянето на изходни данни и условия за 
присъединяване. Съобразно Наредбата за ползване на водоснадбителните и каназационните 
системи. 
 2.2.2. Потребителят е длъжен да изпълни условията за присъединяване посочени му от 
оператора в Приложение № 1. 
 
 III. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 3.1. Настоящият договор е валиден за времето до сключване на окончателен договор за 
присъединяване по смисъла на чл.84, ал.2 от ЗУТ и Наредба № 4. 
 
 3.2. В течение на този срок страните могат да допълват или променят съществуващите 
клаузи по взаимно съгласие. В останалите случаи споровете се отнасят за решаване по съдебен 
ред. 
 3.3. След влизане на сила на Общите условия за реда за присъединяване на потребители и 
ползване на водоснабдителни и канализационни услугите по смисъла на Наредба № 4, същите 
стават част от настоящия договор. 
 3.4. Неделима част към настоящия договор е Приложение № 1. 
 3.5. Договорът се съставя в два еднообразни екземпляра - по един за всяка страна и влиза 
в сила от датата на подписването му. 
 
 
 ПОТРЕБИТЕЛ:                                             ОПЕРАТОР: 
 
......................................................    ............................................................................. 
       /име фамилия/                  инж. Иван Несторов Витанов 


