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Днес , ~ :. ~2016 година , в  гр . Варна  , се  скпючи  настоящият  договор  между  ПГИ  "Д  р  Ивам  бо roров " 

предстаалявано  о 	A. Л!1кQ 	.ELtS~цРг  директор  и ~ .H i.SA..ц.1.~ lcS~:?.A..E..P~a~?Г 1де ~~ гпавен  
счетоводител  със  седалище  и  адрес  на  управление : гр . Варна , 	.. .d,~ ..Y.1!lR ~.}.~Сј Q~ аричан  по  

нататън  КУПУВАЧ , от  една  страна  

и „Веолия  Енерджн  Варна " ЕАД , предстаалявано  от  инж . Тодор  Николов  И sпълнителен  директор , със  седалище  н  

адрес  на  улравление : гр . Варна , бул . "Янош  Хуняди " Ne 5, регистрирано  по  реда  на  Търговския  закон  с  ЕИК  

103195446, банкова  сметна  1BAN BG45T1"ВВ94001506027202; наричан  по  нататък  ПРОДАВАЧ , от  друга  страна . 

Страните  се  споразумяха  за  следното : 

1. Предмет  и  срок  ма  договора  
1.1. Предмет  на  договора  е  продажбата  на  топлинна  енергия  посредством  топnоносител 	гореща  вода  от  

ПРОДАВАЧА  на  КУПУВАЧА  за  обект : ПГИ  "Д •р  Иван  богоров ", посочен  в  топлотехническата  характерипика  на  
обекта , представпяваща  Приложение  1 към  настоящия  договор . 

1.2. Лри  необходимост  от  резервно  топлоснабдяване  КцПУВАЧЪТ  го  оси ryрява  за  своя  сметка . 
1.3. Срокът  на  действие  на  договора  е  3 (три ) гадины , считано  от  датата  на  подписване . 	 _ 
1.4. Размерът  на  тригодишната  продажба  на  топлинна  енергия  по  т . 1.1 няма  да  надхеърли  стойноспа  от  .~~ Q.~ ... 
лева  ( Ј  GТ~ЕG~Г .И . (~.~Г..ХдПА9! A1tr1.... ) без  ДДС  по  действащата  към  датата  на  подписване  на  настоящия  договор  
цена  ма  топлинната  енергия , утвърдена  от  ДКЕВР  за  „Веолия  Енерджи  Варна " ЕАД , е  размер  на  68,24 лв /МВтч  без  
ДДС . 
1.5. В  случай  ма  повишенне  ма  действащата  цена , доставката  на  топпинна  енергия  ще  бъде  предоговорена  или  
прекратена  към  момента  на  достигане  на  стойността  по  т . 1.4. 

2. Права  и  эадължения  на  страните  
2.1. ПРQДА8АЧЪТ  доставя  в  абонатната  станция  (АС ) на  обекта  топлинна  енергия , съгласно  заявените  в  
Приложение  1 топлинни  товари  на  инсталациите  на  КУПУВАЧА . 

2.2. Когато  тоnлопроводът  е  собстаеност  на  КУПУВАЧА , ПРОДАВАЧЪТ  доставя  топлинната  енергия  франко  
спирате nната  арматура  на  тоnлопровода . 
2.3. ПРQДАВАЧЪТ  оси ryрява  редовно  и  качествено  снабдяване  с  топлинна  енергия  на  обекта  на  КУПУВАЧА , съгласно  
категорията  му , като  поддържа  в  техническа  нзправност  топлопреносмите  мрежи  и  поддържа  параметрите  на  
топпоносителя  съгласно  хидравличиия  режим  и  температурния  график  на  топлопреносната  мрежа . 
2.4 КУПУВАЧЪТ  мяма  право  да  присъединява  външни  потребители  към  системата  си . При  неизпъпнение  на  това , 
дължи  санкуия  съгпасно  ЗЕ . 
2.5. При  спиране  на  топпоснабдяването  за  ппанови  ремонти , страната , извършваща  спирането , е  длъжна  най •малко  
15 дни  предварително  да  уведоми  друга tа  страна  за  еремето  и  продължителността  на  прекъсването . 
2.6. При  sьзмикване  на  поередн  е  топлопреносната  мрежа  ПР©ДАВАЧЪТ  е  длъжен  да  ги  отстрани  в  срок  до  48 часа  
след  аъзникеането  им . 8 случай , че  отпраняването  на  повредата  ме  може  да  бъде  иавършено  в  посочения  срон , 
ЛРОДАВАЧЪТ  уведомяаа  КУПУВАЧА . 
2.7. КУПУВАЧЪТ  е  длъжен  да  оси rури  постоянен  достъп  на  представител  на  ПРОДАВАЧА  на  негова  територня , 
винаги  и  по  всяко  време  преэ  tрока  на  валидност  на  договора  ва  контрол  и  отчитане  на  средствата  эа  тьрговско  
измгрване  на  количеството  топлинна  енергия  и  тоnлоносител , на  средствата  за  технологичен  комтрол  и  
аетоматизиране  на  проуеса  натоплоподаване . 

