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Д О Г О В О Р 

 

№: ……………… 

ЗА ПРИЕМАНЕ И ПОСЛЕДВАЩО ТРЕТИРАНЕ 

НА СТРОИТЕЛНИ, БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ И ЗЕМНА МАСА 

 

 

Днес, ……………… 2021 г. в гр. Свищов, между: 

 

…………………………………………………………………………………………, 

с ЕИК: …………… и седалище и адрес на управление: …………………………………, 

представлявано от ………………………………………, от една страна, наричана за 

краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ 

и 

„ЦЕНТЪР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ“ ЕООД, регистриран в 

Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 204704655 и седалище и 

адрес на управление: гр. Свищов 5250, ул. „Хемус“ №41 , представлявано от  д-р Димчо 

Шопов в качеството му на Управител, от друга страна, наричана за краткост 

„ИЗПЪЛНИТЕЛ“ 

се сключи настоящия договор: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да 

предостави услуги по приемане и последващо третиране на строителни, биоразградими 

отпадъци и земна маса, генерирани от дейността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

  

ІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл.2. (1) Цената за изпълнение на услугите по чл.1 е в размер, съгласно 

Приложение №1 – Ценоразпис на „Център за управление на отпадъци“ ЕООД, за 

съответния вид строителен отпадък. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността 

на извършените услуги в срок до 5 /пет/ работни дни от получаването на фактурата, 

издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в брой в офиса на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на улица „Хемус“ 

№41, етаж 2 или по банков път на сметка: 

 
ОБЩИНСКА БАНКА, ФЦ СВИЩОВ 

IBAN: BG54 SOMB 913 010 651 106 01 

BIC: SOMBBGSF 

 
(3) При строителни дейности, изискващи План за управление на отпадъците, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се задължава да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация за 

прогнозните количества отпадъци в рамките на 5 /пет/ работни дни от утвърждаването 

му. 
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(4) Количествата отпадъци над предвидените в Плана за управление на 

отпадъци, се заплащат по цената, посочена в чл.2 (1) 

(5) При предаване на по-малки количества строителни отпадъци от 

количествата, предвидени в утвърдения План за управление на отпадъците на  

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се прилага чл. 8 на настоящия договор. 

 

ІІІ. СРОК НА ДОГОВОРА 

Чл.3. Настоящият договор е със срок на действие – 1 /една/ календарна година. В 

случай че никоя от страните не възрази писмено в едномесечен срок преди изтичане на 

действието на договора, той се счита автоматично за продължен за нов срок от 1 /една/ 

година.  

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

Чл.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

(1) Да оказва на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнението на 

възложената работа. 

(2) Да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното възнаграждение в сроковете и 

при условията на този договор. 

Чл.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

(1) Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на 

работата; 

(2) Да получи уговореното в настоящия договор възнаграждение при условията 

и сроковете, предвидени в настоящия договор. 

Чл.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

(1) Да осъществява изпълнението на предмета на договора със свой труд и 

материали. 

(2) Да осигури за собствена сметка специализирана товарачна и транспортна 

техника за транспортиране и предаване на отделените потоци отпадъци за: 

рециклиране; оползотворяване; обезвреждане и третиране. 

(3) Да не допуска замърсяване на околната среда. 

 

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ  НА  ДОГОВОРА. НЕУСТОЙКИ 

Чл.7.  Настоящият договор може да бъде прекратен: 

(1) По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма; 

(2) При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора 

- с отправяне на 7 /седем/ дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната 

страна; Когато виновната страна е ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ платената цена по чл.2. (1) не се 

възстановява от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.8. При предаване на по-малки количества строителни отпадъци от 

количествата, предвидени в утвърдения План за управление на отпадъците на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, той дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка, представляваща 

петкратния размер на цената по чл.2. (1) на настоящия договор за непредадените 

количества строителни отпадъци. 
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VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл.9. За неуредени от настоящия договор въпроси ще се прилагат съответните 

разпоредби, предвидени от действащото българско законодателство. 

Чл.10. 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. 

Чл.11. Координати за приемане на съобщения от страните, свързани с настоящия 
договор, са:  

 
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

адрес: ………………………………………………………………………………………….. 

лице за контакт: ………………………………………………………………………………. 

e-mail: ………………………………………………………………………………………….. 

тел. …………………………………………………………………………………………….. 

 

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ 

адрес: град Свищов, улица „Хемус“ №41, етаж 2 

лице за контакт: д-р Димчо Шопов - Управител 

e-mail: cuo@svishtov.com 

тел. 0882 02 33 50 или 0884 37 72 43 

 

Настоящият договор се състави в 2 /два/ еднообразни екземпляра –  по един за 

всяка от страните. 

 

 

 

 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:     ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 

 

_____________________     _____________________ 

 

/………………………-…………/       /д-р Димчо Шопов-управител/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

 

Ц Е Н О Р А З П И С 

на услугите предоставяни от 

„Център за управление на отпадъци“ ЕООД - Свищов 

 

Предаване на строителни, биоразградими отпадъци 

и зелена маса на площадка за временно съхранение: 

 17 01 01 Бетон – 7,00 лв./тон 

 17 01 02 Тухли – 8,50 лв./тон 

 17 01 03 Керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия – 10,00 лв./тон 

 17 01 07 Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични 

изделия – 15,00 лв./тон 

 17 03 02 Асфалтови смеси – 15,00 лв./тон 

 17 05 04 Почва и камъни – 20,00 лв./тон* 

 17 09 04 Смесени отпадъци от строителство и събаряне – 25,00 лв./тон* 

 02 01 03 Отпадъци от растителни тъкани – 35,00 лв./тон* 

 12 01 07 Отпадъци от горското стопанство – 30,00 лв./тон* 

 20 02 01 Биоразградими отпадъци – 40,00 лв./тон* 

а) Цените са без ДДС. При събирането и оползотворяването на строителни 
отпадъци се прилага обратно начисляване на ДДС, съгласно чл. 163а от ЗДДС. 

б) При извозването и третирането на зелена маса и биоразградими отпадъци се 
начислява ДДС.* 
 

 


