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рег. №: _____/_____________

ДОГОВОР

ЗА ДЯЛОВО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ МЕЖДУ КЛИЕНТИ

В СГРАДА - ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ

Днес, ………………2018г. в гр. София между:

КЛИЕНТИТЕ в  сграда  етажна  собственост  /СЕС/,  в  която  дяловото  разпределение  на

топлинната енергия /ТЕ/ ще се извършва съгласно приложение към чл. 61, ал. 1 от Наредба

№ 16-334/6.4.2007 г. за топлоснабдяването, с адрес:

……………………………………………………………………………………………………………

………………………,

представлявани от упълномощения представител…………………………………………………..,

ЕГН  …………………………….,  живущ:  гр.София,

……………………………………………………………….,  тел.  …………………..,  е-

mail:.............................наричани за краткост в договора Възложител, 

и 

„ЕН ПРО КОНСУЛТ 07” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул.
„Голо  бърдо”  №26,  вписано  в  Търговския  регистър  на  Агенцията  по  вписванията  с  ЕИК
175333219, представлявано от Екатерина Иванова Жабинска-Николова - Управител, наричан за
краткост в договора Изпълнител от друга страна, се сключи настоящия договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:

Чл. 1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извършва услугата дялово
разпределение на ТЕ между отделните клиенти в СЕС, съгласно Протокол от общото събрание
на ЕС за избор на лице по чл. 139а от Закона за енергетика /ЗЕ/,  с  който  Изпълнителят е
избран да извършва тази услуга – Приложение №4, неразделна част от настоящия договор, 

за периода от ____. _______ г. -  до ____._______г.

(2) Срока  на  действие  на  настоящия  договор  се  продължава  за  следващ/и
период/и автоматично,  ако някоя от страните писмено не заяви неговото прекратяване най-
късно един месец преди изтичане срока на настоящия договор.
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(3) Възложителят заплаща на Изпълнителя договорената по този договор сума
за извършване услугата по ал. 1.

II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 2. (1) Стойността на услугата дялово разпределение се заплаща от Възложителя на
Топлофикация София по единични цени, съгласно ценоразпис – Приложение №2, неразделна
част от настоящия договор.

(2) Заплащането се извършва в срок от 30 дни, считано от датата на фактуриране.

(3) Стойността на услугата дялово разпределение се актуализира до 30 април и
важи  за  периода  от  01  май  до  30  април  на  следващата  година  без  изрично  писмено
потвърждение от страна на Възложителят.

Чл. 3. (1) Възложителят може  да  поиска  извършването  на  допълнителни  услуги,
свързани с дяловото разпределение, след подаване на писмено заявление до Изпълнителя.

(2) Заплащането на всички допълнително заявени услуги се извършва в деня на
извършване на услугата по ценоразпис за допълнителни услуги – Приложение № 3, неразделна
част от настоящия договор.

(3)  Стойността   на всички допълнително заявени услуги  се актуализира до 30
април и важи за периода от 01 май до 30 април на следващата година след подписване на анекс
към настоящият договор.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Чл. 4. (1) Изпълнителят се задължава:

1. да извършва услугата дялово разпределение;

2. да  извършва  годишно  отчитане  на  уредите  за  дялово  разпределение  след
приключване на отоплителния сезон на предварително насрочени  две дати  и часови период за
отчет;

3. да определя прогнозните количества топлинна енергия за имотите за отчетен
период;

4. да  изготвя  и  да  представи  изравнителна  сметка,  съдържаща  необходимите
данни  по  образец,  след  приключване  на  годишното  отчитане  –  обща  за  цялата  сграда  и
индивидуална за всеки клиент;

5. да извърши преработка на изравнителна сметка при рекламации за отчет на
показанията в 30 (тридесет) дневен срок след датата на връчване на изравнителните сметки на
упълномощеното лице;

6. да  отговаря  на  писмени  възражения  на  клиентите  в  СЕС в  30  (тридесет)
дневен срок след получаването им;
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7. при подадени писмени сигнал от собствениците да проверява състоянието на
уредите за дялово разпределение в СЕС;

8. да  информира  клиентите  от  СЕС  за  законовия  срок  на  метрологичната
проверка на уредите за дялово разпределение;

9. да  участва  в  извършването  на  проверки,  когато  количеството  топлинна
енергия, отдадена от сградната инсталация, е по-голямо от енергията за отопление на имотите;

10. да начислява служебни показания/деления в случаите на неосигурен достъп
и/или  неправомерно  въздействие  върху  уредите  за  дялово  разпределение  и/или  липса  на
отоплително тяло с монтиран уред и/или наличие на работещо отоплително тяло без уред.