2.8. КУПУВАЧЪТ  е  длъжен  да  оси ryри  за  ПРОДАВАЧА , право  и  въэможност  за  преминаване  с  цел  монтаж , ремонт , 
подмяна , експлоатация  и  лодрръжка  на  енергийните  си  обекти  и  съоръжения , раэположени  на  тернторията  на  
КУПУВАЧА . 

2.9. КУПУВАЧЪТ  е  длъжен  да  спазва  сервитутното  право  по  трасето  на  топлопреносната  мрежа  и  на  
присьединителните  топпопроводи , възникнало  по  силата  на  чл .60, ал .1 и  ал .2, т .1 от  ЗАКОНА  ЗА  ЕНЕРГЕТИКАТА  и  да  
не  извършва  застрояване  или  трайни  насаждения  в  сервитутната  ивица , определена  в  Наредба  N~ 16 ат  9 ЮНИ  2004 
Г . ЭА  СЕРВИТУТИТЕ  НА  ЕНЕРГИ t1НИТЕ  08ЕКТИ . 
2.1U. КУПУВАЧЪТ  е  длъжен  да  експлоатира , поддържа  и  ремонтира  собствените  си  инсталации  и  съоръжения  и  
абонатната  станция , да  спазеа  оперативната  дисциплнна  и  да  изпьлнява  всички  предписания  на  оператора  на  
топпоснабдителната  мрежа , дадени  в. ,рамкитеіа  неговат  функционапна  кQн~п  тентност . 
2.11. КУПцВАЧЪТ  определя  лицето j~211~Т9.. .(~~? ::i.C? ~~Q~ .. (телефон  ..u.~5~.~ ... 	 , което  е  
инструктирано  от  районмия  техник  на  ПРОДАВАЧА  срещу  подлис . Лицето  отговаря  за  изправността  на  съоръженията  
и  уредите  в  АС , извьршва  допълване  на  сградните  инстапации  и  аварийно  спиране  на  толлоподаването  при  
необходимост . 
2.12. При  нарушения  на  топлоснабдяването  в  обекта , както  и  при  опасност  от  нанасяне  на  матернални  щети  на  
мрежата  или  на  други  КУПУВАЧИ , КУЛУВАЧЪТ  трябва  да  уведоми  незабавно  ПРОДАВАЧА . 



