
ДОГОВОР№ 7 $ 7-0

Днес, 23 , <9$ . .2018 год., в гр. София се сключи настоящият договор между:

“Софийска вода” АД, регистриран в Търговския регистър към Агенцията по 
вписванията с ЕИК 13017500 и седалище и адрес на управление: гр. София 1766, ж.к. 
Младост 4, ул. “Бизнес парк” №1, сграда 2А, представлявано от Васил Борисов 
Тренев, в качеството му на Изпълнителен Директор, наричано за краткост в този 
договор ВЪЗЛОЖИТЕЛ;

и

НИС при Технически университет - София, регистриран в Търговския регистър към 
Агенцията по вписванията с ЕИК 8319178340012 и седалище и адрес на управление 
гр. София, бул.Св. Климент Охридски №8, представляван от Иван Кралов, в 
качеството му на Зам. Ректор по НПД, Ръководител НИС при ТУ-София, наричано 
по-долу в договора за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ;

1. Предмет на договора е:

Инженеринг с предмет: „Инженеринг с предмет: проектиране, доставка, монтаж, 
тестови изпитания и въвеждане в експлоатация на скоростна защита на АК Връх 13 
на водопровод Искър“, съгласно одобрено от Възложителя техническо-финансово 
предложение на Изпълнителя по проведена от Възложителя обществена поръчка, което е 
неразделна част от настоящия Договор.

2. Изпълнителят приема и се задължава да извършва работите, предмет на настоящия 
договор, в съответствие с изискванията на договора.

3. В съответствие с качеството на изпълнението на задълженията по договора, Възложителят 
се задължава да заплаща на Изпълнителя цените по договора, по времето и начина, 
посочени в Раздел Б: „Цени и данни” и Раздел Г: „Общи условия на договора за
строителство”.

4. Следните документи трябва да се съставят, да се четат и да се тълкуват като част от 
настоящия Договор:

• Раздел А: Техническо задание -  предмет на договора за строителство,

• Раздел Б: Цени и данни;

• Раздел В: Специфични условия на договора;

• Раздел Г: Общи условия на договора за строителство;

• Приложения/Образци

5. Място на изпълнение: гр. София, кв. Малинова долина, АК Връх 13

6. Срокът за изпълнение на работите, предмет на договора е 5 (пет) месеца, считано от датата 
на възлагането.

7. Изпълнителят извършва работите, предмет на Договора на мястото, посочено в чл. 5 от 
настоящия договор. Преди извършване на работи, предмет на Договора, Изпълнителят или 
негов представител трябва да се свърже с Контролиращия служител или негов 
представител за указания относно изпълнението им.



8. Максималната обща стойност на договора е съобразно ценовото предложение в клетка 
„Общо“ от ценовата таблица, а именно 68 950,00 (шестдесет и осем хиляди деветстотин и 
петдесет) лева без ДДС и не може да бъде надвишавана.

9. Договорът влиза в сила от датата на подписването му и се сключва за срок от 36 месеца.

10. Клаузите, отнасящи се до гаранционния срок на изпълнени работи, предмет на договора, 
остават в сила до изтичане на съответния гаранционен срок, посочен в договора.

11. Изпълнителят е внесъл/представил гаранция за изпълнение на настоящия Договор в размер 
на 5 % (пет процента) от максималната обща стойност на договора.

12. Контролиращ служител по договора от страна на Възложителя: ]

Настоящият Договор се сключи в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните,
въз основа и в съответствие с българското право.

/

ИЗПЪЛНИТЕЛ ВЪЗЛОЖИТЕЛ
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РАЗДЕЛ А: ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ -  ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА



РАЗДЕЛ А: ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ -  ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. Предмет на договора: Инженеринг с предмет: проектиране, доставка, монтаж, тестови 
изпитания и въвеждане в експлоатация на скоростна защита на АК Връх 13 на водопровод 
Искър.

2. Технически спецификации и последователност на видовете работи
2.1 Проектиране на скоростна защита.

Изходни данни:
- DN=1200 мм
- В=1.13м2
- F=1,5m3/s; F+25%=1,875m3/s
-V=1.327m/s; V, m/s= 1.659 m/s
- V2, m2/s2=l .7608; V2, m2/s2=2.7513
- Ah, m H2O=0.0897; Ah, m H20=0.150
- Максимален работен дебит от АК Връх 13 към ПСПВ Панчарево -  1,5 м.куб./сек
- Възможност за настройка прага на задействане +/- 25% от 1,875m3/s
- Времето на затваряне на клапата (в ръчен и автоматичен режим) не трябва да е повече 
от 120 сек., от момента на сработване на скоростната защита.
- Времето от напълно затворено до напълно отворено положение на клапата трябва да е 
60 сек.
- Масления бутален цилиндър е за работно налягане 180bar, максимално налягане 
320Ьаг, ход на буталото бООмм, размер на буталото 120мм.

2.1.1 Управление на автоматичната клапа
Отварянето да има два режима, ръчен и автоматичен. Конструкцията на клапата е 
оразмерена, за отваряне само при изравнено налягане, което изисква при всяко пълнене 
на водопровода клапата да е напълно затворена, като пълненето се извършва чрез 
байпасна връзка.
Проектът трябва да изпълни ново защитно устройство което да задейства при авария и 
скъсване на водопровод DN1000 - връзката от АК Връх 13 до ПСПВ Панчарево. Новият 
проект да предложи изграждане на нов първичен прибор за измерване на 
диференциално налягане на тръбопровода. Вторичен прибор да е изчислен с 
необходимият обхват.
Проекта да включва следните части:

> Конструкции;
> Електро и КИП и А;
> Безопастност и здраве при работа;
> Пожарна безопастност;
> Опазване на околна среда.

2.1.2 Доставка и монтаж и включване в работа на:
> Първичен прибор за диференциално налягане -  за измерване на статично и 

динамично налягане в поток (всички части на първичния измервателен уред на 
скоростната защита, трябва да отговарят на изискванията на Наредба №9 за 
качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели).

> Вторично високонадеждно реле за диференциално налягане с необходимия 
обхват, с представени сертификати от производителя, като точката на 
сработване да попада в средата на работната крива. Сработването на клапата да 
става чрез подаване на импулс към магнитвентил, който освобождава маслото от



хидравличните цилиндри. За гарантиране на сигурността на 
електрозахранването да се монтира промишлен UPS или подходящ хидравличен 
акумулатор, който да гарантира 48 часова работоспособност при отпадане на 
напрежението.

> Нова маслена станция, запазваща функционалността на съществуващата.
2.1.3 Изграждане на отопление на импулсните линии на първичния и вторичен прибор.
2.1.4 Проектиране, изработка, доставка, монтаж и включване в работа на табло управление. 

Осигуряване на автоматичен и ръчен режим на работа, управление на клапа и байпас на 
клапа.

2.1.5 Изграждане на шахта с първичен преобразувател.
2.1.6 Доставка, монтаж и включване в работа на ново главно табло - ГРТ, ново табло 

управление клапа и байпасна клапа -  Табло Клапа, ново табло осветление, контакти и 
управление ремонтна клапа -  Табло Оперативно. Всички табла да осигуряват 
функциалността на съществуващите.

2.1.7 Изграждане на заземление.
2.1.8 Измерване на изолация на кабели.
2.1.9 Пусково наладъчни работи.
2.1.10 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нова хидравлична станция
Конструкцията на клапата е оразмерена за отваряне само при изравнено налягане, което 
изисква при всяко пълнене на водопровода клапата да е напълно затворена, като пълненето се 
извършва чрез байпасна връзка.
Проектът трябва да изпълни ново защитна устройство, което да задейства при авария и 
скъсване на водопропровод Искър във връзката от АК Връх 13 до ПСПВ Панчарево. Новият 
проект да предложи изграждане на нов първичен прибор за измерване на диференциално 
налягане на търбопровода.
2.1.11 Режим на работа: Отварянето да има два режима, ръчен и автоматичен.
2.1.12 Дейности, които следва да се извършат от Изпълнителя по договора:
2.1.12.1 Срокът за изпълнение на проектирането е 30 календарни дни, който срок започва да 

тече, считано от датата на подписване на договора. Срокът на изпълнение е 4 
месеца, който срок започва да тече, считано от датата на възлагателното писмо. В 
посочените срокове не влиза времето, необходимо за съгласуване на проекта.

2.1.12.2 Проектирането се извършва в съответствие със Закона за устройство на територията 
и Наредба №4/2001г. за обема и съдържанието на работния проекти, съобразно 
техническите изисквания на настоящото задание и в съответствие с уговорения 
срок.

2.1.12.3 Проектът да бъде комплектован с всички необходими документи и части и 
достатъчен за успешно преминаване през процедура за оценка на съответствие на 
проекта и получаване на разрешение за строеж.

2.1.12.4 Изпълнителят се задължава да съдейства на Възложителя и да отстранява експресно 
всякакви непълноти и грешки в изготвените от него документи. Изпълнителят е 
отговорен за всички забавяния, които могат да произтекат от неговото бездействие.

2.1.12.5 Работният проект следва да се изготви на базата на предоставените изходни данни, 
както и на изискванията заложени в настоящия договор.

2.1.12.6 Работният проект трябва да се разработи най-малко в следните части по 
специалности:

2.1.12.6.1 част Технологична;
2.1.12.6.2 част Архитектурна (при необходимост);
2.1.12.6.3 част Машинно-Конструктивна;
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част Пожарна безопасност;
част План за безопасност и здраве;
част План за управление на отпадъците.
Изпълнителят се ангажира, че проектантите му ще бъдат на разположение да 
присъстват на обсъждания с Възложителя, по всяко време на изпълнение на 
договора.
След подписване на договора, Изпълнителят внимателно и подробно преглежда 
изискванията на Възложителя и изходните данни и информира Възложителя за 
всяка грешка, пропуск или друг дефект, в случай, че установи такива.
Изпълнителят предава на Възложителя изготвения проект с приемо-предавателен 
протокол. Контролиращият служител преглежда проекта в срок до 5 работни дни от 
датата на получаването му и изпраща на Изпълнителя писмено становище.
В случай че Възложителят констатира недостатъци в представения проект или има 
забележки и/или се нуждае от уточнение по представения проект, писмено изисква 
от Изпълнителя да предостави/изпълни уточненията и/или допълненията и/или 
измененията в извършените проектни работи като определя и срок, в който да бъдат 
предоставени/изпълнени. Срокът за уточнения и/или допълнения и/или изменения в 
извършените проектни работи, не може да бъде по-голям от 10 календарни дни.
След отстраняване на забележките по предходната алинея, Изпълнителят и 
Възложителят подписват приемо-приемателен протокол за предадения коригиран 
вариант на проектите.
Изпълнителят се задължава да съгласува всички одобрени от Възложителя проектни 
части с необходимите инстанции.
Изпълнителят предава 3 копия от съгласувания проект за оценка за съответствие.
Изпълнителят е длъжен да отстранява за своя сметка забележките на 
съгласувателните инстанции, на лицето, упражняващо технически контрол по част 
„Конструктивна” и на Консултанта, извършващ оценка на съответствие на 
инвестиционните проекти, ако има такива.
Изпълнителят е длъжен да предаде на Възложителя съгласувания проект в 1 копие 
на електронен носител, 5 копия на хартиен носител, оригиналните съгласувани 
проекти в инстанциите и 2 копия на съгласуваните проекти с приемо-предавателния 
протокол.
Доставка до обекта на Възложителя на територията на Столична община;
Изграждане на шахта и оборудването и с подходяща апаратура на първичен 
преобразувател;
Доставка на необходимите силови, оперативни и заземителни кабели, кабелни 
канали и скари, и допълнителни материали (кабелни обувки, биметални пластини, 
удължителни шини, планки и др.) между табла ГРТ, Табло Клапа и Табло 
Оперативно;
Позициониране и укрепване на таблата;
Свързване на предварително положени силови, оперативни и заземителни кабели в 
таблата;
Свързване на новата хидравлична станция към Табло клапа;
Подвеждане на сигнали към телеметрична станция, контролиране на: напрежение, 
позиция на клапа, температурен контролзадействали защити и др.;
Провеждане на тестови изпитания.
Издаване на протокол от измерванията на прага на сработване от акредитирана 

лаборатория.
Издаване на протокол от ел.измервания от акредитирана лаборатория.