(2) Изпълнителят има право:

1. да  получава  необходимото  съдействие  от  Възложителя  за  изпълнение  на
договора.

2. да  извършва  допълнително  възложени  услуги  от  Възложителя  срещу
заплащане чрез инкасиране на дължимите суми непосредствено след извършване на услугата,
за което се издава касов бон и/или фактура.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 5. (1) Възложителят се задължава:

1. да заплаща предоставените по този договор услуги по единичните цени от
чл. 2 от настоящия договор;

2. да осигурява достъп на Изпълнителя или на упълномощени от него лица до
всички имоти от СЕС и отоплителни тела на определени предварително от Изпълнителя дати
и времеви график за монтаж и за отчет;

3. незабавно да уведоми  Изпълнителя  при възникнали повреди на уредите за
дялово разпределение;

4. да уведомява Изпълнителя за всяка настъпила промяна, свързана с вътрешно
отоплителната инсталация, както и с уредите за дялово разпределение на ТЕ; 

5. да комплектува всички имоти в СЕС със средства за дялово разпределение на
ТЕ;

6. да  уведомява  Изпълнителя в  срок  от  30  (тридесет)  дни  при  смяна  на
собствеността на имот в СЕС, както и да поиска извършването на междинен отчет на уредите за
дялово разпределение;

7. да следи за изправността и да опазва уредите за дялово разпределение.

8. да заплаща всички допълнителни услуги извършвани от Изпълнителя в деня
на извършването им;

(2) Възложителят има право:

1. да  подава  молби,  възражения  и  рекламации в  писмен вид в  30  (тридесет)
дневен срок след получаване на изравнителната сметка, както и да получава отговор по тях в
срок до 30 (тридесет) дни от подаването им;
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2. да  иска  разделяне  на  изравнителната  сметка  по  периоди  –  по  отделен
ценоразпис;

3. да  подава  заявления  за  промяна  на  прогнозни  количества  за  отопление  и
битово горещо водоснабдяване;

4. да  получава  своевременно  информация  за  параметрите  и  методиката  на
изчисление на  потребената топлинна енергия.

V. НЕУСТОЙКИ 

Чл. 6. При  забава  за  заплащане  на  уговорената  цена,  Възложителят  дължи  на
Изпълнителя  неустойка  в  размер  на  законната  лихва  от  деня  на  забавата  до  момента  на
заплащането.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 7. Договорът се прекратява:

1. По взаимно съгласие,  изразено в  писмена форма и след уреждане  на  финансовите
отношения между страните.

2.  С  30-дневно  предизвестие  от  упълномощеното  лице  на  СЕС  и  предоставяне  на
протокол от Общото събрание на етажната  собственост за  избор на друга  фирма за дялово
разпределение.

3. При заличаване на Изпълнителя от Публичния регистър на лицата, регистрирани по
реда на чл. 139 а на ЗЕ за извършване на услугата дялово разпределение на топлинна енергия на
Министерство енергетиката.

VІI. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 8. Изменението, допълнението или прекратяването на този договор се извършва по
взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.

Чл. 9.  Всички съобщения, заявки и уведомления между страните се правят в писмена
форма за действителност. Писмената форма се смята за спазена, когато съобщението, заявката
или уведомлението е изпратено и по факс и посредством електронна поща.

Чл. 10. В случай, че някоя от страните по настоящия договор промени адреса, телефона,
факса или електронния си адрес, без да уведоми за това другата страна, съобщението се смята
за изпратено. 

Чл. 11. Настоящият договор се изготви и подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра -
по  един  за  всяка  от  страните,  всеки  със  силата  на  оригинал  и  влиза  в  сила  в  деня  на
подписването му и от двете страни.

Чл. 12. Неразделна част от договора са:
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Приложение № 1 Методика  на  дялово  разпределение  на  топлинната
енергия в СЕС – приложение 1 към чл.61, ал.1 от Наредбата за топлоснабдяването

Приложение № 2 Ценоразпис за услугата дялово разпределение

Приложение № 3 Ценоразпис  на  допълнителните  услуги,  свързани  с
дяловото разпределение

Приложение № 4 Протокол от общо събрание на етажната собственост

Методика  на  дялово  разпределение  на  топлинната  енергия  в  СЕС  –
приложение 1 към чл.61, ал.1 от Наредбата за топлоснабдяването

За ВЪЗЛОЖИТЕЛ: За ИЗПЪЛНИТЕЛ:

____________________________ „ЕН ПРО КОНСУЛТ 07” ЕООД:

____________________________ ____________________________