3. Измерване  и  отчитаме  на  топлимкага  енергия  
3.1. Измерването  на  консумираните  топлмнна  енергия  и  топлоносител  се  извършва  непрекъснато  през  периода  на  
продажба  чрез  средства  за  търгоеско  измерване , монтирани  в  АС , на  място , съглгсувано  между  страните  на  
до rовора . 
3.2. Когато  към  една  абонатна  станцмя  са  присъединени  повече  от  една  сгради  или  повече  от  един  абект  в  една  и  
съща  сграда , количепвото  достазена  топлинна  енергия  се  разделя  между  тях  съгласно  спорвэумителен  протокол . 
3.3. Количеството  топлинна  енергия , подадено  чрез  топлоносителя  nри  допълване  на  сградната  инстапация  за  
отопление , се  определя  по  обема  на  консумирания  топлоносител  и  средиата  му  температура  аа  отчетния  период . 
3.4. Когато  участъкът  от  топлопровода  пред  АС  е  собственост  на  КУПУВАЧА , същият  заплаща  на  ПРОДА8АЧА  
эа ryбиге  на  топлиниа  енергия  от  иэпъчване  е  тази  участък . 
3.5. Изчисляването  на  топлинните  за ryби  се  извършеа  от  ПРОДАВАЧА  за  отчетен  период  на  осноеата  на  
топпотехнически  измервания  или  нормативни  термични  съпротивления  и  средногодишни  специфични  топлинни  
заryби , съгласно  "Разработка  за  методичнн  указания  за  измереане  за ryбата  на  топлнна  на  водни  топпопреносми  
мрежи " на  НИТИ  "Енергопроект ". Температурите  на  подаващата  и  връщащата  линии  на  топгоносителя , както  и  
тези  ма  лочвата  и  въздуха , се  приемат  осреднени  за  отчетния  период . 
3.6. Средствата  за  търговско  измерване  се  монтират  н  ремонтират  от  КУЛУВАЧА , в  случаите , когато  са  негова  
собственост . 
3.7. КУПУВАЧЪТ  няма  право  да  изключва  сам  контролмо •измерителните  прибори  за  иэмерване  на  топлинната  
енергия  и  топлонасителя . 
3.8. Отчитането  ма  консумирани tе  количестаа  топлинна  енергия  и  топлоносител  се  извършва  от  ПРОДАВАЧА  
ежемесечно  съгласно  график  за  отчитане , съставен  от  него . 
3.9. При  възникеане  на  абективни  причини , отчитането  може  да  се  извършва  и  на  по  крзтки  периоди  от  посочения  
в  т .3.8. 
3.10. При  отчитаме  показанията  на  средствата  за  търгавско  иэмерване , представителят  на  ПРОДАВАЧА  
задължително  вписва  покаэанията  в  картата  на  АС  на  КУПУВАЧА . 
3.11. Представителят  на  КУПУВАЧА  задължителна  се  подписва  а  картата  на  At при  отчитане  ма  месечните  
количестватоллинна  енергия  и  топлоносител . 
3.12. Средствата  за  търгааско  измерваме  и  отчитане  на  даставената  по  този  договор  топлинна  еиергия , сvбственост  
на  КцПУ8АЧА , трябда  да  са  съгласувани  с  ПРОДАВАЧА  и  пломбирами  по  упановения  ред . 
3.(3. КУПУВАЧЪТ  няма  право  да  замемя  средствата  за  търговско  измерване  на  топлинната  енергия  беэ  писмено  
разрешение  и  без  контрол  от  страна  на  ПРОДАВАЧА . 
3.14. КУПУВАЧЪТ  е  длъжен  да  опазва  маркирозките  н  целостта  на  пломбите  на  средствата  за  търговско  измерване  
и  на  контролноиэмервателните  прибори , поставени  от  ПРОДАВАЧА  или  оторизиран  държавен  орrан . 
3.15. КУПУВАЧЪТ  е  длъжен  в  срок  от  24 часа  да  уведоми  ПРйДАВАЧА , в  случай  че  средпвата  за  търговско  
иэмерване  се  повредят  или  са  негодми  за  полаване . 
3. і  6. В  срок  от  72 часа  от  уведомлението  представител  на  ПРОДАВАЧА  иэвършва  проверка  и  издава  задължитепно  
предписание  за  КУПУВАЧА , s което  определя  срока  за  ремонт  или  за  замяна . 
317 Държавната  метрологична  проверка  ма  уредите  эа  -:ъргоеско  измерване  в  АС  се  иавършва  от  собственика  на  
уредите  илн  за  негова  сметка , по  ред  определен  оТ  кимпетентните  държавни  оргами , в  удобно  и  за  деете  прани  
време , извън  отоплнтелмия  сеэои . 
3 18 Когато  при  техническа  проверка , извършена  от  представител  на  ПРОДАВАЧА , се  установн  неправилно  и /или  
неточно  измерване  и  изчисляване  на  количестеата  изполэеанатаплинна  енергия , двете  страни  иэготвят  протокол , в  
който  се  преизчнсляват  иsползеаните  количе tтва . В  тези  случаи  ПРОДАВАЧЪТ  е  длъжен  да  коригира  сметката  на  
КУПУВАчА  за  неправилно  отчетената  топлинна  енергия  най - много  до  предишмия  отчетен  период . 
3.19. Страмите  по  договора  се  уведомяват  взаимно , в  спуча ►s на  съмнение  отнасно  точноспа  на  измеоването  и / или  
иsvисляването  на  количествата  използвана  топпиина  енергия . 
3.20. При  повреда  на  средство  за  търгавско  измерване , количеството  топлммиа  енергия  и /или  таплоносител  за  
съотеетния  отчетен  период  се  определят  на  осноеа rа  на  консуммраната  топлинна  енергия  и /илн  топлоносител  за  
съпоставим  период , предшестващ  повредата . 