2.1.12.25 Функционални изпитания, настройка и пуск в експлоатация;
2.1.12.26 Обучение на персонал на клиента, за работа със съоръженията;
2.1.12.27 Предоставяне на техническа и експлоатационна документация в оригинал и превод 

на български език.
2.2 Срок на доставка/изпълнение -  съгласно предложения в офертата на Изпълнителя 

срок, който не може да бъде по-дълъг от 5 месеца, считано от датата на възлагането;
2.3 Място на доставка/изпълнение - гр. София, кв. Малинова долина, АК Връх 13;
2.4 Минимални гаранционни срокове - 24 месеца за хидравличната част и 36 месеца за 

електротаблата. Гаранциите започват да текат, считано от датата на подписания без 
възражения от страна на Възложителя протокол за въвеждане в експлоатация.

2.4.1 По време на гаранционното обслужване Изпълнителя! използва само оригинални 
резервни части на производителя на съответното оборудване както и консумативи, 
произведени или препоръчани от производителя.

2.4.2 По време на гаранционния срок на оборудването, предмет на договора, Изпълнителят се 
задължава да подменя за своя сметка всички дефектирали части от оборудването в 
предварително определен от Контролиращия служител или негов представител срок, 
съобразен със спецификата на конкретния случай.

2.4.3 Времето за реагиране при аварийни ситуации не може да превишава 24 (двадесет и 
четири) часа след писмено уведомяване от страна на Възложителя, с описание на 
повредата.

2.4.4 В случай на повреда, възникнала в резултат на лошо качество на извършен ремонт или 
на вложените части, разходите за ремонта са за сметка на Изпълнителя.

2.4.5 Всички извършени дейности се приемат чрез двустранен подписан без възражения от 
страна на контролиращия служител на Възложителя приемо-предавателен протокол.

2.4.6 В случай, че се касае за недостатъци, които не могат да се установят при приемането 
или се появят по-късно в гаранционния срок, Възложителят уведомява за това 
Изпълнителя в 7-дневен срок от констатирането им, като в същото уведомление посочва 
и срока, в който Изпълнителят трябва да ги отстрани за своя сметка.

2.4.7 Гаранционният срок на извършените СМР е съобразно Наредба №2/31.07.2003г. за 
въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални 
гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 
строителни обекти и остават в сила и след изтичане на срока на Договора.

2.4.8 По време на гаранционния срок на съоръженията в апаратната камера при всяко 
техническото обслужване Изпълнителят издава сервизен протокол с извършените 
дейности, който се подписва двустранно между Контролиращия служител от страна на 
Възложителя и Изпълнителя.

2.5 Описание на работата и логика на управление на дросел клапа и байпасна клапа
2.5.1 Отваряне на дросел клапата.

Отварянето на дросел клапата става ръчно или автоматично. Конструкцията на клапата 
е оразмерена, за отваряне само при изравнено налягане, което изисква при всяко пълнене на 
водопровода клапата да е напълно затворена, като пълненето се извършва чрез байпасна връзка.

Отварянето става с масло под налягане от хидроагрегата а работен и резервен помпени 
агрегати и допълнително монтирана ръчна помпа.

Положение „отворено“ и „затворено“, както и авария на помпите на хидроагрегата се 
сигнализират съответно на таблото в АК „Връх 13“ и изведени сигнали към Scada „Софийска 
вода“ АД.

Ако в резултат на вътрешни утечки на маслото, тежестта на дросел клапата запозчне да 
пада, при 5% затваряне от отвореното положение на дросел клапата, то чрез съответния краен



изключвател се подава импулс, за включване на избраната работна маслена помпа до пълното 
отваряне на дросел клапата.

Степента на отваряне и крайните положения се отчитат от място и дистанционно от 
Scada „Софийска вода АД.

Клапата е снабдена с устройство за механична блокировка на положения „отворено“ и 
„затворено“.

В положение „затворено“ клапата се блокира задължително при оглед и ремонт на 
водопровода и деривацията. Деблокирането се извършва само след приключване на всички 
работи.

При отворено положение, да не се застава в обсега на тежестта.
2.5.2 Затваряне на дросел клапата.

Затварянето на дросел клапата става с помощта на тежест в два режима:
Нормално, при изравнено налягане 
Аварийно, в поток при неизравнено налягане

Нормалното затваряне на дросел клапата става чрез подаване на импулс от табло 
управление на АК Връх 13. Внимание: Ключа за затварянето на клапата трябва да е предпазен 
от директно въздействане.

Аварийното затваряне при неизравнено налягане на дросел клапата става автоматично след 
подаване на импулс от скоростната защита на водопровода.
2.5.3 Байпасна връзка с джонсънов затвор

Байпасната връзка е предназначена, за пълнене на водопровода и изравняване 
налягането пред и след клапата. Управлението е местно или автоматично от таблото за 
управление в АК Връх 13. При автоматичен режим на управление на дросел клапата и 
байпасната връзка се извършва в един цикъл.

Сигнализацията за „отворено“, „затворено“ и „авария“ в джонсъновия затвор е изведена 
на табло управление в АК Връх 13 и Scada „Софийска вода“ АД.
2.6 Обучение за ползване на предмета на поръчката

Изпълнителят следва да проведе обучение за експлоатация на новите съоръжения.
3. Изисквания свързани със сигурност

Изпълнителят се задължава в срок до 10 работни дни след подписване на договора 
(изпращане на поръчката) да представи и списък с регистрационните номера на превозните 
средства и механизация, необходими за изпълнение на договора, за които трябва да бъде 
осигурен достъп до обектите, на основание Постановление №181 от 20.07.2009 г. на МС и 
във връзка с чл.4, ал.4 от ЗДАНС и чл.40 т.2 от ППЗДАНС необходимия комплект 
документи за всички лица, които ще работят на обекта, с цел издаване на разрешение за 
достъп до стратегическите обекти и зони от състава на „Софийска вода” АД. Документите 
се предоставят на контролиращия служител по договора, при което се подписва приемо- 
предавателен протокол. Те трябва да бъдат оригинали или заверени копия „Вярно е 
оригинала“, подпис и печат на Изпълнителя.
Необходимият комплект документи за служителите, които ще работят на обектите, с цел 
издаване на разрешение за достъп до стратегическите обекти и зони от състава на 
„Софийска вода” АД“, на основание Постановление №181 от 20.07.2009 г. на МС и във 
връзка с чл.4, ал.4 от ЗДАНС и чл.40 т.2, чл.44, ал.1 от ППЗДАНС се получават от 
контролиращия служител по договора и са както следва:

> Свидетелство за съдимост;
> Медицинска справка от Център за психично здраве, че лицето не се води на 

диспансерен отчет;
> Служебна бележка от органите на прокуратурата или НСлС за липса на водени 

досъдебни или съдебни производства (бул. Д-р Г.М. Димитров 42, София);



>■ Попълнен въпросник - Приложение № 6 от „Правилника за прилагане на закона 
за ДАНС“ (по образец).

В случай, че Изпълнителят има валидно разрешение за достъп от ДАНС до други 
стратегически обекти и зони в страната и то е с валидност, покриваща срока на договора на 
„Софийска вода“ АД, то той трябва да предостави на контролиращия служител заверени 
копия на тези разрешения за всеки служител, който ще работи на територията на обектите 
на „Софийска вода“АД.

4. Подизпълнител
4.1. Изпълнителят сключва договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в 

офертата при участие в процедурата.
4.2. В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително 

споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие 
на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, 
че са изпълнени условията по чл.66, ал.2 и 11 от ЗОП.

4.3. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са 
включени в предмета на договора за подизпълнение.

4.4. Не е нарушение на забраната по предходната точка доставката на стоки, материали или 
оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава доставка 
не включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част от 
договора за обществената поръчка, съответно от договора за подизпълнение.

4.5. При изпълнението на договора изпълнителят и техните подизпълнители са длъжни да 
спазват 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.

4.6. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена 
като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща 
възнаграждение за тази част на подизпълнителя. Възложителят има право да откаже 
плащане по този член, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване 
на причината за отказа.

4.7. Разплащанията по предходната точка се осъществяват въз основа на искане, отправено от 
подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на 
възложителя в 15-дневен срок от получаването му.

4.8. Към искането по предходната точка изпълнителят предоставя становище, от което да е 
видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

4.9. Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за 
изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.

4.10. След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, 
изпълнителят уведомява възложителя за името, данните за контакт и представителите на 
подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява възложителя за всякакви 
промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.

4.11. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнението на договора се 
допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно 
следните условия:

4.11.1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;
4.11.2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял 

предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, 
които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.

4.12. При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя 
всички документи, които доказват изпълнението на условията по предходната точка.



РАЗДЕЛ Б: ЦЕНИ И ДАННИ



РАЗДЕЛ Б: ЦЕНИ И ДАННИ

1.1. Цените в Ценовата таблица са в български лева без ДДС, закръглени с точност до втория 
знак след десетичната запетая.

1.2. Цените, оферирани от Изпълнителя, за изпълнение на дейностите и приети от Възложителя 
е подписването на договора, включват всички договорни задължения на Изпълнителя по 
договора, включително транспортните разходи до съответното място на изпълнение (DDP 
място за изпълнение съгласно Incoterms), както и всички разходи и такси, платими от 
Възложителя.

1.3. Възложителят приема обекта след успешно проведени 72 часови проби за въвеждане в 
експлоатация.

1.4. Плащането ще се извърши на два етапа, както следва:

1.4.1. След приемане на финалния вариант на проекта от Възложителя без забележки - 
стойността, посочена в т. I от Ценовата таблица и

1.4.2. След завършване на всички работи по договора и успешно проведени от Изпълнителя 
72 часови проби за въвеждане в експлоатация - -стойностите, посочени в т.П, т.Ш и t . IV  

от Ценовата таблица. От окончателното плащане се удържат всякакви дължими 
неустойки по реда на договора, ако има такива.

1.5. Плащането ще се извършва съгласно чл.6 „Плащане, ДДС и гаранция за изпълнение” от 
раздел Г: „Общи условия на договора за строителство”.

1. Цени и начин на плащане

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

№ Описание Цена в лева, 
без ДДС

I Изготвяне и съгласуване на работен проект 3 440,00

П Доставка на хидравлична станция 9 500,00

Ш Доставка на табла 29 650,00

IV СМР, въвеждане в експлоатация и провеждане на обучение 26360,00

Доставка, СМР, въвеждане в експлоатация и обучение (П+ПТНУ) 65 510,00

Общо (1+П+Ш+1У) 68 950,00



РАЗДЕЛ Б: ЦЕНИ И ДАННИ

1. Цени и начин на плащане

1.1. Цените в Ценовата таблица са в български лева без ДДС, закръглени с точност до втория 
знак след десетичната запетая.

1.2. Цените, оферирани от Изпълнителя, за изпълнение на дейностите и приети от Възложителя 
с подписването на договора, включват всички договорни задължения на Изпълнителя по 
договора, включително транспортните разходи до съответното място на изпълнение (DDP 
място за изпълнение съгласно Incoterms), както и всички разходи и такси, платими от 
Възложителя.

1.3. Възложителят приема обекта след успешно проведени 72 часови проби за въвеждане в 
експлоатация.

1.4. Плащането ще се извърши на два етапа, както следва:

1.4.1. След приемане на финалния вариант на проекта от Възложителя без забележки и

1.4.2. След завършване на всички работи по договора и успешно проведени от Изпълнителя 
72 часови проби за въвеждане в експлоатация. От окончателното плащане се удържат 
всякакви дължими неустойки по реда на договора, ако има такива.

1.5. Плащането ще се извършва съгласно чл.6 „Плащане, ДДС и гаранция за изпълнение” от 
раздел Г: „Общи условия на договора за строителство”.

