ДОГОВОР
№ ОО - ∟∟∟ - CH - 2014
за предаване и приемане за третиране на опасни отпадъци
Днес, ∟∟.∟∟. ∟∟∟∟ г., в град София, между
...............................................................................................................................................................
ЕИК ...................................... Ид. номер по ЗДДС BG ..................................................................
Седалище и адрес на управление: .....................................................................................................
Представлявано от ..............................................................................................................................
Адрес за кореспонденция: ..................................................................................................................
Тел. ..............................., факс ......................................., e-mail: ........................................................
наричано за краткост “Възложител” от една страна
и
“БалБок Инженеринг” АД – София
ЕИК: 834020850, Ид. номер по ЗДДС: BG 834020850
Адрес на управление: гр. София, бул. “Васил Левски” 118
Представлявано от Лилия Петрова Желязкова – изпълнителен директор
Адрес за кореспонденция: 1504 София, бул.”Васил Левски” № 118
Тел. 02/9441905, факс 02/9441907, e-mail: balbok.engineering@gmail.com
Банкови сметки УниКредит Булбанк, BIC UNCRBGSF, IBAN BG74UNCR96601012011600
наричано за краткост “Изпълнител” от друга страна
и като се има предвид, че
“БалБок Инженеринг” АД притежава документи по чл. 35 от Закона за управление на
отпадъците (ЗУО) /обн. ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г./ за събиране, транспортиране и третиране
на отпадъци: Регистрационен документ № 12-РД-895-01/21.11.2013 г., Разрешение № 12-ДО1271-00/07.06.2013 г. и Комплексно разрешително по чл. 117 от Закона за опазване на
околната среда КР № 473-Н0/2013 г.
и в изпълнение на чл. 8, ал.1 от ЗУО,
се сключи настоящият Договор за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Член 1
(1) Възложителят предава, а Изпълнителят приема за третиране срещу
възнаграждение опасни отпадъци, генерирани от Възложителя, включени в обхвата на
Разрешенията на Изпълнителя за извършване на дейности с тях и класифицирани по Наредба
№3 за класификация на отпадъците, с код и наименование 16 05 06* „Лабораторни химични
вещества и смеси с висока степен на чистота, състоящи се от или съдържащи опасни
вещества, включително смеси от лабораторни химични вещества и смеси с висока степен на
чистота“.
(2) Не са предмет на договора газове и радиоактивни, експлозивни и
инфекциозни вещества и смеси.
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Член 2
Предаването и приемането на опасните отпадъци се удостоверява с надлежно
попълване, подписване и подпечатване от представители на Възложителя и на Изпълнителя
на Приемо-предавателен протокол и Идентификационен документ, съгласно Наредба № 2 от
22.01.2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по
отпадъците, както и реда за водене на публични регистри /обн. ДВ, бр. 10 от 05.02.2013 г./,
които удостоверяват точното количество предадени и приети за третиране опасни отпадъци.
Член 3
(1) Мястото на приемане на опасните отпадъци е площадката, на която се
съхраняват от Възложителя.
(2) По преценка на Изпълнителя и в съответствие с чл.16 ал.1 т.2 б.”г” от
Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на
опасни отпадъци в деня на приемане на опасните отпадъци се вземат представителни проби,
които се съхраняват и от двете страни до приключване на третирането на отпадъците и
осигуряват изпълнението на всички клаузи в настоящия договор.
II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Член 4

Възложителят има право:

1. Да получи от Изпълнителя доказателства, че Изпълнителят притежава Разрешение за
извършване на дейности с опасни отпадъци към датата на предаване и приемане на опасните
отпадъци, предмет на настоящия Договор.
2. Да получи от Изпълнителя всички документи, необходими за доказване пред
компетентните органи, че не е Притежател на отпадъците, предмет на настоящия Договор
след предаването им за третиране на Изпълнителя.
3. Да поиска и получи от Изпълнителя срещу възнаграждение консултанска помощ и
допълнителни услуги за подготовка на опасните отпадъци, съгласно изискванията на член 5
т. 2 от настоящия договор.
Член 5

Възложителят се задължава:

1. Да предостави писмено на Изпълнителя достоверна информация относно произхода, вида
и количеството на опасните отпадъци, подлежащи на третиране в съответствие с чл.16 ал.1 от
Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на
опасни отпадъци.
2. Да подготви за транспортиране опасните отпадъци, съгласно изискванията на чл.25 и 26 от
Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на
опасни отпадъци в съответствие с Европейската спогодба за превоз на опасни товари в
подходящи опаковки за съответната група опасност и да етикетира всяка единична опаковка
със знаци за опасност, вида на съдържимото, името на изпращача (Възложителя по договора)
и името на получателя (Изпълнителя по договора).
3. Да попълни и изпрати на указания в този договор адрес на Изпълнителя достоверно
Заявката за предаване и приемане на опасните отпадъци след като претегли опакованите и
подготвени за предаване опасни отпадъци.
4. Да попълни и изпрати на указания в този договор адрес на Изпълнителя Информационни
карти - образци за всеки генериран отпадък, който подлежи на предаване за третиране и
данни за обекта, на чиято територия се съхранява, в случаите, когато ще се извършват
дейности на площадката на Възложителя.
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5. Да осигури достъп до площадката, съгласно член 3 ал.1 от настоящия Договор и предаде
на Изпълнителя опасните отпадъци, предмет на настоящия Договор, описани в Заявката и
Информационните карти съгласно на член 5 т. 4 от настоящия договор на датата, указана в
уведомлението по член 6, т. 2 и да инструктира при необходимост персонала на Изпълнителя
за спазване на вътрешните правила на Възложителя, неговите изисквания за осигуряване на
ЗБУТ и ООС.
6. Да осигури упълномощено лице, което да предаде отпадъците, да присъства на тегленето
на отпадъците и да подпише документите съгласно член 2 от настоящия договор.
7. Да осигури персонал за натоварване на отпадъците в превозното средство на Изпълнителя.
8. Да заплати на Изпълнителя уговореното възнаграждение в срокове и размер, съгласно
член 8 от настоящия договор.
9. Да приеме обратно опасните отпадъци, за които е налице несъответствие между
предоставената информация в документите по член 5, т.т. 1 и 4 от настоящия договор и
фактическото състояние на предадените опасни отпадъци, съгласно подписана от него
Декларация, неразделна част от настоящия договор, както и в случаите на неизпълнение на
задълженията си по член 5 т. 8 от настоящия договор.
III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ПРАВА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Член 6

Изпълнителят се задължава:

1. В едномесечен срок от датата на подписване на Ценовото споразумение от двете страни по
настоящия договор да уведоми Възложителя за датата на приемане на опасните отпадъци.
2. Да притежава валидно Разрешение за извършване на дейности с опасни отпадъци към
датата на предаване и приемане на опасните отпадъци, предмет на Ценовото споразумение
към настоящия договор, както и през периода на тяхното последващо третиране.
3. Да приеме за третиране опасните отпадъци, предмет на настоящия договор, след като са
изпълнени описаните в този договор предварителни задължения на всяка от страните и
законовите изисквания.
4. Да осигури упълномощено лице, което да подпише документите съгласно член 2 от
настоящия договор.
5. Да извърши проверка на опасния товар преди приемането му за транспортиране в
съответствие с чл.16 ал.1 т.2 от Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране
на производствени и на опасни отпадъци и при приемане на своя площадка преди
заверяване на Раздел В на Идентификационния документ по член 2 от настоящия договор.
6. Да носи отговорност по смисъла на сключения договор и на задълженията му като
участник в транспортния процес, а също и при доказване на умишлени непозволени действия
с поверения му товар в съответствие с чл.31 от Наредбата за изискванията за третиране и
транспортиране на производствени и на опасни отпадъци.
7. Да третира приетите опасни отпадъци в обхвата на своите Разрешения и при спазване на
законовите изисквания.
8. Да осигури безопасни и здравословни условия на труд на своя персонал при изпълнение на
възложената работа, в съответствие с нормативните изисквания.
9. Да спазва правилата за осигуряване на ЗБУТ и ООС на Възложителя, с които е запознат
при проведения от Възложителя инструктаж.
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10. Да издаде фактура съгласно разпоредбите на ЗДДС в законоустановените срокове.
Член 7

Изпълнителят има право:

1. Да откаже приемането на опасни отпадъци или част от тях в следните случаи:
a) представените за приемане отпадъци не са включени в съответното Ценово
споразумение, съгласно член 8 ал.1 от настоящия договор;
b) Възложителят не е изпълнил задълженията си по член 5, т. 2 и т. 3 от настоящия
договор и в съответствие с чл. 29 от Наредбата за изискванията за третиране и
транспортиране на производствени и на опасни отпадъци - единичните опаковки на
отпадъците не отговарят на законовите изисквания за транспортиране на опасни товари
и не са етикетирани;
c) Количеството на отпадъка е с повече от 10% от заявеното по член 5 т. 4 от настоящия
договор.
2. Да върне на Възложителя опасните отпадъци, когато:
a) е налице несъответствие между обявеното в документите по член 5, т. 1 и т.4 от
настоящия договор и фактическото състояние на приетите за третиране опасни
отпадъци.
b) Възложителят не е изпълнил задълженията си за плащане на извършената услуга.
3. Да получи уговореното възнаграждение в сроковете, съгласно член 8 от договора.
IV. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Член 8 (1) Цените за приемане за третиране на опасни отпадъци и начина на плащане са
съгласно Ценово споразумение, което се подписва от двете страни по договора за всяка
попълнена от Възложителя и изпратена на Изпълнителя Заявка за предаване на опасни
отпадъци, съгласно член 5 т. 4 от настоящия договор.
(2) Върху цените посочени в подписаното от двете страни Ценово споразумение се
начислява ДДС, съгласно действащото законодателство.
(3) Количеството предадени и приети за третиране отпадъци се определя в Приемопредавателен протокол, съгласно член 2 от настоящия договор.
(4) Количеството предадени и приети за третиране отпадъци се определя в
килограми и включва опаковката ведно със съдържимото в нея.
V. НЕУСТОЙКИ
Член 9
При неизпълнение на задълженията си по член 6 т.1 от настоящия договор,
Изпълнителят дължи еднократно обезщетение в размер на 10% от цената на предварително
заявените за предаване съгласно член 5 т. 4 от настоящия договор количества опасни
отпадъци, за които има подписано от двете страни Ценово споразумение, съгласно член 8 ал.1
от настоящия договор.
Член 10 (1) При забавено плащане Възложителят дължи неустойка в размер на 0.5% на ден
върху дължимата, съгласно член 8 от настоящия договор сума за всеки ден от забавата, но не
повече от 10%.
(2) При условие, че забавата продължи повече от 20 (двадесет) календарни дни,
Изпълнителят предприема действия по член 7, т. 2 (b) от настоящия договор, за което изпраща
писмено уведомление до Възложителя.
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VI. СРОК НА ДОГОВОРА
Член 11

Настоящият договор се сключва за срок от една година.
VII.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

Член 12
Несъответствието между предоставената информация в документите по член 5,
т. 1 и т.4 от настоящия договор и фактическото състояние на предадените опасни отпадъци се
установява:
1. на място в момента на предаване на опасните отпадъци от упълномощените лица на
страните по настоящия договор;
2. при извършване на проверката по член 6 т. 6 от настоящия договор;
или
3. с анализ на представителните проби, съгласно член 3 ал.2 от настоящия договор в
съответствие с чл.16 ал.1 т.2 б.”г” от Наредбата за изискванията за третиране и
транспортиране на производствени и на опасни отпадъци.
Член 13
(1) В случаите по чл.7 т.1 отказът за приемане на отпадъците се документира с
подписан протокол от двете страни.
(2) В случаите по член 7 т. 2 от настоящия договор Изпълнителят организира и
извършва връщането на опасните отпадъци до площадката, откъдето са приети като
фактурира направените транспортни разходи – по 0,50 лв/кг без ДДС, но не по-малко от
250,00 лв без ДДС.
Член 14

Настоящият договор се прекратява:
1. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено;
2. с тримесечно писмено предизвестие от която и да е от страните;

3. от датата, от която Изпълнителят не притежава Разрешение за извършване на
дейности с опасни отпадъци, за което е длъжен да информира писмено Възложителя.
Член 15
При промяна в правния статут или собствеността на страните по Договора,
същият остава в сила за правоприемниците им.
Член 16
Всички уведомления и взаимоотношения между страните по настоящия
Договор се извършват в писмена форма на посочените в Договора адреси.
Член 17
Споразуменията към настоящия договор са валидни, ако са изразени в писмена
форма и са подписани от двете страни.
Член 18
За неуредените в настоящия договор отношения се прилагат разпоредбите на
действащото българско законодателство.
Член 19

Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му .

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от
страните.
За Възложителя:

За Изпълнителя:

.......................................................

..........................................................

/............................................................. /

/д-р Лилия Желязкова – изп.директор/
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ЗАЯВКА
ЗА ПРЕДАВАНЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ
КЪМ ДОГОВОР №

ОО - ∟∟∟ - СН – 2014 от .............................. г.