4. Эаплаи ♦ане  на  типлинната  емергия  и  успуг >7 
4.1. КУПУВАЧЪТ  е  длъжен  да  ааплаща  в  30 (тридесет ) дневен  срок  от  датата  на  издаване  на  фактурата  дължнмите  

суми  за  топлинна  енергия  и  услуги . 
4 2. Заплащането  на  потребенитс  топлинма  енергия , топлоносител  и  услуги  се  извършва  от  КУПУВАЧА  чрев  по  
реална  месечна  консумация . 
4.3. Уведомяването  за  дължимите  суми  се  извършва  едмькратно . Не  получаването  на  известие  не  осво6ождава  
КУПУВАЧА  от  задължението  му  по  т . 4.2. 
4.3.1. Възраженията  на  КУПУВАЧА  по  размера  на  начиспените  суми  не  го  асвоFюждават  от  запnащането  им  в  
определените  в  настоящия  до rовор  срокове . 
4.4. Заплащането  на  консумираните  топлинна  енергия  и  топлоносител , се  извършва  по  банкое  път  с  платежно  
нареждане  и  по  изключение  на  каса , в  брой , съгласно  Наредба  Nb 3 за  паричните  преводи  и  nпатежните  системи . 

~ ,4.5. Плащането  се  счита  эа  изаършечо  н 	 п  а  датата  на  поъпванв  на  сумата  по  сметките  на  ПРОДАВАЧА . 
1 	.S. Э . Когато  KYf1YBA4b'f има  две  или  повече  дължими  вноски  се  гогасява  най •старото  задължение , като  пьрво  се  

~ 	огасява  лихвата  и  след  това  - главницата . 

1 Ri 	 стр• ? 
\ ~У  
\ 
~, ~ . 



4.6. 8 случай  на  rрешкн  при  отчитане  и  фактуриране  на  продадените  количества  топлинна  еиергия , КУПУВАЧЪТ  и  
ПРОДАВАЧЪТ  сытавят  двустранен  конпатиеен  протонол . 
4.6. i. Дьлжимнте  ипи  надвзети  суми  се  уреждат  с  изравнитепното  плащане  за  следващия  отчетен  период . 
4.7. Разпределението  на  нонсумираните  топлннна  енергия  и  топлоносител  между  отделните  патребители  в  
сградата  етажна  собстееност  се  извършва  от  търговец  на  дялово  разпределение  по  смнсъла  на  член  139 6 на  ЗЕ  
или  от  ПРОДАВАЧА  и  се  заплаща  с  изравнителната  фактура  за  топпннна  енергия , по  ценоразпис  на  ПРОДАВАЧА . 
4.8. Цените  на  топлинната  енергня  се  определят  от  ПРОДАВАЧА  на  основата  на  пълннте  производственм  разходи  и  
са  утвърдени  от  ДКЕВР . 
4.9. Сумите  за  услу rи , извършени  от  ПРОДАВАЧА  по  заявка  на  КУПУВАЧА  се  заплащат  с  изравнителната  фактура  за  
отчетния  период , а  размерът  се  определя  по  ценоразпис  на  ПРОДАВАЧА . 
4.10. При  промяна  на  цените , раэмерът  на  дължимите  суми  се  преизчислява  от  датата  на  лромяна . 