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

№ Описание Цена в лева, 
без ДДС

I Изготвяне и съгласуване на работен проект 3440,00

П Доставка на хидравлична станция 9 500,00

Ш Доставка на табла 29 650,00

IV СМР, въвеждане в експлоатация и провеждане на обучение 26 360,00

Доставка, СМР, въвеждане в експлоатация и обучение (П+111+IV) 65 510,00

Общо Ц+Н+Ш+ГУ) 68 950,00

Подпис: w . i / i . i i u o  г .

epetkova
Typewritten Text
Заличена информация по ЗЗЛД



РАЗДЕЛ В: СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА



СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

1. НЕУСТОЙКИ

1.1. В случай че Изпълнителят не спази максималния срок за изпълнение на 
възложените работи, съгласно уговореното в Договора, той дължи неустойка в 
размер на 1% (един процент) от максималната стойност на договора без ДДС ( за 
всеки ден забава, но не повече от 10% (десет процента) от максималната стойност 
на договора без ДДС.

1.2. В случай че Изпълнителят забави изпълнението на дейностите с толкова дни, че 
Възложителят има право да получи максималния размер на неустойката по 
предходната точка, ще се счита, че Изпълнителят е в съществено неизпълнение на 
Договора. В такъв случай, Възложителят има право:

1.2.1. да прекрати едностранно Договора поради неизпълнение от страна на 
Изпълнителя и да задържи гаранцията за изпълнение на Изпълнителя

и/или

1.2.2. да възложи неизвършените дейности и/или да поръча недоставеното 
оборудване/материали на трета страна, като Изпълнителят не получава 
заплащане за тази част от договора, а допълнителните разходи и/или щети 
и/или пропуснати ползи, претърпени от Възложителя в следствие на 
неизпълнението на Изпълнителя, са за сметка на последния.

1.3. При неспазване на изискванията на договора и нормативната уредба за опазване 
на околната среда, неспазване изискванията за БЗР и/или когато работници и 
служители на Изпълнителя, изпълняващи задълженията, произтичащи от 
настоящия договор, на обекта са без подходящо работно облекло и лични 
предпазни средства, на Изпълнителят се налага санкция в размер на 500 лв. за 
първо констатирано нарушение и по 1000 лв. -  за всяко следващо. При 
констатиране на повече от три нарушения, за които Изпълнителят е 
санкциониран, ще се счита, че е налице съществено нарушение и Възложителят 
има право едностранно да прекрати договора без предизвестие.

1.4. В случай че Изпълнителят едностранно прекрати настоящия договор, без да има 
правно основание за това, той дължи на Възложителя неустойка в размер на 20% 
(двадесет процента) от максималната стойност на договора без ДЦС.

1.5. При некачествено или лошо изпълнени СМР, за които Изпълнителят е отговорен, 
както и при нарушения по т.1.3 от този раздел, установени в процеса на 
строителството с подписан Констативен протокол между представител на 
Възложителя и Изпълнителя, недостатъците се отстраняват от Изпълнителя за 
негова сметка в срок до 3 /три/ работни дни след подписване на Констативния 
протокол. В случай че Изпълнителят откаже да подпише Констативния протокол, 
същият се приема за подписан с подписите на двама представители на 
Възложителя, единият от които е контролиращия служител по договора от страна 
на Възложителя, като към него се прилага и снимков материал.

1.6. В случай че Изпълнителят откаже да отстрани описаните в Констативния 
протокол некачествено или лошо изпълнени СМР в заложения срок, то той дължи 
неустойка в размер на 20 % (двадесет процента) от стойността на възложените, но 
некачествено изпълнени дейности без ДДС. В този случай, Възложителят има 
право да възложи отстраняването на работите на друг изпълнител, като 
заплатените от Възложителя суми следва да му бъдат възстановени от 
Изпълнителя по настоящия договор до 3 /три/ работни дни от писмена покана от 
Възложителя.



1.7. В случай че Изпълнителят не отстрани недостатъците в работата си, появили се в 
гаранционните срокове определени в Наредба №2 „Въвеждане в експлоатация на 
строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за 
изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти” и в 
настоящия договор, в срок от 7 (седем) работни дни, Възложителят има право да 
възложи изпълнението на работите на друг изпълнител, като заплатените от 
Възложителя суми следва да му бъдат възстановени от Изпълнителя по настоящия 
договор.

1.8. В случай че Изпълнителя не реагира в рамките на 24 (двадесет и четири) часа при 
аварийни ситуации, то той дължи неустойка в размер на 1 000 лева без ДДС за 
всеки конкретен случай.

1.9. Изпълнителят се задължава да изплати неустойките, предвидени в този договор, в 
срок до 5 (пет) работни дни от получаването на писмено уведомление от 
Възложителя за налагането на съответната неустойка.

2. САНКЦИИ, НАЛАГАНИ НА “СОФИЙСКА ВОДА” АД

Ако в който и да е момент, поради действие или бездействие от страна на 
Изпълнителя и/или негови служители, на “Софийска вода” АД бъдат наложени 
санкции по силата на действащото законодателство, Изпълнителят се задължава 
да обезщети Възложителя по всички санкции в пълния им размер.

3. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

3.1. Изпълнителят е внесъл/представил гаранция за изпълнение на настоящия Договор 
в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора.

3.2. Гаранцията е с валидност считано от датата на подписването на договора до 
датата на изтичане на срока му, като Възложителят не дължи лихви на 
Изпълнителя за периода, през който гаранцията е престояла при него.

3.3. Изпълнителят отправя писмено искане за освобождаване на гаранцията за 
изпълнение до контролиращия служител от страна на възложителя. В случай че 
гаранцията за изпълнение е представена под формата на парична сума, 
официалното писмо следва да съдържа актуална банкова сметка (IBAN номер), по 
която следва да бъде възстановена гаранцията, име, данни за контакт и подпис на 
представляващия изпълнителя.

3.4. Ангажиментът на възложителя по освобождаването на предоставена банкова 
гаранция се изчерпва с връщането на нейния оригинал на Изпълнителя, като 
възложителят не се ангажира и не дължи разходите за изготвяне на допълнителни 
потвърждения, изпращане на междубанкови SWIFT съобщения и заплащане на 
свързаните с това такси, в случай че обслужващата банка на Изпълнителя има 
някакви допълнителни специфични изисквания.

3.5. Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение 
във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на 
Възложителя, при наличието на основание за това, са за сметка на Изпълнителя.

3.6. Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, Изпълнителят 
предава на Възложителя оригинален екземпляр на застрахователна полица, 
издадена в полза на Възложителя / в която Възложителят е посочен като трето 
ползващо се лице (бенефициер)/, която трябва да отговаря на следните 
изисквания:

3.6.1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на 
Изпълнителя;



3.6.2

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

В случай че гаранцията е под формата на застраховка, застрахователната премия 
по същата следва да е платена изцяло при представянето й на възложителя преди 
сключване на договора за обществената поръчка.

Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на 
валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на 
застрахователно обезщетение в полза на Възложителя, при наличието на 
основание за това, са за сметка на Изпълнителя.

Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от Възложителя, ако в 
процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно 
неизпълнение на задълженията на Изпълнителя и въпросът е отнесен за решаване 
пред съд. При решаване на спора в полза на Възложителя той може да пристъпи 
към усвояване на гаранциите.

В случай че Изпълнителят откаже да изплати неустойка, глоба или санкция, 
наложена съгласно изискванията на настоящия Договор, Възложителят има право 
да задържи плащане, да прихване сумите срещу насрещни дължими суми или да 
приспадне дължимата му сума от гаранцията за изпълнение на договора, внесена 
от Изпълнителя, за да гарантира изпълнението на настоящия Договор.

В случай че гаранцията за обезпечаване на изпълнението бъде напълно или 
частично усвоена през срока на договора, Изпълнителят се задължава в срок от 5 
работни дни да я допълни до нейния пълен размер.

В случай че Възложителят прекрати Договора поради неизпълнение от страна на 
Изпълнителя, то Възложителят има право да задържи изцяло гаранцията за 
обезпечаване на изпълнението, представена от Изпълнителя.

да бъде за изискания в договора срок;



РАЗДЕЛ Г: ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА ЗА СТРОИТЕЛСТВО



РАЗДЕЛ Г: ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА ЗА СТРОИТЕЛСТВО 

Съдържание:

Член Наименование

1. ДЕФИНИЦИИ

2. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

5. НЕУСТОЙКИ

6. ПЛАЩАНЕ, ДДС И ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

7. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

8. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

9. ПУБЛИЧНОСТ

10. НОРМАТИВНИ И ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

11. ЗАПОЗНАВАНЕ С УСЛОВИЯТА НА ОБЕКТИТЕ

12. ИНСПЕКТИРАНЕ И ДОСТЪП ДО ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ -  ПЛАН ЗА
ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО

13. ПРЕДОСТАВЕНИ АКТИВИ

14. СЛУЖИТЕЛИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

15. УВЕДОМЯВАНЕ ЗА ИНЦИДЕНТИ

16. ОПАСНИ МАТЕРИАЛИ

17. ТЕСТВАНЕ

18. ГАРАНЦИИ

19. ФОРСМАЖОР

20. ОТГОВОРНОСТ И ЗАСТРАХОВАНЕ

21. ПРЕОТСТЪПВАНЕ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ

22. ПРЕКРАТЯВАНЕ

23. РАЗДЕЛНОСТ

24. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

2 5. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ



Общи условия на договора за строителство

Общите условия на договора за строителство са както следва:

1. ДЕФИНИЦИИ

Следните понятия следва да имат определеното им по-долу значение. Думи в единствено число 
следва да се приемат и в множествено и обратно, думи в даден род следва да се възприемат, в 
който и да е род, ако е необходимо при тълкуването на волята на страните по настоящия договор. 
Думите, които описват дадено лице, включват всички представлявани от това лице страни по 
договора, независимо дали са свързани лица по смисъла на Търговския закон или не, освен ако от 
контекста не е ясно, че са изключени.

Препращането към даден документ следва да се разбира като препращане към посочения 
документ, както и всички други документи, които го изменят и/ или допълват.

1.1. “Възложител” означава “Софийска вода” АД, което възлага изпълнението на Работите, 
предмет на този договор.

1.2. “Контролиращ служител” означава лицето, определено от Възложителя, за което 
Изпълнителят е уведомен и което действа от името на Възложителя и като представител на 
Възложителя за целите на този договор.

1.3. “Инвеститорски контрол” означава представител на Контролиращия служител, който ще 
извършва инвеститорски контрол върху изпълнението на договора от името на 
Контролиращия служител.

1.4. “Изпълнител” означава физическото или юридическо лице, както и техни обединения, 
определено в договора и неговите представители и правоприемници.

1.5. “Отговорно лице” означава лицето, определено от Изпълнителя, за което Възложителят е 
уведомен и което действа от името на Изпълнителя, и като представител на Изпълнителя за 
целите на този договор.

1.6. “Договор” означава цялостното съглашение между Възложителя и Изпълнителя, състоящо 
се от посочените по -  долу части, като в случай на несъответствие при тълкуване имат 
предимство в следния ред:

• Договор;
• Раздел А: Техническо задание -  предмет на договора (вкл. Работен проект и График за 

изпълнение на работите)
• Раздел Б: Цени и данни;
• Раздел В: Специфични условия;
• Раздел Г: Общи условия;

1.7. “Дата на влизане в сила на договора” означава датата на подписване на договора, освен 
ако не е уговорено друго.

1.8. “Цена по договора” означава цената, изчислена съгласно Раздел Б: Цени и данни.

1.9. “Максимална стойност на договора” -означава пределната сума, която не може да бъде 
надвишавана при възлагане и изпълнение на договора.

1.10. “Срок на договора” означава предвидената продължителност на договора.



1.11. “Официална инструкция” означава възлагане, чрез което Възложителят определя 
началната дата на изпълнението на конкретни работи, съобразно Раздел А: Техническо 
задание.

1.12. “Работи” означава строителни и монтажни работи (СМР), описани в Раздел А: 
Техническо задание.

1.13. “Обект” означава всяко местоположение (земя, улица, сграда или съоръжение), на 
който се осъществяват Работите, както и всяко друго място, предоставено от Възложителя 
за целите на договора.