от „............................................................................................“ ..........
ЕИК: .....................................

Ид. номер по ДДС: BG ..........................

Адрес: ........................................................................................................................................................
Представлявано от ....................................................................................................................................
Количествата опасни отпадъци за предаване за третиране са както следва:
№

ОПИСАНИЕ (ХИМ.НАИМЕНОВАНИЕ, КЛАС НА ОПАСНОСТ,
UN НОМЕР)

ВИД
ОПАКОВКА И
ВМЕСТИМОСТ

БРОЙ
ОПАКОВКИ
ОТ ВИД

КИЛОГРАМИ
БРУТО
(ЗАЕДНО С
ОПАКОВКАТА)

16 05 06* Лабораторни химични вещества и смеси с висока
степен на чистота, състоящи се от или съдържащи опасни
вещества, включително смеси от лабораторни химични
вещества и смеси с висока степен на чистота

1
2
3
4
5
6
7
8
ОБЩО
ПРИЛОЖЕН СПИСЪК Да  Не 
Упълномощено лице за предаване на отпадъците (име и длъжност): .........................................................................
Телефон за връзка (стационарен и/или мобилен): .........................................................................................................
Място на съхранение (адрес): .....................................................................................................................................................

Работно време: ............................................................................................................................................................
Друга допълнителна информация и забележки: .............................................................................................. ......
................................................................................................................................................................................
Декларирам, че горната информация отговаря на фактическото състояние и че при предаването и
приемането на опасните отпадъци тяхната опаковка и маркировка ще позволява безопасното им
транспортиране и товаро-разтоварни работи.
Дата: .........................
Място: ........................

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.............................. (подпис и печат)
печат

......................................................... (име и длъжност)

н
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ЦЕНОВО СПОРАЗУМЕНИЕ № ......
по Заявка от ................................... г.
към ДОГОВОР № ОО - ∟∟∟ - CH – 2014 от ....................... г.
за предаване и приемане за третиране на опасни отпадъци

Днес, ∟∟.∟∟. ∟∟∟∟ г., в град София, между
.............................................................................................................................................................................................
ЕИК ....................................................,
Ид. № по ЗДДС BG ...........................................................
Седалище и адрес на управление.........................................................................................................................
Представлявано от .....................................................................................................................................................
Адрес за кореспонденция: ......................................................................................................................................
Тел. ...................................., факс ........................, e-mail: ..........................................................................................

наричано за краткост “Възложител” от една страна
и
“БалБок Инженеринг” АД – София
ЕИК: 834020850, Ид. № по ЗДДС: BG 834020850, адрес: гр. София, бул. “Васил Левски” 118
Банкови сметки УниКредит Булбанк, BIC UNCRBGSF, IBAN BG74UNCR96601012011600
Представлявано от Лилия Петрова Желязкова – изпълнителен директор
наричано за краткост “Изпълнител” от друга страна
на основание чл.8 ал.1 от договора се подписа настоящото Ценово споразумение за следното:
1. Възложителят заплаща на “БАЛБОК ИНЖЕНЕРИНГ” АД възнаграждение за приетите за
третиране отпадъци, определено както следва:
Цена, лв/кг

№

Код

Наименование

1

16 05 06*

Лабораторни химични вещества и смеси с висока степен
на чистота, състоящи се от или съдържащи опасни
вещества, включително смеси от лабораторни химични
вещества и смеси с висока степен на чистота

Количеството на отпадъка е бруто тегло. В цената не е включен ДДС.
Когато стойността на предадена партида отпадъци е по-малка от 250 лв (двеста и
петдесет лева) без ДДС, за услугата се заплащат 250 лв (двеста и петдесет лева) без ДДС.
2. В срок до 10 (десет) дни след подписване на настоящото Ценово споразумение,
Възложителят заплаща на Изпълнителя аванс в размер на ..... % (словом ..............................
процента) от цената на предварително заявените за предаване количества опасни
отпадъци, съгласно член 5 т. 3 и 4 от горепосочения договор.
3. В срок до 30 (тридесет) дни след подписване на Приемо-предавателния протокол и
издаване на фактура - оригинал от Изпълнителя, Възложителят превежда на Изпълнителя
остатъка от дължимото за услугата възнаграждение, като приспада платените авансово
суми.
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

...............................................................

.............................................................

/............................................................/

/д-р Лилия Желязкова – изп.директор/
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