5. Отговорнопн  при  неизпълнение  
5.1. При  неизпълнение  в  срок  на  задълженията  си  по  т . 4.2. КУПУВАЧЪТ  дължи  на  ПРОДАВАЧА  обезщетение  
сьгласно  чл . 86 от  ЗЗД , в  размер  на  законната  лихва  от  деня  на  забавата  до  деня  на  постъпване  ма  дължимата  сума  
по  сметките  на  ПР4ДАВАЧА . 
5.1.1. КУПУВАЧЪТ  изпада  в  забава  по  т . 4.2. от  първия  работен  ден  след  изтичане  на  срока  за  ппащане . 
5, Э .2. Не  издължените  суми  се  събмрат  на  основание  чл .154 от  Закона  за  енергетиката  u no реда  на  чп . 410 от  ГПК . 
5.2. За  неизпъпнемие  на  оперативните  нареждания  на  оператора  на  толпосмабдителната  мрежа  КУПУВАЧЪТ  дължи  
на  ПРОДАВАЧА  обезщетение  за  есяко  неизпъпнение . 
5.2.1. Всяко  неизлъпнение  по  т . 5.2. се  регистрира  с  двустранен  протокол . 
5.2.3. Размерът  на  обезщетението  по  т . 5.2. се  определя  от  ПРОДАВАЧА  за  всеки  коннретен  случай  поотделно , 
съобраэно  нанесените  щети . 

Ь . Прекъсване  натоллоснабдяването  

6.1. ПРОДАВАЧЪТ  има  лраво  да  ограничи  или  да  прекыне  снабдяването  на  КУПУВАЧА  с  топлинна  енергия  без  
предваритепмо  уведомяване  съгласно  чл . 73, ал . i от  ЗЕ , коrато : 
6.1.1. е  възникнапа  авария  илн  за  предотвратяване  на  аеария ; 
6.1.2. има  опасност  за  эдравето  или  живота  на  хора ; 
6.1.3. сьществува  опасност  за  целоспа  на  топлоснабдителната  мрежа ; 
6.1.4. има  опасноп  от  нанасяне  на  значителни  материални  щети  на  мрежата , ма  КУПУВАЧА  или  на  други  КУПУВАЧИ . 
6.2. ПРОДАВАЧЪТ  има  право  да  сгранычн  или  да  прекъсне  снабдяването  на  КУПУВАЧА  с  топлинна  енергия  след  
предварително  уведомяване  при  въвеждане  на  ограмичителен  режнм  по  реда  на  чл . 72, от  ЗЕ , когато : 
6.2.1. при  режимни  пренъсвания  на  електро - и  газоснабдяването ; 
6.2.2, при  технологични  превключвания  и  профилактики  с  продъпжителност  до  6 часа ; 
6.2.3. при  режнмни  прекъсванмя , предизвикани  от  висони  еъншни  температури  над  12 °. 
6.3. ПРОДАВАЧЪТ  има  право  да  прекъсне  подаването  на  топлинна  енергия , ногато  КУПУВАЧЪТ : 
6.3.1. е  забавил  ппащането  на  дължимите  суми  с  повече  от  2 месеца  след  определения  срок  на  плащане ; 
6.3.2. е  допуснал  ползваме  на  топпинна  енергия  преди  топломера ; 
6.3.3. директно  ползва  гореща  вода  от  топпопреносната  мрежа ; 
6.3.4. е  допуснал  да  се  еключват  нови  потребители  на  топлинна  енергия , беа  раэрешение  от  ПРОДАВАЧА ; 
6.3.5. иэвършил  месъгласувани  иаменения  на  абонатната  станция  и l или  на  инстапациите , както  и  други  действия  
водещи  до  нарушаване  на  топлоснабдяването ; 
6.3.6. не  допуска  длъжностнн  лица  на  ПРОДАВАЧА  в  обекта , в  абонатната  станция  и lнли  до  инстапациите ; 
6.3.7. преди  прекъсване  на  топпоподаването  ПРОДАSАЧЪТ  иапраща  на  КУПУВАЧА  писмено  предупреждение  за  
отстраняеане  на  неизпълнението  по  т . 6.3.1. до  т . 6.3.6.; 
6.3.8. писмената  покана  за  плащане  по  т . 6.3.1. задъпжително  съдържа  размера  на  неплатените  дъпжими  суми , 
начислените  лихви  и  срока , в  който  следва  да  се  изппатят  сумите ; 
6.3.9. срокът  по  т. 6.3.7 и  т . 6.3.8 не  маже  да  бъде  ло •малън  от  7 дни  от  датата  на  получаване  на  писменото  
лредупреждение  и l ипи  поканата ; 
6.3.10. в  случай , че  КУПУВАЧЪТ  не  заппати  сумите  ипн  не  отстрани  неизпълнението  в  посоченмя  срок , 
ПРОДАВАЧЪТ  прекратява  топпоснабдяването  на  КУПУВАЧА . 
6.4. 8ъзстановяването  на  топлопоснабдяването  се  извършва  от  ПРОДАВАЧА  по  писмено  искане  на  КУПУВАЧА  след  
отстраняване  на  причината , която  го  е  наложила . 
6.4.1. Възстановяването  на  подаването  по  т . 6.3. се  иавършва  срещу  заплащане  от  КУПУ 8АЧА . 