1.14. “Машини и съоръжения” означава всички активи, материали, машини, 
съоръженията, инструменти и други подобни, предоставени от Възложителя на 
Изпълнителя за изпълнението на Работите.

1.15. “Работен проект” означава комплект чертежи, записки и т.н., който се дава на 
Изпълнителя от Възложителя за изпълнението на работите, предмет на настоящия договор. 
Работният проект е неразделна част от Раздел А: Техническо задание.

1.16. “График за изпълнение на работите” е планът за изпълнение на работите, 
предмет на настоящия договор, съгласно Работния проект. Графикът за изпълнение на 
работите се представя в предложението на Изпълнителя или съобразно уговореното в 
Раздел А: Техническо задание.

1.17. “Системи за безопасност при работа” означава комплект от документи на 
Възложителя или нормативни актове съгласно българското законодателство, които 
определят начините и методите за опазване здравето и безопасността при изпълнение на 
работите, предмет на договора.

1.18. “Начална дата на изпълнение на работите” означава денят на подписване на 
Образец №2 съгласно чл.157 (1) от ЗУТ: протокол за откриване на строителна площадка и 
определяне на строителна линия и ниво, а когато такъв не се изисква, датата на заверка на 
заповедната книга.

1.19. “Срок за изпълнение на Работите” означава периодът от Началната дата на 
изпълнение на Работите до Цялостно приключване на Работите. Срокът на изпълнение на 
работите се измерва в работни дни, освен ако не е уговорено друго.

1.20. “Цялостно приключване на Работите” означава, подписването на Акт 16, когато 
законът предвижда съставянето на такъв акт или с приемо-предавателен протокол, 
подписан без възражения от Възложителя.

1.21. “Неустойки” означава санкции или обезщетения, които ще бъдат налагани на 
Изпълнителя в случай, че работите не са изпълнени в съответствие с изискванията, 
установени в договора и действащата нормативна уредба.

1.22. “Строителен надзор” означава лице или фирма за строителен надзор, на които 
“Софийска вода” АД е възложило да контролира изпълнението на обекта съгласно чл.166 
от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

1.23. “Заповедна книга на строежа” съгласно Приложение №4 на Наредба №3 от 
31.07.03г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Заповедната 
книга на строежа се съставя, попълва и подписва от лицето, упражняващо строителен 
надзор, или от Технически ръководител на Изпълнителя за строежите от пета категория. 
Същата се представя на органа, издал разрешението за строеж за заверка и регистрация.



1.24. “Гаранция за изпълнение” означава паричната сума или банковата гаранция, 
която Изпълнителят предоставя на Възложителя, за да гарантира доброто изпълнение на 
договора.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. При изпълнение на условията на настоящия договор, Възложителят възлага на 
Изпълнителя да изпълнява работите за срока на договора срещу заплащане на договорната 
цена.

2.2. Всяка страна приема, че този договор представлява цялостното споразумение между 
страните

2.3. Настоящият договор не учредява представителство или сдружение между страните по него 
и никоя от страните няма право да извършва разходи от името и за сметка на другата. В 
изпълнение на задълженията си по договора нито една от страните не следва да 
предприема каквото и да е действие, което би могло да накара трето лице да приеме, че 
действа като законен представител на другата страна.

2.4. Номерът и Датата на влизане в сила на договора следва да се цитират във всяка релевантна 
кореспонденция.

2.5. Заглавията в този договор са само с цел препращане и не следва да се ползват като водещи 
при тълкуването на клаузите, до които се отнасят.

2.6. Всяко съобщение, изпратено от някоя от страните до другата, следва да се изпраща чрез 
пратка с обратна разписка или по факс и ще се счита за получено от адресата от датата, 
отбелязана на обратната разписка, съответно от получаване на факса, ако той е пуснат до 
правилния факс номер (когато на доклада от факса за изпращане на насрещния факс е 
изписано ОК) на адресата.

2.7. Всяка страна трябва да уведоми другата за промяна или придобиване на нов адрес, 
телефонен или факс номер, използвани за кореспонденция, при най-ранна възможност, но 
не по-късно от четиридесет и осем (48) часа след такава промяна.

2.8. Неуспехът или невъзможността на някоя от страните да изпълни, в който и да е момент, 
някое от условията на настоящия договор не трябва да се приема като отмяна на 
съответното условие или на правото да се прилагат всички условия на настоящия договор.

2.9. Приема се, че на Изпълнителя са известни всички негови нормативно установени 
отговорности съгласно българското законодателство, по повод изпълнението на Работите. 
Отговорности или разходи, възникнали в резултат на сключването на договора се приема, 
че са включени в договорната цена.

2.10. Евентуален спор или разногласие във връзка с изпълнението на настоящия договор 
страните ще решават в дух на разбирателство и взаимен интерес. В случай, че това се 
окаже невъзможно, спорът ще бъде решен по съдебен ред, освен ако страните не подпишат 
арбитражно споразумение.

2.11. Ако Изпълнителят изпълни Работи, които не отговарят на изискванията на 
договора. Възложителят може по собствено усмотрение да откаже да приеме тези Работи и 
да търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи. Възложителят може да 
представи на Изпълнителя възможност да повтори изпълнението на неприетите Работи 
преди да потърси други изпълнители.



2.12. Изпълнителят се задължава да обезщети изцяло Възложителя за всички щети и 
пропуснати ползи, както и да възстанови в пълния им размер санкциите, наложени от съд 
или административен орган, ведно с дължимите лихви, направените разноски, разходи, 
предявени към Възложителя във връзка с изпълнението на настоящия договор и дължащи 
се на действия, бездействия или забава на необходими действия на Изпълнителя и/или 
негови подизпълнители при или по повод строителството.

2.13. Никоя клауза извън чл.8 КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ не продължава действието си 
след изтичане на срока или прекратяване на договора, освен ако изрично не е определено 
друго в договора.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Без да се ограничават специфичните задължения на Изпълнителя съгласно договора, 
общите му задължения са, както следва:

3.1. Изпълнителят ще изпълнява Работите точно и с грижата на добър търговец, като ползва в 
максимална степен познанията си и тези на подизпълнителите си, за да осигури 
използването на най-ефективни и ефикасни средства за работа.

3.2. Изпълнителят следва да предприеме необходимото изпълнените Работи да отговарят на 
поетите задължения и гаранции за качество, както са посочени в договора.

3.3. През срока на договора Изпълнителят ползва така своя персонал, време и способности, 
както е необходимо за точното изпълнение на задълженията му по договора.

3.4. Изпълнителят се задължава да спазва инструкциите на Възложителя, както и да пази 
добросъвестно интересите на Възложителя във всеки един момент.

3.5. Изпълнителят извършва работите съгласно изискванията на договора, а когато те не са 
подробно описани, по начин, приемлив за Възложителя.

3.6. Изпълнителят поставя подходящи условия в договорите си с подизпълнители, когато е 
допуснато използването на подизпълнители, които условия да отговарят на разпоредбите 
на настоящия договор. Изпълнителят носи отговорност за изпълнението на Работите, 
включително и за тези, изпълнени от подизпълнителите.

3.7. Изпълнителят спазва и предприема необходимото, така че неговите служители и 
подизпълнители да спазват точно изискванията на приложимото право по повод 
осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд и изискванията на 
Възложителя за безопасност при работа.

3.8. Изпълнителят представя фактури за плащане съгласно чл.6 ПЛАЩАНЕ, ДДС И 
ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.

3.9. Изпълнителят е длъжен преди влагането в конкретния строеж, в срок указан от 
Възложителя, да предостави на Възложителя документи и/или сертификати, които 
доказват качеството на използваните от него материали.

ЗЛО. Изпълнителят се задължава при и във връзка с изпълнението на Работите по 
настоящия договор да събира, извозва и депонира получените отпадъци при стриктно 
спазване на действащото законодателство.

3.11. Доставчикът се задължава да не допуска съхраняване и/или ползване на обекта на 
напитки с алкохолно съдържание и/или други вещества, които могат да препятстват 
нормалното изпълнение на работите, както и да допуска до строителната площадка/до



обекта, на който се предоставят услугите само квалифицирани работници, които не са 
употребили алкохол и са в добро здравословно състояние, позволяващо им да изпълняват 
нормално задълженията си.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Без да се ограничават специфичните задължения на Възложителя съгласно договора, 
общите му задължения са, както следва:

4.1. Възложителят определя Контролиращ служител, за което своевременно уведомява 
Изпълнителя. Възложителят може да заменя Контролиращия служител през срока на 
договора по свое усмотрение.

4.2. Контролиращият служител може да упражнява правата на Възложителя съгласно договора, 
с изключение на правата, свързани с прекратяване и/или изменение на договора. Ако 
съгласно условията на назначаването си Контролиращият служител следва да получава 
изрично упълномощаване от Възложителя за упражняването на дадено правомощие, 
следва да се приеме, че такова му е дадено и липсата му не може да се противопостави на 
Изпълнителя.

4.3. Освен ако не е изрично уговорено в договора, Контролиращият служител не може да 
променя условията по договора или да отменя някое от задълженията на Изпълнителя по 
договора.

4.4. Контролиращият служител определя Инвеститорски контрол, като писмено уведомява 
Изпълнителя за това.

4.5. Инвеститорският контрол няма правомощие да:
4.5.1. отменя, което и да е от задълженията на Изпълнителя по договора.
4.5.2. поръчва изпълнението на допълнителна работа, включваща допълнително 

заплащане на Изпълнителя.

4.6. Инвеститорският контрол осъществява срещи с Изпълнителя, за да обсъди с него 
изпълнението на договора.

4.7. В случай, че Инвеститорският контрол констатира отклонения от Работния проект, той 
информира писмено Строителния надзор, след което Инвеститорският контрол, ДИСК и 
Строителният надзор имат право да прекратят изпълнението на работите. Заповедта за 
прекратяване ще бъде записана в Заповедната книга на строежа.

4.8. Възложителят си запазва правото да отмени извършването на работи или на всяка 
незавършена част от тях, ако изпълнението и приключването на тези работи не е 
извършено в договорните срокове и ако е необходимо, да възложи изпълнението на тези 
работи на друг Изпълнител, като задължи Изпълнителя с всички възникнали допълнително 
разходи, но без да ограничава други права на Възложителя спрямо Изпълнителя.

НЕУСТОЙКИ

5.1. Неустойките за забава за извършване и предаване на СМР и некачествено изпълнение на 
СМР, предмет на договора са определени в Раздел В: Специфични условия на договора.

ПЛАЩАНЕ, ДДС И ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

6.1. Контактите между Възложителя и Изпълнителя по повод на ежедневното изпълнение на 
Работите се осъществяват между Контролиращия служител и/или Инвеститорския контрол 
и Изпълнителя.



6.2. Плащане се извършва по искане на Изпълнителя след приключване и приемане 
изпълнението на Работите, предмет на този договор.

6.3. Искането за плащане трябва да бъде придружено от Протокол за изпълнени и подлежащи 
на изплащане видове СМР, включващ съответните доказателства: актове за скрити работи, 
констативни протоколи, протоколи от проби (изпитвания) и др., доказващи качественото 
изпълнение на строежа -  приети и подписани от Инвеститорски контрол и съответния 
Строителен надзор. Протоколът за изпълнени и подлежащи на изплащане видове СМР се 
адресира до Възложителя и се предоставя за одобрение от Инвеститорския контрол.

6.4 След получаване на Протокол за изпълнени и подлежащи на изплащане видове СМР, 
Инвеститорският контрол проверява данните в него не по-късно от 5 (пет) работни дни 
след получаването. Възникнали въпроси се разрешат между Контролиращия служител или 
Инвеститорския контрол и Изпълнителя преди съставянето на следващия Протокол за 
изпълнени и подлежащи на изплащане видове СМР.

6.5. След като протоколът се подпише от двете страни без възражения, Изпълнителят издава 
коректно съставена фактура в петдневен срок от възникване на основанието за плащане 
съгласно документите, потвърждаващи изпълнението на работите.

