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Д О Г О В О Р  
за извършване на услуга  

по третиране на строителни отпадъци 

 
 

№ …………… 

 

от ……………………г. 
 

 
Днес, …………………..г., в гр. Свищов се сключи настоящият договор между: 

 
1…………………………………………………………… (наименование/три имена),  

 

……………………….. (ЕГН/ЕИК), със седалище и адрес на управление/постоянен адрес: 
 

 ……………………………………………………………………………………………….....,  
 
представлявано от …………………………………………………………………………….., 

наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна 
и 

2. „ЦЕНТЪР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ“ ЕООД, ЕИК 204704655, със 
седалище и адрес на управление: гр. Свищов, ул. „Хемус“ № 41, етаж 2, представлявано 
от управителя д-р Димчо Ивелинов Шопов, наричан по-долу за краткост 

ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,  
с който страните се споразумяха за следното: 

 
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва 

услуга по третиране на строителни отпадъци. 
Чл. 2. Услугата се извършва извън рамките на площадката за събиране, временно 

съхранение и оползотворяване на строителни отпадъци  в местност „Манастирски трап“ 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в обект, посочен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, намиращ се на адрес: 

 

……………………………………………………………………………………………. 
Чл. 3. (1) Услугата се извършва от оператор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с машина 

/мобилен шредер за строителни и биоотпадъци/, собственост на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(2) Работното време на оператора на машината, служител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е 
от понеделник до петък от 8 до 17 ч., с обедна почивка от 12 до 13 ч.  

 

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 4. Срокът за извършване на възложената работа е от ………………………….г  
до …………………………г. или ……… работни дни. 

Чл. 5. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършената 

услуга сума в размер на 120 /сто и двадесет/ лева без ДДС за всеки отработен час, в който 
машината извършва посочената работа на обекта на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
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(2) За всеки работен ден, в който машината се намира на обекта на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но не извършва работа, не по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ , 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заплаща по 240 /двеста и четиридесет/ лева без ДДС на ден. 
(3) Изключения по предходната алинея се допускат само и единствено при 

наличието на непреодолима сила, съгл. чл. 306 от Търговския закон. 

(4) Извършването на посочената в договора работа в почивни дни става след 
предварителна договорка между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да заплати допълнително 25% от договорната цена, или 
по 30 /тридесет/ лева без ДДС на отработен час. 

(5) Разходите по транспортирането на машината /шредера/ от площадката за 

събиране, временно съхранение и оползотворяване на строителни отпадъци на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да заплати договореното по ал. 1 възнаграждение  в 
срок до 10 /десет/ работни дни, считано от издаване на фактура за извършената услуга от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(7) Плащането по предходната алинея се извършва по банков път по следната 
банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 

БАНКА: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД 

IBAN: BG12 UNCR 7000 1524 5406 09 

BIC: UNCRBGSF 

 

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ   
Чл. 6. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:  
1. Да окаже необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на 

възложената му работа – включително да осигури достъп до обекта, в който ще се 
извърши услугата; 

2.  Да приеме извършената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работа; 
3. Да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за констатирани забележки и неточности в 

изпълнението на работата при предаването ѝ в срок от 3 /три/ дни след предаването на 

работата. За отстраняването им, страните подписват допълнително споразумение;  
3. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното в чл. 5 възнаграждение за 

приетата работа в уговорените в настоящия договор срокове;  
4. Да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ условия за работа на обекта. 
Чл. 7. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:  

1. Да упражнява текущ контрол върху изпълнението на работата; 
2. Да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извърши възложената услуга в срок и без 

отклонения от поръчката. 
 

ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  

Чл. 8. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 
 1. Да извърши възложеното му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срока по чл. 4 от настоящия 

договор; 
 2. Да предаде извършената работа на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
 Чл. 9. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:    

1. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на 
работата; 

2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на работата, в случай, че е изпълнена;  
3. Да иска уговореното в чл. 5 възнаграждение за приетата работа.  
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ІV.  ПРИЕМАНЕ НА РАБОТА 

Чл. 10. Приемането на работата се извършва с подписване на приемо-

предавателен протокол. Ако в срок до 3 /три/ дни от уведомяването на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за изготвения протокол, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не се яви да го 
подпише, се счита, че изпълнението по настоящия договор е прието и работата е 

извършена в срок и без забележки. 
  

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 11. (1) Настоящият договор се прекратява: 
1. с изпълнение на предмета на договора; 

 2. по взаимно писмено споразумение на страните; 
3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на договорената 

работа; 
4. едностранно, без предизвестие, от всяка една от страните при неизпълнение на 

което и да е задължение по настоящия договор от другата страна. 

(2) При прекратяване на настоящия договор, независимо от причината за 
прекратяване, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да приключи всички разплащания с 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок от 5 /пет/ работни, считано от датата на прекратяване. 
 

VІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ  

Чл. 12. Този договор може да бъде изменян или допълван само по взаимно 
съгласие между страните, изразено в писмена форма.  

 Чл. 13. Нищожността на някоя от клаузите на договора или на допълнителните 
споразумения към него не водят до нищожност на друга клауза или на договора като 
цяло. 

Чл.14. 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 състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един 
за всяка една от страните. 

 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ………………….                         ИЗПЪЛНИТЕЛ: ……………….. 

 

/………………………… /                              / д-р Димчо Шопов / 