7. Изменение  на  договора  
7.1. Изменения  и  допълнения  на  клаузите  на  договора  могат  да  се  лравят  след  писмено  искане  на  всяка  една  от  
tтраните  по  договора . 
7.1.1. Измененияга  и  допълненията  на  договора  се  оформят  с  пмсмени  споразумения . 
7.2. Необходимо  изменение  на  договора  се  извършва  при  промяна  на  законодателствот v ипи  при  разпореждане  на  
компетентем  орган , действащ  в  рамките  на  дадените  му  от  закон  праеомощия . 
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~S. Прекратяване  на  договора  
8.1. Договорът  за  продажба  на  топлинна  енергия  може  да  с  лреи.ратн  беэ  предизвестие  преди  иатичане  на  срока  
на  действието  му  в  следннте  случаи : 
8.1.1. по  взаимно  съгласие , изразено  писмено  от  пран wте ; 
8.1.2. при  прекратяване  на  юрндическото  лице ; 
8.1.3. някоя  от  страните  бъде  обявена  в  несъстоятелност  или  ликвидация ; 
R.1.4. на  решение  на  Купувача  за  доброволно  пренратяване ; 
8.1.5. лицензнята  за  извършване  на  съотеетната  дейност  бъде  отнета  или  изменена  така , че  да  не  дава  право  на  
страната  да  изеършва  дейността , предмет  на  догоеора ; 
8.1,6. договорите  могат  да  бъдат  пренратени  преди  иэтичането  на  срока  на  действието  им  в  случай  на  иэвършване  
на  реорганизация  на  ПРОДАВАЧА  сливане , влиаане , отделяне , ликвидация , ако  всички  вадължения  на  страната  не  
бъдат  прехвърлени  или  поети  от  лице , което  притежава  лицензия  за  иавършване  на  дейността  производство  и ( или  
пренос  на  топлинна  енергия . 
8.2. Догоsорът  може  да  бъде  прекратен  с  писмено  nредизве tтие  преди  изтичането  на  срока  на  действието  му : 
8.2.1. от  всяка  една  от  страните  със  срок  на  предизвестието  не  по •маnък  от  един  месец ; 
8.2.2. от  ПРОДАВАЧА , при  неизпъпнение  на  задълженията  на  КУПУВАЧА  за  своевременно  плащане  с  ерномесечно  
предизеестие . 
8.3. В  случай  на  прекратяване  на  договора , страните  подписват  двустранен  протонол , с  който  уреждат  
взаимоотношенията  си . 