6.6. Възложителят превежда на Изпълнителя дължимата сума до 45 (четиридесет и пет) дни от 
датата на коректно съставената фактура на Изпълнителя, представена в отдел “Финансово- 
счетоводен” на Възложителя.

6.7. Възложителят може да задържи плащане или да прихване суми срещу насрещни дължими 
суми без допълнителни разходи за него в случай, че има основания за това.

6.8. Всички суми, платими по договора, са без ДДС, освен ако изрично не е посочено друго. 
ДДС, което се дължи по повод на тези суми, се начислява допълнително към сумите.

6.9. Възложителят не предоставя авансови плащания по този договор.

6.10. Гаранцията за изпълнение се освобождава съгласно уговореното в Раздел В: 
„Специфични условия на договора”.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

7.1 Извън права на Изпълнителя или трети лица, съществуващи преди подписването на 
договора, Работният проект, включващ чертежи, обяснителни записки и други резултати, 
следствие от работата по договора, включително изобретения, става собственост на 
Възложителя, освен ако изрично не е уговорено друго.

7.2. Всяко изобретение, проект, откритие, полезен модел или подобрение в процедурите, 
направени от Изпълнителя или негови служители по време на изпълнението на договора с 
Възложителя или отнасящи се по какъвто и да е начин към дейността на Възложителя, или 
биха могли да бъдат използвани от Възложителя, следва да бъдат предоставени на 
Възложителя като негова собственост. Изпълнителят следва веднага да съобщи на 
Възложителя и да му предостави цялата необходима информация по повод на направата на 
такова изобретение, проект, откритие, полезен модел, или подобрение.

7.3. Изпълнителят следва да отбелязва или да осигури отбелязването на правата на
интелектуалната собственост на Възложителя, както следва: “Собственост на “Софийска 
вода” А Д ........... (дата)”

7.4. Ако бъде поискано от Възложителя, Изпълнителят оказва необходимото съдействие при 
регистрирането на интелектуалната собственост, независимо в коя държава, за сметка на



Възложителя, и предприема всичко необходимо така, че правата на интелектуална 
собственост да са за Възложителя. В случай, че се наложи и бъде поискано от 
Възложителя, Изпълнителят следва да предприеме всички действия за прехвърлянето на 
право на интелектуална собственост на Възложителя, като възможността на Възложителя 
да ползва обектите на такава собственост следва да е неограничена.

7.5. Правото на интелектуална собственост върху компютърна програма, проект за такава или 
друг софтуерен обект на интелектуална собственост, изготвен от Изпълнителя, негови 
служители, или подизпълнители за Възложителя по този договор, се прехвърля върху 
Възложителя при получаването от Изпълнителя на плащането по договора и от този 
момент Възложителят отговаря за предприемането на всички стъпки за защита на правата 
на интелектуална собственост, както Възложителят намери за добре.

7.6. Разходи, направени от Изпълнителя и предварително одобрени от Възложителя в 
изпълнение на чл.7.4 и чл.7.5, следва да се възстановят от Възложителя.

8. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

8.1. Освен с писмено съгласие на другата страна, никоя от страните не може да използва 
договора или информация, придобита по повод на договора, за цели извън изрично 
предвидените в договора.

8.2. Освен с писмено съгласие на другата страна, никоя страна не може по време на договора 
или след това да разкрива и/или да разрешава разкриването на трети лица на всякаква 
информация, свързана с дейността на другата страна, както и друга конфиденциална 
информация, която е получена или е могла да бъде получена по време на договора.

8.3. В случай, че Възложителят поиска, Изпълнителят прави необходимото така, че неговите 
служители или подизпълнители да поемат директни задължения към Възложителя по 
повод на конфиденциалността във форма, приемлива за Възложителя

9. ПУБЛИЧНОСТ

9.1. Освен ако не е необходимо за подписването или е уговорено като необходимо за 
изпълнението на договора, Изпълнителят не публикува по своя инициатива и не разрешава 
публикуването, заедно или с друго лице, на информация, статия, снимка, илюстрация или 
друг материал от какъвто и да е вид по повод на договора или дейността на Възложителя 
преди предварителното представяне на материала пред Възложителя и получаването на 
неговото писмено съгласие. Такова съгласие от Възложителя важи само за конкретното 
публикуване, което е изрично поискано.

9.2. Информация до обществеността. Изпълнителят трябва да предоставя чрез табло с 
информация съгласно изискванията на Възложителя.

10. НОРМАТИВНИ И ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

Преди започване на изпълнение на работите или на някоя част от изпълнение на работите 
Изпълнителят уведомява за това Контролиращия служител или Инвеститорския контрол на 
Възложителя и подписва декларация, че е запознат с приложимите вътрешни правила на 
Възложителя, ако има такива, и ще ги спазва в процеса на работата си.

11. ЗАПОЗНАВАНЕ С УСЛОВИЯТА НА ОБЕКТИТЕ

11.1. Приема се, че Изпълнителят се е запознал и приел условията на достъпа и другите 
комуникации към даден обект, неговия размер, рисковете от наранявания и увреждане на



собственост на или около обекта, както и на живеещите около обекта лица, условията, при 
които ще бъдат изпълнявани работите, условията на труд, местата за получаване на 
материали и друга информация, необходима на Изпълнителя за осъществяване на работите 
на този обект.

11.2. Изпълнителят няма право да търси допълнителни плащания поради неправилно 
възприемане на условията на обектите или на основание, че не му е била предоставена 
точна информация от Възложителя или негови служители или че не е успял да получи 
правилна информация, или да предвиди възникването на някакви условия, които да 
повлияят на работата му. Изпълнителят няма право да търси увеличаване на 
възнаграждението и/или освобождаване или намаляване на отговорност и/или 
освобождаване от някое от задълженията му по договора на същите основания.

12. ИНСПЕКТИРАНЕ И ДОСТЪП ДО ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ -  ПЛАН ЗА 
ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО

12.1. Във всеки момент Възложителят има право на достъп до обекта (обектите), на 
които се извършват работите, за да провежда инспектиране или по други причини.

12.2. Възложителят има право да провежда инспекция на работите, и има право да не 
приеме извършени работи, в случай, че има основание да счита, че те не отговарят на 
договора. Изпълнителят осигурява на Възложителя необходимия за това достъп.

12.3. Изпълнителят предприема необходимите действия оторизираните му служители да 
не навлизат в части от обекта, където не е необходимо, и да ползват посочените от 
Възложителя пътища, маршрути, подстъпи и др.

12.4. Освен ако страните не се договорят друго, Изпълнителят отговаря за служителите 
си относно храна, почивки, осигуряване на лични предпазни средства и др.

12.5. Изпълнителят осигурява за своя сметка всичко необходимо за Работите, освен ако 
писмено не е уговорено друго. Въпреки това. Изпълнителят може с предварителното 
съгласие на Възложителя и съответните доставчици на комунални услуги да ползва 
електричество, вода, газоснабдяване и др., когато е необходимо за предоставянето на 
работите. Рискът от ползването на такива комунални услуги е за Изпълнителя.

12.6. Възложителят не носи отговорност за вреди, причинени от промени в налягането, 
качеството, прекъсване или спиране на такива предоставяни комунални услуги. 
Изпълнителят осигурява за своя сметка необходимите му съоръжения за ползването на 
такива комунални услуги и отговаря за щети, нанесени от ползването им от него.

12.7. Изпълнителят осигурява за собствена сметка и риск доставката, разтоварването и 
извеждането от обекта на цялата необходима му апаратура, машини и съоръжения и 
материали. Освен ако страните не се споразумеят друго, Изпълнителят е отговорен за 
стопанисването, поддръжката, охраната и др. на такива машини и съоръжения, както и за 
извеждането им от обекта, като трябва да го остави почистен на края на всяко свое 
посещение.

12.8. Изпълнителят се задължава в процеса на изпълнение на работите да не се пречи или 
възпрепятства дейността на Възложителя или на друг изпълнител или да не се пречи на 
правата на трети лица да ползва дадени обекти, освен ако подобно възпрепятстване е 
неизбежно. В този случай Изпълнителят предприема необходимото възпрепятстването да е 
минимално.



12.9. При извършване на работите Изпълнителят трябва да направи всичко необходимо да 
няма смущения на плана за временна организация на движението. Този план - одобрен от 
компетентните органи- е част от Инвестиционния проект и се предоставя от Възложителя. 
Изпълнителят трябва да инсталира сигнални знаци в съответствие с плана.

12.10. Изпълнителят се задължава да осигури обезопасяване на обектите, съгласно 
действащото българско законодателство: ограждане, маркиране, сигнализиране при 
изкопни и други работи.

13. ПРЕДОСТАВЕНИ АКТИВИ

13.1. В случай, че Възложителят предоставя Машини и съоръжения на Изпълнителя, те 
остават собственост на Възложителя. Изпълнителят поддържа тези Машини и съоръжения 
в добро състояние съгласно добрата търговска практика. Изпълнителят може да използва 
тези Машини и съоръжения само и единствено за изпълнението на договора. Вреди на тези 
Машини и съоръжения, причинени от недобро стопанисване от Изпълнителя, се поправят 
за сметка на Изпълнителя.

13.2. Изпълнителят отговаря за всички Машини и съоръжения, предоставени му за 
обслужване и поддръжка от Възложителя, от момента на доставка до приемането им 
обратно от Възложителя. Изпълнителят за своя сметка застрахова тези Машини и 
съоръжения за всички застрахователни рискове за периода, в който отговаря за тях. 
Възложителят може във всеки един момент след сключването на настоящия договор да 
провери тази застрахователна полица и да поиска доказателства за плащането на 
застрахователните вноски.

14. СЛУЖИТЕЛИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

14.1. Изпълнителят осигурява компетентен персонал за изпълнение предмета на 
договора. Възложителят може да инструктира този персонал. Инструкции, получени от 
служителите на Изпълнителя във връзка с изпълнението на настоящия договор, са 
обвързващи за Изпълнителя.

14.2. Възложителят има право да поиска удостоверение за компетентността на лицата, 
наети от Изпълнителя за извършване на работите.

14.3. Възложителят има право да отхвърли участието на даден служител или 
представител на Изпълнителя при изпълнението на работите на даден обект или друго 
място в случай, че той/ тя наруши трудовата дисциплина, прояви небрежност или 
некомпетентност. От този момент Изпълнителят не може да ползва това лице при 
изпълнението на работите и не може да го включи отново освен със съгласието на 
Възложителя. Прилагането на този член не може да бъде причина за забава или 
неизпълнение на работите съгласно договора.

14.4. Извършването на заваръчни, огневи и други опасни работи от Изпълнителя се 
започва след предварително получаване на разрешително за това от възложителя 
/ръководителя на обекта на чиято територия се извършва работата.

14.5. Изпълнителят осигурява за своя сметка необходимият вид и количества изправни и 
проверени пожарогасителни средства.

15. УВЕДОМЯВАНЕ ЗА ИНЦИДЕНТИ

15.1. За всички трудови злополуки, инциденти, наранявания, оказана първа помощ 
включително и на трети лица, Изпълнителят се задължава да уведоми незабавно



Контролиращия служител, който уведомява отдел БЗР на Възложителя, чийто служители 
имат право на достъп и следва да им бъде оказвано пълно съдействие при констатиране и 
документално обработване на инцидента.

15.2. Сигнали за аварийни ситуации незабавно се докладват на Контролиращия 
служител.

16. ОПАСНИ МАТЕРИАЛИ

16.1. Всяка информация, притежавана от или на разположение на Изпълнителя, която се 
отнася до потенциални опасности във връзка с транспорта, оперирането или използването 
на доставени материали се предоставя веднага на Възложителя.

16.2. Изпълнителят представя подробности за всякакви рискове за служителите, 
произтичащи от специфичното използване на материалите, които се доставят на 
Възложителя или които се ползват от Възложителя във връзка с изпълнението на работите.

