„ЦЕНТЪР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ” ЕООД
5250 гр. Свищов, ул. Хемус № 41, ет.2, ЕИК : 204704655, тел. : 0882454675

ДОГОВОР
№ ……………
ЗА СЪБИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ
НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ
Днес, ……………2021г., в гр. Свищов, между:
„………………………………………………………“, с ЕИК:………………………,
със седалище и адрес на управление: гр. Свищов, ул. ……………………………………,
представлявано от ………………………………………………… – …………………….,
наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,
и
„ЦЕНТЪР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ“ ЕООД, вписано в Търговски
регистър при АВ с ЕИК: 204704655, със седалище и адрес на управление: гр. Свищов,
ул. „Хемус“ №41, представлявано от д-р Димчо Шопов – Управител, наричано по-долу
за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна,
С ОГЛЕД СЛЕДНИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА:
1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е изградил и поддържа система за разделно събиране на
отпадъци от опаковки, в т.ч. разделното събиране и сортиране на отпадъците от
опаковки и от отпадъчните материали: хартия и картон, метали и пластмаси и
стъкло, образувани в обществените и административните учреждения,
образователните, социалните и други институции, в изпълнение разпоредбите на
Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и подзаконовите актове по
прилагането му;
2. СТРАНИТЕ целят да уговорят рамката на взаимоотношенията си и
разпределението на отговорностите си с цел планиране, организиране и
прилагане на система за разделно събиране и транспортиране на отпадъци на
територията на община Свищов;
на основание чл. 29 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на
община Свищов, приета с Решение № 371/17.12.2020 г., Прот. №21 от заседание на ОбС
– Свищов, се сключи настоящият договор, съгласно който:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за срока на действие на настоящия
договор да транспортира отпадъци на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно условията,
договорени в него. Услугите по предходното изречение, наричани за краткост в
настоящия договор „услуга”, включват: получаване, транспортиране и съпътстващи
дейности по разделното събиране на отпадъци, и се извършват съгласно разпоредбите
на националното законодателство и подзаконовите нормативни актове в областта на
управление на отпадъците и опазване на околната среда.
(2) Срещу извършваните услуги по настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
прехвърля на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ собствеността на предаваните отпадъци.
(3) Отговорността за спазването на Закона за управление на отпадъците в целия
процес на натоварването и транспортирането на отпадъците, както и последващото им
сортиране, балиране, временно съхраняване, товарене, транспортиране до и
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разтоваряне на площадки на преработвателни предприятия или на площадки за
депониране/или обезвреждане е изцяло на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
II. ПРЕДАВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ. ОТЧИТАНЕ
Чл.2 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а последният приема
отпадъците по предварителен график или според нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, след
предварителна заявка.
(2) Предаването на отпадъците се извършва на територията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
с адрес гр. Свищов, ул. ……………………………………………, на място, определено
от със заповед на ръководителя.
(3) Всяко предаване и получаване на отпадъци се удостоверява с
идентификационен документ (кантарна бележка), подписан от представители на двете
страни, и/или други документи, съгласно действащите в страната нормативни актове за
тези дейности. С подписването на идентификационният документ, се предава и
собствеността на отпадъците по чл.1. (2).
(4) Теглото на отпадъка при предаването му на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се посочва в
документа по предходната точка, изготвен в два екземпляра – по един за всяка от
страните.
III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.3. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1) на свой риск, със свои или осигурени от него материали, техника и средства, да
извършва дейностите, включени в услугата, предмет на настоящия договор;
2) да извършва и осигури извършването на услугата качествено, срочно, в
съответствие с изискванията на действащото в страната законодателство, от
правоспособни лица, с техническо оборудване и материали, отговарящи изцяло
на съответните изисквания и стандарти;
3) при изпълнение на настоящия договор да спазва и осигури спазването на
действащите в страната норми и стандарти, както и санитарно-хигиенните
изисквания, изискванията по безопасност на труда, опазване на околната среда и
общественото здраве, пожарна безопасност и безопасност на движението и да
поема за своя сметка отговорността и всички разходи за санкции, наложени от
съответните контролни органи, свързани с изпълнението на неговите
задължения по настоящия договор, вкл. свързани с действията или
бездействията на негови работници и служители;
4) да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимата му информация и документи,
свързани с изпълнението на настоящия договор;
5) да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за имената на представителите си, имащи
право да получават отпадъците и да подписват съответните документи за целта.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1) да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на
услугата.
2) да откаже събиране на смесени отпадъци или отпадъци, при които не е спазен
реда за разделното им събиране.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да упражнява контрол по изпълнение на
задълженията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по настоящия договор и да му дава задължителни
указания.
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IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.4. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1) да оказва необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на
договора, вкл. да му предоставя достъп до мястото, определено за предаване на
отпадъците на територията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
2) да предава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отпадъците в състояние, съгласно действащото в
страната законодателство;
3) да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за служителите си, имащи право да предават
отпадъците и да подписват съответните документи. Тези лица се определят със
заповед от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4) да следи за правилното разделно събиране на отпадъците, като спазва указанията
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това.
5) не по-малко от два пъти месечно да измива и дезинфекцира съдовете за разделно
събиране на отпадъци и да поддържа чиста площта около тях.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да упражнява контрол по изпълнение на
услугата и да дава указания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ относно изпълнението на
задълженията му по настоящия договор.
V. СРОК НА ДОГОВОРА
Чл.5. (1) Настоящият договор се сключва за срок до …………………….г.
(2) Ако в рамките на един месец преди изтичане на срока на договора, никоя от
страните не възрази относно продължаването на срока, той се счита за продължен за
неопределено време.
VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.6. Настоящият договор се прекратява:
1) по взаимно съгласие на страните, изразено писмено;
2) при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на договора;
3) с едномесечно писмено предизвестие, от всяка една от страните.
VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл.7. (1) Никоя от страните няма право да прехвърля на трета страна правата и
задълженията си, произтичащи от този договор без изричното писмено съгласие на
другата страна.
(2) Валидните координати за приемане на съобщения от страните, свързани с
настоящия договор, са:
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
адрес: …………………………………………………………………………………………...
лице за контакт: ……………………………………………………………………………….
тел.: ……………………………… e-mail:……………………………………………………
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
адрес: …………………………………………………………………………………………...
лице за контакт: ………………………………………………………………………………..
тел.: ……………………………… e-mail:……………………………………………………
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Всички съобщения се изпращат на посочените координати. При тяхната промяна
другата страна следва да бъде надлежно уведомена, в противен случай изпратените на
тези координати съобщения ще се считат за надлежно извършени.
(3) С подписване на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че за
извършване на услугата, предмет на договора, притежава всички необходими
регистрации и документи и отговаря на всички условия, съгласно действащото в Р.
България законодателство.
(4) Настоящият договор може да бъде изменян и допълван само по взаимно
съгласие на страните, изразено в писмено споразумение, което става неразделна част от
договора.
(5) За неуредените между страните въпроси по този договор за сътрудничество,
ще се прилагат разпоредбите на ЗУО и подзаконовите нормативни актове по неговото
прилагане, Търговския закон и разпоредбите на действащото законодателство в
Република България.
(6) Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него,
включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване,
недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на
празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще
бъдат разрешавани от Арбитражен съд при „Европейска юридическа палата“, гр.
София, съобразно правилата за ускорено разглеждане на спорове от неговия Правилник
за дела, основани на арбитражни споразумения.
Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка
от страните.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

_____________________________

___________________________

/…………………….- ………………/

/д-р Димчо Шопов - управител/
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