ДОГОВОР
№ LL – 2016 – ∟∟∟
за предаване и приемане за третиране на излезли от употреба
луминесцентни и други живаксъдържащи лампи
Днес, ____ .____ 2016 г., в гр. София, между:
_______________________________________________
ЕИК: ____________, Ид. № ЗДДС: BG ______________
Седалище и адрес на управление __________________
_______________________________________________
Адрес за кореспонденция ________________________
_______________________________________________
телефон _______________ и факс _________________
представлявано от ______________________________
_______________________________________________,
ПРИТЕЖАТЕЛ
на
излезли
от
употреба
луминесцентни и други живаксъдържащи лампи,
наричан по-нататък за краткост ПРИТЕЖАТЕЛ от
една страна
и
”БАЛБОК ИНЖЕНЕРИНГ” АД
ЕИК: 834020850, Ид. № по ЗДДС: BG834020850,
Седалище и адрес: гр. София 1504, бул.”Васил
Левски” № 118, банкова сметка УниКредит Булбанк,
офис Ж.Кюри, IBAN BG74UNCR96601012011600,
представлявано от д-р Ралица Ангелова –
Изпълнителен директор, от друга страна
като се взе 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-89503/25.09.2014г., Разрешение № 12-ДО-1271-01/
26.11.2014 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.
СТРАНИТЕ се договориха да бъдат компетентни
партньори за изпълнение на разпоредбите на
действащите нормативните актове за управление на
отпадъците, в това число на Наредбата за излязлото от
употреба електрическо и електронно оборудване /обн.
ДВ, бр.100 от 19.11.2013 г./ при следните условия:
ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1 ПРИТЕЖАТЕЛЯТ
предава,
а
БАЛБОК
ИНЖЕНЕРИНГ АД приема срещу възнаграждение
излезли от употреба луминесцентни и други лампи,
съдържащи живак с код 20 01 21* съгласно Наредбата
за класификацията на отпадъците по чл. 3 от ЗУО.

ТЕХНИЧЕСКИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ
УСЛОВИЯ
Чл. 2 БАЛБОК ИНЖЕНЕРИНГ АД приема ИУЖЛ от
ПРИТЕЖАТЕЛЯ от мястото им на съхранение, а
ПРИТЕЖАТЕЛЯТ се задължава да предаде на
БАЛБОК ИНЖЕНЕРИНГ АД притежаваните от него
ИУЖЛ в транспортни опаковки, позволяващи
безопасен транспорт и товаро-разтоварни работи.
Чл. 3 Предаването и приемането на ИУЖЛ се
извършва на основание изпратена до БАЛБОК
ИНЖЕНЕРИНГ АД писмена Заявка по образец,
подписана и подпечатана от ПРИТЕЖАТЕЛЯ.
Чл. 4 (1) На основата на получените заявки, БАЛБОК
ИНЖЕНЕРИНГ АД съставя график за събиране на
ИУЖЛ и изпраща уведомление до ПРИТЕЖАТЕЛЯ за
датата на събиране и регистрационния номер на
превозното средство (подвижния събирателен пункт).
(2) Когато приемането на ИУЖЛ не може да бъде
извършено на предварително съобщената съгласно
предходната алинея дата, БАЛБОК ИНЖЕНЕРИНГ
АД уведомява ПРИТЕЖАТЕЛЯ най-малко 2 дни
предварително и насрочва нова дата за събиране, но в
рамките на сроковете по чл.5 от договора.
Чл. 5 (1) Предаването и приемането на заявените
количества ИУЖЛ се извършва в срок до три месеца
от получаване на заявката по чл.3.
(2) Когато заявеното количество по чл.3 е по-малко от
100 броя или 30 кг, предаването и приемането на
ИУЖЛ се извършва в рамките на дванадесет месеца от
получаването на заявката.
Чл. 6 За всяка календарна година ПРИТЕЖАТЕЛЯТ
изпраща на БАЛБОК ИНЖЕНЕРИНГАД поне една
заявка по чл.3.
Чл. 7 ПРИТЕЖАТЕЛЯТ осигурява достъп до мястото
на предаване и приемане на ИУЖЛ и организира
натоварването на ИУЖЛ на превозното средство
(подвижния събирателен пункт) за своя сметка.
Чл. 8 При предаването и приемането на ИУЖЛ се
попълват, подписват и подпечатват Приемопредавателен
протокол
по
образец
и
Идентификационен документ съгласно Наредба № 1
от 04.06.2014 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.51 от 20.06.2014 г./.
Чл. 9 По време на действие на настоящия договор
ПРИТЕЖАТЕЛЯТ
няма
право
да
предава
притежаваните от него ИУЖЛ на трето лице, освен
при неизпълнение от страна на БАЛБОК
ИНЖЕНЕРИНГ АД на задълженията му по чл.5.

ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ
Чл. 10 В едномесечен срок от сключване на
настоящия договор на основание чл. 93, ал.1 от ЗЗД
ПРИТЕЖАТЕЛЯТ внася по сметката на БАЛБОК
ИНЖЕНЕРИНГ АД задатък в размер на 250 /двеста и
петдесет/ лева.
Чл. 11 БАЛБОК ИНЖЕНЕРИНГ АД има право да се
удовлетвори от задатъка по чл. 10 при наличие на
непогасени задължения на ПРИТЕЖАТЕЛЯ за
извършените услуги.
Чл. 12 При прекратяване на настоящия договор,
задатъкът
по
чл.10
се
възстановява
на
ПРИТЕЖАТЕЛЯ след приспадане на непогасени
задължения в петдневен срок от писменото указване
на банкова сметка, по която да бъде възстановен.
Чл. 13 (1) ПРИТЕЖАТЕЛЯТ заплаща услугата по
събиране и третиране на ИУЖЛ съгласно Ценово
споразумение, неразделна част от настоящия договор.
(2) Ценовото споразумение е валидно за една
календарна година.
(3) През м. декември на всяка година по време на
действие на Договора Ценовото споразумение се
потвърждава за следващата или по взаимно съгласие
на страните се изменя.
(4) При условие, че страните не постигнат съгласие по
реда на ал. 3, Договорът се прекратява, считано от 1
януари на следващата година.
Чл. 14 Плащанията за отделните партиди събрани
ИУЖЛ се извършват в десетдневен срок от
предаването и приемането на ИУЖЛ и попълването на
Приемо-предавателния протокол по чл. 8.
СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ
Чл. 15 БАЛБОК ИНЖЕНЕРИНГ АД може да откаже
приемане на ИУЖЛ, когато:
(1) ПРИТЕЖАТЕЛЯТ предава за приемане ИУЖЛ във
вид и количество различаващо се с повече от 20% от
заявеното в заявката по чл. 3.
(2) Състоянието на ИУЖЛ при предаването и
приемането им не позволява безопасното им
транспортиране.
(3) ПРИТЕЖАТЕЛЯТ не осигури достъп до мястото
на предаване и приемане на датата съгласно чл.4 и/или
не осигури натоварването на ИУЖЛ на транспортното
средство.
Чл. 16 При условие, че БАЛБОК ИНЖЕНЕРИНГ АД не
приеме ИУЖЛ по причина съгласно чл.15, то
ПРИТЕЖАТЕЛЯТ дължи на БАЛБОК ИНЖЕНЕРИНГ
АД обезщетение в двудневен срок в размер на 240.00
/двеста и четиридесет/ лева.
Чл. 17 При условие, че БАЛБОК ИНЖЕНЕРИНГ АД
не приеме притежаваните ИУЖЛ в сроковете съгласно
чл. 5 и не договори с ПРИТЕЖАТЕЛЯ удължаването
им, той дължи на ПРИТЕЖАТЕЛЯ еднократно
обезщетение в двудневен срок след изтичане на
сроковете по чл. 5, в размер на 240 /двеста и
четиридесет/ лева.