16.3. Изпълнителят изготвя и предоставя инструкции за безопасното ползване на 
материалите, които се доставят на Възложителя и се ползват от Изпълнителя или негови 
подизпълнители на обектите. Инструкциите включват най-малко следното:
16.3.1. информация за опасностите от ползваните материали;
16.3.2. оценка на риска при ползването им;
16.3.3. описание на контролните мерки, които следва да се вземат;
16.3.4. подробности за необходимо предпазно облекло;
16.3.5. подробности за максималните ограничения за излагане на въздействие от

материалите;
16.3.6. препоръки за следене на здравето;
16.3.7. препоръки относно типа, поддръжката, почистването, тестването на дихателните и

вентилационни съоръжения;
16.3.8. препоръки за боравене с отпадъците, включително депонирането им.

16.4. Дейности по разрушаване и/или демонтаж на азбест и азбестосъдьржагци продукти 
се извършват след издаване на разрешения по Закона за здравето, издадено на Изпълнителя 
от компетентния орган преди започване изпълнението на работите на съответния обект. 
Изпълнителят е длъжен да предприеме необходимите мерки за получаване на информация 
от собственика на обекта или от Възложителя, за да определи материалите, за които се 
предполага, че съдържат азбест.

16.5. Изпълнителят е длъжен преди започване на работите на съответния обект да 
уведоми дирекция ’’Областна инспекция по труда” и регионалната инспекция за опазване и 
контрол на общественото здраве на територията на която се намира обектът, за дейностите, 
при който работещите може да бъдат експонирани на прах от азбест.

16.6. Изпълнителят е длъжен да определи мерките за осигуряване на защита на 
работещите при премахване или ремонт на строежи, когато се очаква превишаване на 
граничната стойност на концентрация на азбестови влакна във въздуха, независимо от 
приложените превантивни технически мерки за ограничаване концентрациите на азбест 
във въздуха. Мерките включват, без да се ограничават до:

16.6.1. Осигуряване на подходящи дихателни и други лични предпазни средства, които 
трябва да се използват по предназначение;

16.6.2. Поставяне на предупредителни знаци, които посочват, че е възможно превишаване 
на граничната стойност, определена в нормативните документи;

16.6.3. Недопускане на разпространението на прах, получен от азбест или 
азбестосъдържащи материали, извън помещенията или мястото на извършване на 
дейността.



16.7. Изпълнителят е длъжен да осигури обучение за своите работници и/или служители, 
които са или е вероятно да бъдат експонирани на прах, които съдържа азбест преди 
започване на работа и периодично на всеки три години.

16.8. Изпълнителят е длъжен да осигури събирането и транспортирането на отпадъците 
от мястото на работа до съответното депо за опасни отпадъци, както и да осигури разделно 
съхраняване, изпиране и почистване на работното и защитното облекло на работниците 
и/или служителите си.

16.9. Информацията, която Изпълнителят предоставя във връзка с горното, се изпраща 
преди започване на изпълнението на работите на даден обект.

17. ТЕСТВАНЕ

17.1. Възложителят може да поръча на Изпълнителя да извършва тестове на всяка част 
от Машините и съоръженията или на всяка част от работите, извършвани по настоящия 
договор или доставените от Изпълнителя материали, за сметка на Изпълнителя.

17.2. В случай, че тестовете бъдат неправомерно забавени от страна на Изпълнителя, 
Възложителят може да извести Изпълнителя да ги направи в 7-дневен срок от получаване 
на писменото известие. Изпълнителят трябва да извърши тестването в срок от посочените 
7 (седем) дни. Ако Изпълнителят не направи тестовете за това време, Възложителят може 
да ги извърши за сметка на Изпълнителя и стойността им ще бъде удържана от 
възнаграждението, дължимо на Изпълнителя.

17.3. В случай, че част от оборудването или част от работите не издържат тестването, то 
ще бъде повторено в допълнително определен от Възложителя срок при същите условия. 
Всички разходи на Възложителя от повторното извършване на теста ще бъдат удържани от 
възнаграждението на Изпълнителя.

18. ГАРАНЦИИ

18.1. Изпълнителят гарантира качеството на изпълнените Работи и на завършения 
строителен обект, предмет на този договор, съгласно Наредба №2 от 31.07.2003г. за 
въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни 
срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

18.2. В случай на некачествено изпълнение, за което Изпълнителят е отговорен, 
Възложителят трябва да уведоми Изпълнителя писмено. Изпълнителят трябва да отстрани 
последиците от некачественото изпълнение в седемдневен срок от получаване на 
уведомлението или ако това обективно не е възможно, да обоснове писмено защо не е 
възможно да се отстранят.

18.3. Ако Изпълнителят не отстрани последиците от некачественото изпълнение в 
предписания срок или не обоснове обективната невъзможност да ги отстрани, 
Възложителят има право да поиска друг изпълнител да ги отстрани (или Възложителят да 
ги отстрани за своя сметка) и да приспадне направените разходи от гаранцията за 
изпълнение.

19. ФОРС МАЖОР

19.1. При възникване на форсмажорни обстоятелства по смисъла на чл.306 от 
Търговския закон на Република България, водещи до неизпълнение на договора страната, 
която се позовава на такова обстоятелство трябва да уведоми другата в какво се състои 
непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на договора.



19.2. Изпълнителят или неговите представители трябва да направят това уведомление до 
3 (три) дни от настъпването на обстоятелствата.

20. ОТГОВОРНОСТ И ЗАСТРАХОВАНЕ

20.1. Изпълнителят носи пълна имуществена отговорност за вреди, причинени по повод 
извършване на дейностите, предмет на този договор, както следва:

20.1.1. Нараняване или смърт на някое лице - служител на Възложителя, служител на 
Изпълнителя или наето от него лице или на трети лица, намиращи се в границите 
на обекта;

20.1.2. Повреда или погиване имуществото на Възложителя или на трети лица, намиращи 
се в границите на обекта.

Тази отговорност обхваща и претенциите на трети лица, съдебни процедури, имуществени и/или 
неимуществени вреди, разноски и всякакви други разходи, свързани с гореизложеното.

20.2. Изпълнителят следва да притежава всички задължителни застраховки, съгласно 
действащата нормативна уредба, както и поддържа валидни застраховки за своя сметка за 
срока на договора за рисковете професионална отговорност за вреди, причинени на други 
участници при предоставянето на услугите и/или на трети лица в следствие на 
неправомерни действия или бездействие при или по повод изпълнение на задълженията му 
по договора, съгласно чл.171 от Закона за устройство на територията.

20.3. Застрахователните полици се представят на Възложителя при поискване.

21. ПРЕОТСТЪПВАНЕ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ

21.1. Изпълнителят, след сключване на Договора, не може да прехвърли към подизпълнител 
цялостното или частично изпълнение на доставки без писменото съгласие на Възложителя.

21.2. Изпълнителят носи отговорност за изпълнението на работите, включително и за 
тези, извършени от подизпълнителите.

22. ПРЕКРАТЯВАНЕ

22.1. Възложителят може (без да се накърняват други права или задължения по 
договора) да прекрати договора без каквито и да е компенсации или обезщетения с 
писмено известие до Изпълнителя при следните обстоятелства:
22.1.1. ако Изпълнителят и/или служителите на Изпълнителя виновно и/или нееднократно

предоставят невярна информация или сведения, значително нарушат правилата за 
безопасност и здраве при работа, продължително и/или съществено не 
изпълняват задълженията си по договора. Конкретните случаи на значително 
нарушаване на правилата за безопасност и здраве при работа, както и случаите на 
продължително и/или съществено неизпълнение на задълженията по договора от 
страна на Изпълнителя, които могат да доведат до прекратяване на договора по 
реда на настоящата точка, са описани в Раздел В: Специфични условия на 
договора.

22.1.2. ако за Изпълнителя е открито производство по несъстоятелност.

22.2. Всяка страна има право едностранно да прекрати Договора изцяло или отчасти, в 
случай че другата страна е в неизпълнение на Договора и не поправи това положение в



четиринадесетдневен срок от получаването на писмено уведомление за това неизпълнение 
от изправната страна.

22.3. В случай, че Възложителят прекрати Договора поради неизпълнение от страна на 
Изпълнителя, то Възложителят има право да задържи изцяло гаранцията за изпълнение, 
внесена от Изпълнителя.

22.4. Възложителят има право да прекрати договора с едномесечно писмено 
предизвестие. Възложителят не носи отговорност за разходи след срока на предизвестието.

22.5. Страните могат да прекратят договора по всяко време по взаимно съгласие.

22.6. Прекратяването на договора не влияе на правата на всяка от страните, възникнали 
преди или на датата на прекратяване. При прекратяване на договора всяка страна се 
задължава да върне на другата предоставените информация, материали и друга 
собственост.

22.7. При изтичане или прекратяване на договора Изпълнителят се задължава да 
съдейства на нов изпълнител за поемане изпълнението на работите, съгласно инструкциите 
на Възложителя. Направените от Изпълнителя разходи за това се поемат от Възложителя, 
след неговото предварително одобрение.

23. РАЗДЕЛНОСТ

В случай, че някоя разпоредба или последваща промяна в договора се окаже 
недействителна, останалите разпоредби продължават да бъдат валидни и подлежащи на 
изпълнение

24. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Към този договор ще се прилагат и той ще се тълкува съобразно разпоредбите на българското
право.

25. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

В съответствие с изискванията, заложени в Общия Регламент за защита на личните 
данни (Регламент (ЕС) 2016/679) (Регламента), пораждащ пряко действие, считано от 
25.05.2018г.:

25.1. Изпълнителят, в качеството си на обработващ личните данни, предоставени му от 
Възложителя -  администратор на лични данни, по силата на настоящия договор, няма 
право да включва друг обработващ данните без предварителното конкретно или общо 
писмено разрешение на Възложителя. В случай на общо писмено разрешение, 
Изпълнителят е длъжен да информира Възложителя за всякакви планирани промени за 
включване или замяна на други лица, обработващи данни, като по този начин даде 
възможност на Възложителя да оспори тези промени.

25.2. Във връзка с обработването на лични данни Изпълнителят е длъжен:

25.2.1. да обработва личните данни само по документирано нареждане на Възложителя;

25.2.2. да гарантира, че лицата, оправомощени да обработват личните данни, са поели
ангажимент за поверителност или са задължени по закон да спазват 
поверителност;



25.2.3. да вземе всички необходими мерки съгласно чл. 32 от Регламента, гарантиращи
сигурността на обработването на данните;

25.2.4. да спазва условията за включване на друг обработващ лични данни;

25.2.5. като взема предвид естеството на обработването, да подпомага Възложителя,
доколкото е възможно, чрез подходящи технически и организационни мерки 
при изпълнението на задължението му като администратор да отговори на 
искания за упражняване на предвидените в глава III от Регламента права на 
субектите на данни;

25.2.6. да подпомага Възложителя да гарантира изпълнението на задълженията
съгласно чл. 32—36 от Регламента, като отчита естеството на обработване и 
информацията, до която е осигурен достъп на Изпълнителя - обработващ 
лични данни;

25.2.7. да заличи или върне на Възложителя всички лични данни след приключване на
услугите по обработване и да заличи съществуващите копия, за което да 
представи на Възложителя декларация;

25.2.8. да осигури достъп на Възложителя до цялата информация, необходима за
доказване на изпълнението на посочените тук задължения, да съдейства при 
извършването на одити, включително проверки, от страна на Възложителя или 
друг одитор, оправомощен от Възложителя;

25.2.9. незабавно да уведоми Възложителя, ако счита, че дадено нареждане нарушава
Регламента или други разпоредби относно защитата на данни.

25.3. В случай, че Изпълнителят - обработващ лични данни, включва друг обработващ лични 
данни за извършването на специфични дейности по обработване от името на 
Възложителя, на това друго лице се налагат същите задължения за защита на данните, 
както задълженията между Възложителя и Изпълнителя, предвидени в настоящия 
договор и по- специално, да предостави достатъчно гаранции за прилагане на 
подходящи технически и организационни мерки, така че обработването да отговаря на 
изискванията на Регламента. Когато другият обработващ лични данни не изпълни 
задължението си за защита на данните, първоначалният обработващ данните 
продължава да носи пълна отговорност пред Възложителя за изпълнението на 
задълженията на този друг обработващ лични данни.
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Приложение №2 
П-БЗР 4.4.6-1-Д 2

СПОРАЗУМЕНИЕ

Към договор №

Инженеринг с предмет: проектиране, доставка, монтаж, тестови изпитания и 
въвеждане в експлоатация на скоростна защита на АК Връх 13 на водопровод

Искър

За съвместно осигуряване на ЗБУТ при извършване на дейност от 
контрактори на територията на обектите в експлоатация и/ или временно 

спрени от експлоатация на “Софийска вода” -  АД съгласно чл.18 от ЗЗБУТ

На на основание чл.18 от ЗЗБУТ се сключи настоящето споразумение между
Възложителя -  “Софийска вода” АД и Изпълнителя НИС при ТУ - София.