9. Допълнителии  условия  
9.1. Страните  по  догоеора  эа  продажба  на  топпинна  енергия  нямат  nраво  да  бъдат  заместени  в  договора  или  по  
някакъв  начин  да  прехвърлят  част  или  всични  права  и /или  задължения  по  него  или  по  друг  начин  да  се  освободят  
от  нзпълнението  му  без  предварително  писмено  сыласие  на  другата  прана , което  не  може  да  им  бъде  отказано  
неоснователно . 
9.2. Във  всеки  случай  на  прехвърляне  на  права  и  задъпжения  по  този  договор  ипи  на  промяна  е  собствеността  на  
съоръженнята , чрез  коыто  той  се  изпълняеа  от  ПРОДАВАЧА  и  КУПУВАЧА , страните  са  длъжми  да  се  съобразяват  с  
разпоредбите  на  Эакона  эа  енергетиката  и  дейстаащотозаконодатепство . 
9.3. При  изпъпнението  на  договора , ПРОДАВАЧЪТ  и  КУПУВАЧЪТ  са  дnъжии  незабавно  да  уведомяват  другата  страна  
за  всички  настъпили  промени  по  неговата  идентификация , карактеристиките  на  топлоснабдявамия  обент  и  
инсталациите  и  на  характера  на  попзването  на  топлннната  енергия . 
9.4. В  случай , че  КУПУВАЧЪТ  не  е  уведомил  ПРОДАВАЧА  за  промяна  на  адреса  си  эа  кореспонденция , се  счита , че  
предиэвестията  и  уведомления rа  са  редовно  връчеии , ако  са  изпратени  на  посочения  в  договора  адрес . 

9.5. Данните  на  ПРбДАВАЧА  са : 
Адрес  на  у n раеnение  и  за  кореспонденция : п . код  9020, гр . Варна , бул . "Янош  Хуняди " Ns 5, п . кутия  26; 
Регистрирано  в  Агемцията  по  вписеамията  Търговски  регнстър  с : 

ЕИК : 103195446 
ЕИК  по  ДДС : BG 103195446 
1) 1BAN: BG448U1B7896 1080262103; В 1С : BUIBBGSF; "СИ  Банк " АД , клон  Варна ; 
2) 1BAN: BG45TTB694001506027202; 5W1Ff в ! С : TTBBBG22; СЖ  "Експресбамк " клон  Транспортна  Варна . 
Телефони  за  контакти : 080014 448 
електронна  поща : cliants.BG-veolia@veolia.com  
уеб  сайт : http:/!вnsrgy-vama.bgl 

9.6. Данните  на  КУПУВАЧА  с :  

Адрес  нs управпение : 2.~}.... ~.?~~~ .F}.. ~..?~.~ .:!:1.!~~~C1.GT..-.~. т .у.~,.~~~ .Н ..~~.~Q~ ............................ 

Адрес  за  кореспонденция : ..Z.~...~~A.HA..,.?~.1~ :..~ itLA ~ G.~ .:~..,..y~ ...~~?fl.H.i.~.г ~o~ ................... 
1 

Еик : ...aOQ9 . ~ 	 :...... 

ЕИК  по  ДДС : ................................ 

1)1 вAN 	 ...... .... ..... ....................................... sw1F~ .'.....~~~~~'.5~............. 

банка ....... ".`. ...... ....................................................................................................................... .........  

2) 1BAN.......................... ...................: 6 ИН  .................................. 5W1F Г  ......................................... 

~~. 
, банка  .......................................................................................................................................... 

Телефони  за  контакти :QS~.j~ацq..; Q ~о 77; електроннапоща :.р СΡ. ~ ~-~С~{~rГQd 0~ 00.У?t9, ...,.. . . 

~ Лице  за  контакти : .~~~.Н  ~ h.~1 ~ ....N.LIKG ~Ak ~R....v.1. ~?.4.iHC?.?А  :................................................... 
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Оригиналите  на  документите , удоповеряващи  данните  на  ПРОДАВАЧА , се  показват  при  сключеане  на  договора , а  
копията  им  са  неразделна  част  от  него . 

9.7, liераздепна  част  от  договора  са : 
9.7.1. Приложение  1: Описание  и  топлотехническа  характеристика  на  обекта  и  инсталациите  за  обекта  на  
КУПУВАЧА . 
9.7.2. Приложение  2: Удостоверение  за  актуално  съtтояние  на  КУПУВАЧА . 
9.8. За  неуредените  въпроси  в  договора  се  прилагат  разпоредбите  на  действащото  гражданско  законодателство  & 
Република  българия . 

Настоящият  договор  се  състави  в  два  еднакви  екземпляра  - един  за  всяка  от  страните . 

ПРОДАВАЧ ;  

А  ENER~~  

Страни  по  договора : 

 

L`с~ Ai_ • ^: 

 

1. 
? ~{ 

2. ~?  

Г  
~авер~ч~~д~е/ 
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