Чл. 18 При нарушаване на забраната по чл. 9,
ПРИТЕЖАТЕЛЯТ дължи обезщетение на БАЛБОК
ИНЖЕНЕРИНГ АД в размер на 660 /шестстотин и
шестдесет/ лева за всеки отделен случай в
едноседмичен срок от нарушението.
Чл. 19 При неспазване на задълженията си по чл. 14,
ПРИТЕЖАТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.8%
на ден върху неплатената сума до окончателното й
плащане.
ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 20 (1) Настоящият договор се сключва за
неопределен срок и влиза в сила с плащането на
задатъка по чл.10.
(2) При промяна в правния статут или собствеността
на страните по Договора, същият остава в сила за
правоприемниците им.
Чл. 21 Настоящият договор се прекратява:
(1) по взаимно съгласие на страните, изразено
писмено;
(2) с едномесечно писмено предизвестие от която и да
е от страните;
(3) при настъпване на условията по чл.13, ал.4.
Чл. 22 Страните са длъжни да се уведомяват при
промяна на идентификационните реквизити (име,
адрес, Идентификационен №, регистрация по ДДС) в
едномесечен срок от промяната.
Чл. 23 Всички уведомления и взаимоотношения
между СТРАНИТЕ се извършват в писмена форма на
посочените в Договора адреси.
Чл. 24 Изменения и допълнения в Договора са
валидни, ако са изразени в писмена форма и са
подписани от двете СТРАНИ.
Чл. 25 Споровете между СТРАНИТЕ се решават чрез
преговори и взаимни отстъпки, а при непостигане на
съгласие – съгласно действащото в Република
България законодателство.
Настоящият договор се състави и подписа в два
еднообразни екземпляра – по един за всяка от
страните.

ЗА ПРИТЕЖАТЕЛЯ: ___________________________
/___________________________

– ________________/

ЗА БАЛБОК ИНЖЕНЕРИНГ АД: _________________
/д-р Ралица Ангелова - изп. директор/

ЦЕНОВО СПОРАЗУМЕНИЕ
към Договор № LL – 2016 – ∟∟∟ от _______________ г.
за предаване и приемане за третиране на излезли от употреба луминесцентни
и други живаксъдържащи лампи
Днес, ____ . _____ 2016 г., между:
_________________________________________________________________________________
ЕИК: ________________________,

Ид. № ЗДДС: BG__________________________________

Седалище и адрес на управление _____________________________________________________
Адрес за кореспонденция __________________________________________________________
телефон __________________, факс __________________, е-поща ________________________
представлявано от ________________________________________________________________,
ПРИТЕЖАТЕЛ на излезли от употреба луминесцентни и други живаксъдържащи лампи, наричан понататък за краткост ПРИТЕЖАТЕЛ от една страна
и
”БАЛБОК ИНЖЕНЕРИНГ” АД
ЕИК: 834020850, Ид. № по ЗДДС: BG834020850, Седалище и адрес: гр. София 1504, бул.”Васил
Левски” № 118, банкова сметка УниКредит Булбанк, офис Ж.Кюри, IBAN BG74UNCR96601012011600,
представлявано от д-р Ралица Ангелова – Изпълнителен директор, от друга страна
се сключи настоящото Ценово споразумение, с което се определят цените, които ПРИТЕЖАТЕЛЯТ
заплаща на БАЛБОК ИНЖЕНЕРИНГ за приемане и третиране на излезлите от употреба луминесцентни
и други живаксъдържащи лампи, както следва:
1. Луминесцентни тръби

лв/кг

2. Енергоспестяващи лампи

лв/кг

3. Живачни и натриеви лампи

лв/кг

В цените не е включен ДДС.
Ценовото споразумение е валидно до 31.12.2016 г.

ЗА ПРИТЕЖАТЕЛЯ:

ЗА “БАЛБОК ИНЖЕНЕРИНГ” АД:

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

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

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

/д-р Ралица Ангелова – изп. директор/