Отговорност за осигуряване на ЗБУТ носят:
Възложителя -  за дейностите свързани с експлоатацията на „Софийска вода“ АД

/отдел, станция, звено/
Изпълнителя -  за дейностите предмет на договор №

Координирането на съвместното прилагане на настоящето споразумение се възлага на : 
От страна на Възложителя:

Контролиращ служител по договора К 
на длъжност Мениджър "Електро и ме

От страна на Изпълнителя .......  ......................
на длъжност................................ ‘ ......................

Преди започване на работа гореспоменатите лица установяват с протокол 
изпълнението на необходимите предварителни мероприятия по ЗБУТ, осигуряващи 
настоящето споразумение.

Общи изисквания
1. Нищо от условията на споразумението и приложените към него документи не 
освобождава Изпълнителя от приложимите нормативни изисквания по безопасност и 
здраве при работа.
2. Изпълнителят се задължава да осигури ЗБУТ, както за всички свои работещи на обекта, 
така и на всички останали лица, които по друг повод се намират на територията на обекта.
3. Изпълнителят осигурява ежедневен надзор над своите служители и подизпълнители по 
осигуряване на безопасно извършване на работата.

Този документ е собственост на "Софийска вода"АД. гр. София.
Копирането и предоставянето на документа на служители на Софийска вода"АД и външни 

лица се разрешава само от упълномощените представители на ръководството, отговорни за
съответната система за управление.

©  V e O L IA
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Пропусквателен режим
4. Възложителят посочва работната площадка и маршрутите за придвижване на хора и 
коли на Изпълнителя, и издава карти-пропуск на всички лица на Изпълнителя по 
предварително представен от него списък.
5. Изпълнителят се задължава да спазва посочените маршрути и пропускателния режим 
на обекта.
6. Забранен е престоят на работници и техника на Изпълнителя извън посочените работни 
места и пътища за придвижване.

Организация по извършване на инструктаж по ЗБУ и ПБ
7. Изпълнителят се задължава да допуска до работа само обучен и инструктиран 
персонал.
8. На целия персонал на Изпълнителя, включително и специалистите с ръководни 
функции, Възложителят провежда начален инструктаж съгласно процедура П-БЗР4.4.2-1. 
Служителите на Изпълнителя задължително преминават начален инструктаж преди 
започване на работата на място, уточнено от Възложителя и в присъствие на техния 
ръководител.
9. При промяна на състава, Изпълнителят представя на Възложителя списъка на новите 
лица за начален инструктаж, преди да ги е допуснал до работа.
10. Специфичните правила по безопасност на “Софийска вода” АД, дадени по време на 
инструктажа и на оперативните срещи, трябва да бъдат спазвани от всички, винаги и по 
всяко време.
11. Останалите видове инструктаж по ЗБУ и ПБ на работниците на Изпълнителя са негово 
задължение и се провеждат и регистрират от негови длъжностни лица, съгласно 
действащото законодателство.

Специално работно облекло, лични и колективни предпазни средства
12. Специалното и работно облекло и ЛПС /със сертификати за произход и проверка/ се 
осигуряват от Изпълнителя съгласно предварителната оценка на риска, направена от 
Изпълнителя. Същите се осигуряват преди започване на работа и са задължителни за 
носене от персонала. Поддръжка, почистване и изпирането са за сметка на Изпълнителя.
13. Изпълнителят осигурява необходимите ЛПС и за лица, които посещават обекта, където 
той извършва дейност /проектанти, строителен надзор, външни контролни органи/.

Санитарно хигиенни условия
14. Забранено е консумирането на храна и напитки на работната площадка. Това може да 
става в помещения, отговарящи на хигиенните изисквания. Преди хранене ръцете да се 
измиват старателно с подходящи измиващи препарати.
15. Изпълнителят осигурява за персонала си и на този на подизпълнителите санитарно- 
битови помещения и такива за административно техническа работа, ако изрично не е 
уговорено друго в договора.
16. Изпълнителят оборудва преносима аптечка за даване на първа долекарска помощ. 

Организация на работната площадка
17. Изпълнителят е длъжен да маркира работната си площадка с ограждения /прегради, 
ленти/ и да я сигнализира със знаци по безопасност и табела.
18. При работа на височина хората, оборудването и материалите трябва да бъдат защитени 
от падане.

Този документ е собственост на “Софийска вода " АД, гр. София.
Копирането и предоставянето на документа на служители на Софийска вода” АД и външни 

лица се разрешава само от упълномощените представители на ръководството, отговорни за
съответната система за управление.

©  VGOLIA
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19. При извършване на изкопни работи, Изпълнителят предварително сигнализира изкопите 
съгласно действащото законодателство.
20. Изпълнителят се задължава да подрежда всички материали и резервни части и да 
почиства от отпадъци работната площадка, незабавно след работа.
21. Забранява се ползването на производствените инсталации или части от тях без 
разрешение на контролиращия служител на Възложителя.

Трудови злополуки и инциденти
22. За всички злополуки, инциденти, наранявания, оказана първа помощ, Изпълнителят 
незабавно уведомява контролиращия служител на Възложителя и отдел „БЗР“.
23. Сигнали за аварийни ситуации незабавно се докладват на контролиращия служител на 
Възложителя.

Временно електрическо захранване
24. Изпълнителят използва собствени разпределителни табла със съответната степен на 
защита за захранване на електропотребителите си. Възложителят определя местата за 
присъединяване и допустимите товари.
25. Забранява се превключване от едно място на захранване към друго или включване на 
допълнителни потребители от Изпълнителя към електрическите съоръжения на 
Възложителя без разрешението му.
26. Изпълнителят разполага използваните ел. удължители и захранващи кабели по начин, 
изключващ увреждането на изолацията им от транспортни средства и други средства на 
Възложителя.
27. Изпълнителят използва електрическите съоръжения по начин, изключващ директния и 
индиректния допир от работещи на Възложителя.

Пожарна безопасност
28. Извършването на огневи работи от Изпълнителя се започва след предварително 
съгласуване с Възложителя /ръководителя на обекта, на чиято територия се извършва 
работата и контролиращия служител по договора/.
29. При капитални ремонти и реконструкции, свързани с непрекъснато извършване на 
огневи работи, Изпълнителят подготвя план за противопожарно осигуряване. Планът се 
съгласува с PC ПБЗН и представлява неразделна част от разрешителното.
30. Извършването на огневи работи на временни места се допуска само след издаване на 
Акт за огневи работи на временни места и осигуряване на необходимите средства за 
първоначално пожарогасене, съгласно изискванията на Глава пета от Наредба 1з-2377/2011 
г. за правилата и нормите на пожарна безопасност при експлоатация на обектите.
31. Изпълнителят осигурява за своя сметка необходимият вид и количества, изправни и 
проверени пожарогасителни средства.

Този документ е собственост на "Софийска вода" АД, гр. София.
Копирането и предоставянето на документа на служители на Софийска вода” АД и външни 

лица се разрешава само от упълномощените представители на ръководството, отговорни за
съответната система за управление.

©  VG O LIA
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ч ш т о т  ^^ V € O L IA Стр. 1 от  2

СПОРАЗУМЕНИЕ,

към договор г 3 ' Ь > / *

за съвместно осигуряване опазването на околната среда, 

при доставка на продукти и услуги, възложени от “Софийска вода” АД

Н а £ Ш .  , на основание чл.9 от Закона за опазване на околната среда и т. 8.1 от БДС EN ISO 14001:2015, се сключи 
настоящето Споразумение между:

Възложителя -  “Софийска вода” АД и 
Изпълнителя -  НИС при ТУ - София

Координирането на съвместното прилагане на настоящото Споразумение, при извършване на дейности, предмет на договор, се 
възлагана контролиращи служители:

(от страна на) Възложителя -  I

(от страна на) Изпълнителя - ..... ^ .............................................

(име, олъжност, тел.у

„Софийска вода” АД се стреми към непрекъснато подобрение на своите работни процеси в предоставянето на „ВиК“ услуги, като 
едновременно с това се ангажира с оешуряване опазването на околната среда.

Настоящото Споразумение изисква спазването от страна на Изпълнителя на приложимите законодателни изисквания при 
доставката на продукти и услуги и възприетите правила за работа на територията на експлоатираните от Възложителя 
площадки.
1. Изпълнителят се задължава да спазва изискванията по Споразумението от страна на всички свои служители на обекта, на 

фирмите подизпълнители, на които са възложили работата си и на всички физически и юридически лица, които се 
намират на територията на Възложителя.

ОБМЕН НА ИН ФОРМАЦИЯ:
2. Възложителят и Изпълнителят обменят информация своевременно, по въпроси засягащи управлението на рисковете и

аспектите по ОС, предложения за подобрение или инциденти по ОС.
3. Служителите на Изпълнителя преминават начален инструктаж по ОС на територията на Възложителя при първо посещение 

на обекта.
4. Преди първа доставка на стоки и услуги, Изпълнителят осигурява на Възложителя всички изискуеми документи 

(сертификат за съответствие, за качество, информационни листа, инструкции и други) за съответната стока/услуга и му ги 
предоставя.

5. Изпълнителят доставя стоките в оригинални, ненарушени опаковъчни единици, надлежно обозначени и етикетирани. 
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ:
6. Изпълнителят пази чистота на мястото на доставката на продуктите и услугите.
7. Изпълнителят не смесва различни видове отпадъци.
8. Изпълнителят не допуска изхвърляне на отпадъци извън съдовете за разделно събиране цветни контейнери за отпадъци от 

опаковки и специализирани съдове за битови и опасни отпадъци.
9. Изпълнителят не допуска на обектите неизправни моторни превозни средства (МПС) и машини.
10. Изпълнителят не допуска теч на масла и горива от МПС.
ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ:
11. Изпълнителят осигурява мерки за предотвратяване на извънредни ситуации, свързани със замърсяване на ОС.
12. Изпълнителят осигурява на служителите си технически средства за овладяване на възникнала извънредна ситуация следи за

коректната им употреба при необходимост.
13. Изпълнителят запознава служителите си за действията, които е необходимо да предприемат с цел намаляване въздействието

върху ОС при възникнала извънредна ситуация.
14. Изпълнителят своевременно предоставя информация на Възложителят при възникнала извънредна ситуация.
15. Изпълнителят предприема незабавни действия по почистване и отстраняване на последствията от създалата се извънредна

ситуация.
16. НАРУШЕНИЯ ПО СПОРАЗУМЕНИЕТО
17. Изпълнителят отстранява 1фичините.-за.нарушенията по настоящото Споразумение, така_че го да не се случва повторно.
18. Изпълнителя се съгласява да заплати'1 размера на наложената/ите неустойка/и, която/които^сфопределени в Договора, при 

констатирани от страна на Възложителя нарушения по която и да е от точките от (Епос
Настоящето споразумение се подписва в два еднообразни екземпляра, по един за в<

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ВЪЗЛОЖИТЕЛ/:

.Л-,„___/ /
^ - : S  (» O' V-
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НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СЕКТОР при ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ -  СОФИЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ, МАШИНИ И СИСТЕМИ -  ЛабХЕМС

София 1000, бул. “Кл. Охридски” 8, бл. 2, лаб.2102, ® /Fax 02 965 2567, Mobile 089 558 8593, e-mail: beKriev@tu-sofia.bg

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за
Проектиране, доставка, монтаж, тестови изпитания и въвеждане в експлоатация на скоростна

защита на АК връх 13 на водопровод Искър

1. ПРОЕКТИРАНЕ

Изготвяне на работен проект за изграждане на скоростна защита на обект „АК Връх 13 
на водопровод Искър“.

Проектът ще бъде разработен по следните части:
1.1. Проектиране на система за измерване на скорост в тръбопровода (скоростно 

реле) - част „Машинно-конструктивна“ , в която ще се оразмери подходяща 
скоростомерна сонда и ще се подбере подходящо място за монтаж на водопровода, 
от гледна точка на предотвратяване навлизането на газови включвания в 
импулсните линии на сензора (съгласно ISO 5167:2003). Ще бъдат направени 
изчисления на диапазона на динамичното налягане, съобразно техническото 
задания, като за целта ще бъде използван специализиран софтуер на фирмата 
производител. Ще се извършат изчисления на динамичните механични 
натоварвания на сензора (стрес-калкулация, съгласно DIN43772). На база на 
получените резултати ще бъде подбран съответен преобразувател за диференциално 
налягане с функция за изчисляване на скоростта и извеждане на унифициран токов 
сигнал към контролер.
Ще се проектира нова хидравлична станция, с два помпени агрегата -  „работен“, 
„резервен“. Ще се заложи възможност за рагулиране дебита на масло към и от 
хидравличния цилиндър, с цел недопускане на хидравлични удари. Ще бъде 
контролирано налягането в хидравличната система, с цел осигуряване на 
редундантност в алгоритъма за защита

1.2. Проектиране - част КИПиА на система „скоростно реле“ , Табло „Клапа“. 
Аналоговите и дискретни сигнали, подавани от периферните устройства, ще бъдат 
обработвани от специализирани програмируеми контролери. Ще се осигурят 
функции за автоматично превключване на резревни консуматори и устройства, с 
допълнителни защити и блокировки. Ще се подготвят изводи за дискретни и 
аналогови сигнали, за предаване към система СКАДА. Ще се предвиди система за 
акумулаторно, резервирано захранване с напрежение 24V, с възможност за 
самостоятелно функциониране на системата за защита в продължение на 48 часа.

1.3. Проектиране -  част „Електро“ на табла „ГРТ“ и „Оперативно“. Ще се 
проектират нови табла „ГРТ“ и „Оперативно“ , като се запази функионалността на
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досегашните табла. Допълнително ще бъдат формирани сигнали по температура на 
въздуха в апаратна камера и ще се организира система за електрическо подгряване. 
Ще се проектира автоматична система за включване на външно осветление на 
обекта, по сигнал „осветеност“.

1 АПроектиране - част Безопасност и здраве;
1.5. Проектиране - част Пожарна Безопасност;
1.6. Проектиране - част Опазване на околната среда.

2. ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОБОРУДВАНЕТО

2.1 .Скоростомерна сонда, тип „тръба на Пито“ -  1 брой 
Приложение за вода, разделена версия 
За монтаж на хоризонтален тръбопровод 
Процесно присъединяване - компресионен пръстен PN40, 316L 
Дължина на сондата/материал ~200 mm/ 316L 
Нипел за присъединяване към тръбопровода PN40, 3 16L 
Връзка с диференциалния трансмитер тръба 2 х 012mm, 3 16L

2.2. Преобразувател за диференциално налягане -  1 брой 
Тензорезистивен сензор с разделителна мембрана 
Точност 0,075% от настроения обхват
Изходен сигнал 4-2 0mA HART
Дисплей с бутони
Корпус Alu IP66/67 NEMA6P
Обхват на сензора min 30mbar/3kPa/0.45psi/
Статично налягане PN: 160bar/16MPa/2400psi 
Материал на сензора 316L 
Материал на мембраната 316L
Процесно присъединяване NPT1/4-18 IEC61518 UNF7/16-20, 316Lincl. 2 valves, 
316L
Скоба за монтаж

2.3. Трипътна вентилна батерия Manifold 3-valve 316 dble flngd.Teflon -  1 брой

2.4. Специализирани, програмируеми контролери -  3 броя
Вход; Изходен сигнал 2 х универсални входа; 2 х аналогови + 2 релейни сигнала

2.5. Преобразуватели за налягане, преди и след клапата -  2 броя 
Изходен сигнал 4-20 т А
Обхват на сензора 16bar/1.6MPa g 
Претоварване 64bar/6,4MPa g 
Точност 0.5% от обхвата
Процесно присъединяване Резба ASME MNPT1/2 FNPT1/4, 316L

2.6. Преобразуватели за налягане в хидравличната система -  1 брой 
Изходен сигнал 4-20 т А
Обхват на сензора 400bar/40MPa g
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Претоварване 600bar/60MPa/9000psi g 
Точност 0.5% от обхвата
Процесно присъединяване Резба ASME MNPT1/2 FNPT1/4, 316L

2.7. Преобразувател за температурата в апаратна камера 
Термоелемент lx  PtlOO
Клас на точност А
Схема на свързване 3-проводна
Защита от прах и влага IP66/68

2.8. Термоанемометричен сензор за скорост (редунтантно измерване-)
Изходен сигнал 2х switch PNP
Захранване 18-30VDC
Дисплей с бутони
Приложение за течност -20...85оС
Измервателен обхват 0.03-3m/s
Процесно присъединяване резба IS0228 G1/4A, 316L
Потопяема дължина, диаметър 100 mm; 6mm

2.9. Ново табло за управление на дросел клапа и байпасна клапа
Ще бъде спазен принципа на унифициране на аналоговите и дискретни сигнали, 
като скоростта на водата в тръбопровода директно ще се сравнява със зададена 
стойност в контролера и на тази база ще се изработи логическа схема за сработване 
на дросел клапата.

2.10. Ново главно табло -  „ГРТ“
Ще се проектира ново ГРТ и ще се заложи съвременна BUS-BAR система на 
разполагане на комутационната апаратура.

2.11. Ново табло „Оперативно“
Ще се проектира ново табло „Оперативно“ , като се запази функионалността на 

досегашното.
2.12. Нова маслена станция

Основни характеристики: Брой помпи:2 (една работна и една резервна);
Номинално налягане: 250 bar;
Дебит на помпа: 4,4 dm /min;
Мощност на електродвигател на помпа: 1,5 kW; 
Захранване: 380 VAC.

2.13. Нова система за непрекъснато следене позиция на клапа и нови крайни 
изключватели

2.14. UPS -  акумулаторна станция 24У/ 50Ah

3. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВИДОВЕ МОНТАЖНИ И ПНР РАБОТИ

3.1. Лабораторна проверка и калибриране на скоростомерната система (30 човекочаса);
3.2. Монтаж на скоростомерната система (16 човекочаса);
3.3. Демонтаж на старата хидравлична станция и монтаж на нова хидравлична станция
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(16 човекочаса);
3.4. Демонтаж на старите сензори и монтаж на нови сензори за позиция на капата, вкл.

крайни изключватели (8 човекочаса);
3.5. Монтаж на сензори за налягане преди и след клапата (2 човекочаса);
3.6. Монтаж на сензор за температура в апаратна камера (2 човекочаса);
3.7. Монтаж на електрическа система за отопление на импулсните линии към сензорите 

за налягане и за диференциално налягане (8 човекочаса);
3.8. Демонтаж на старо ГРТ и монтаж на новото ГРТ (32 човекочаса);
3.9. Демонтаж на старо табло „клапа“ и монтаж на ново табло „клапа“ (16 човекочаса);
3.10. Демонтаж на старо табло „Оперативно“ и монтаж на ново табло „Оперативно“

(16 човекочаса);
3.11. Електрически измервания от акредитирана лаборатория на (10 човекочаса):

Преходно съпротивление на заземителната инсталация 
Специфично съпротивление на почвата 

Изолационно съпротивление на линиите 
Преходно съпротивление в контактната система 
Импеданс на контура 
Поредност на фазите

3.12. Пусково-наладъчни работи (32 човекочаса);
3.13. Обучение на персонала (16 човекочаса)
3.14. 72 часови проби (8 човекочаса).
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Г Р А Ф И К
за и зп ъ л н е н и е  на д е й н о сти те  по "П р оектир ан е, д о ставка , м о н таж , те сто в и  изпитания 

и в ъ зв е ж д а н е  в експ ло атац и я на ско ро стна защ ита на АК Връх 13 на в о д о п р о в о д  Искър"

№
ПО РЕД

~  --------1— -_____  СРОКОВЕ (Седмици)
ДЕЙНОСТИ —---------------

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 ПРОЕКТИРАНЕ -РАБОТЕН ПРОЕКТ i - ....1 '

2 ДОСТАВКА НА СКОРОСТОМ ЕРНА СИСТЕМА

3 ДОСТАВКА НА ТАБЛО "КЛАПА" — F ~ Ш Ш ~

4 ДОСТАВКА НА ГРТ т
5 ДОСТАВКА НА ТАБЛО "ОПЕРАТИВНО" ~ т ~
6 ДОСТАВКА НА НОВА МАСЛЕНА СТАНЦИЯ

7
ДОСТАВКА НА ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИ ЗА НАЛЯГАНЕ 
ПРЕДИ И СЛЕД КЛАПАТА

--■■■ 1

F t

8 ДОСТАВКА НА UPS - АКУМ УЛАТОРНА СТАНЦИЯ

9 МОНТАЖ НА НА СКОРОСТОМ ЕРНА СИСТЕМА
■'W?7"

10 ДЕМОНТАЖ/ МОНТАЖ НА ГРТ Ш  Г ~~
11 ДЕМ ОНТАЖ/ МОНТАЖ НА ТАБЛО "КЛАПА” т -■ТП ~

Ш ___ 1

12 ДЕМ ОНТАЖ/ МОНТАЖ НА ТАБЛО "ОПЕРАТИВНО"
■ ■ ■ трщ

|

13 ДЕМ ОНТАЖ/ МОНТАЖ НА НОВА МАСЛЕНА СТАНЦИЯ
___ ш ш

14
МОНТАЖ НА ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИ ЗА НАЛЯГАНЕ 
ПРЕДИ И СЛЕД КЛАПАТА

дЦАх'. е M l

V.'iiS

1S МОНТАЖ НА UPS - АКУМ УЛАТОРНА СТАНЦИЯ щ
16 ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИЗМЕРВАНИЯ 1 Ш ш 1
17 ПНР ----- jff̂ vF =

Ш 1
18 72 ЧАСОВИ ПРОБИ №

■
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 ̂И НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СЕКТОР при ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ -  СОФИЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ, МАШИНИ И СИСТЕМИ -  ЛабХЕМС

София 1000, бул. "Кл. Охридски” 8, бл. 2, лаб.2102, Я /Fax 02 965 2567, Mobile 089 558 8593, e-mail: bekriev@tu-sofia.ba

Д Е К Л А Р А Ц И Я  ЗА СЪ ОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният, доц. д-р инж. Огнян Бекриев, гр. София, бул. Св.Климент 
Охридски №8, ТУ-София, декларирам на собствена отговорност, че продуктът

Скоростомерна сонда тип V-24, Pitot Tube 24 mm

произведена в
Лаборатория ХЕМС, НИС при ТУ-София, бул. Св.Климент Охридски №8,

за който се отнася тази декларация, е произведен в условията на въведена и 
поддържана от производителя система за производствен контрол и е в съответствие 
със следния нормативен акт:

„Наредба №9 за качество на водата, предназначена за питейно-битови цели”
на M3, МРРБ, МОСВ

и съответствието е оценено като е установено, че качествата на водата не се 
променят от преминаване и престояване в продукта. Декларацията се издава въз 
основа на протоколи от изпитване:

№ 1156288-3 от 22.12.2015 г. и № 1156289-3 от 23.12.2015 г. 
издадени от:

Лабораторен изпитвателен комплекс на Столична регионална здравна инспекция,
Министерство на здравеопазването,

Сертификат за акредитация, Регистрационен №249ЛИ/24.03.2015 г.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

София, 12.07.2018 г.

mailto:bekriev@tu-sofia.ba
epetkova
Typewritten Text
Заличена информация по ЗЗЛД

epetkova
Typewritten Text




