
ДОГОВОР ЗА ИЗВОЗВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ рТ ДЕЙНОСТТА
Nr. 1123/27.12.2016 г.

Договор за дейности с отпадъци Nr. 1123 / 27.12.2016 г.

Днес, 27.12.2016 г. в гр. София, между 
СИДП ДП ТП ДГС СМЯДОВО
ЕИК по БУЛСТАТ: 201617412, Идентиф. Nr. по ДДС: BG 201617412ф042 
Седалище: гр. Смядово, ул. „Ришки проход" № 2 
Адрес за кооеспонлрннця; Гр, Смядово, ул. „Ришки проход" № 2
Телефон: Ц л Х  v .  ■ « о <\ Ь •• «
Представлявано от: инж. m * A j  Директор на ТП „ДГС Смядово" и О  О FV-
И (V, X, 2)^i f\ Ръководител счетоводен отдел при ТП „ДГС Смядово", наричано за краткост
„Възложител*тзтедна страна

Екологика България ЕООД
ЕИК по БУЛСТАТ: BG 200401187 
Седалище: 1510 София, ул. Васил Друмев 44 
Адрес за кореспонденция: 1510 СосЬия, ул. Баба Вида 2 
Телефс

Предст Ц {\ ч X ЪЪ\ К МА, Z ЪЪ А Д ;___
наричани за краткост „изпълнител" от друга страна
и като се има предвид, че „Екологика България" ЕООД притежа 
дейности с отпадъци, издадено от МОСВ, Nr. 12-ДО-1256-00 
Разрешителното за дейности с отпадъци с nr. 12-ДО-1256-01 от I

за Разрешение за извършване на 
зт 1.04.2013 г. и допълнение на 
2.8.2014 г.

се сключи настоящия Договор за прием и извозване на отпадъци от дейността при следните 
условия:

I. ПРЕДМЕТНА ДОГОВОРА
Чл. 1. Изпълнителят приема и извозва за своя сметка (по з 
отпадъци със съответните кодове съгласно Наредба 3 о 
отпадъците, издадена от Министерство на околната среда 
здравеопазването (ДВ бр. 44 от 25 Май 2004 г.)

иявка) за рециклиране следните 
1.4.2004 за класификация на 

и водите и Министерство на

Nr. Код Наименование
1 1602 14 Излязло от употреба оборудване, различие 

02 09 до 16 02 13 (оборудване от дейността
от упоменатото в кодове от 16

)
2 1602 16 Компоненти, отстранени от излязло от ynoi 

упоменатите в код 16 02 15 (резервни час™
реба оборудване, различни от 
|)

Чл. 2. 1. Предаването и приемането на отпадъците се устан 
представители на двете страни на Приемо-предавателе 
удостоверяващ количеството предадени и приети за третиране
2. Възложителят организира разделното събиране на отпадъци^
Чл. 3. Мястото на приемане на отпадъците е офиса/склада на Въ

II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ПРАВА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 4. Възложителят се задължава:

овява с надлежно попълване от 
н протокол (Приложение 2), 
отпадъци.
е си за своя сметка.
зложителя.
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Договор за дейности с отпадъци Мг. 1123 / 27.12.2016 г.

относно вида и количеството на1. Да предостави писмено на Изпълнителя вярна информация
отпадъците, подлежащи на отвеждане, попълвайки и изпращайки на указания в този договор 
адрес на Изпълнителя Заявка за отвеждане на отпадъци (Прило
2. Да осигури на Изпълнителя достъп до помещението, където 
Заявката за предаване и приемане на отпадъците.
3. Да предаде на Изпълнителя отпадъците, описани в Заявката з!а отвеждане на отпадъците.

Чл. 5. Възложителят има право:
1. Да получи от Изпълнителя всички документи, необходими 
органи, че не е Притежател на отпадъците, предмет на настояф 
за третиране на Изпълнителя.
2. Да получи от Изпълнителя доказателства, че Изпълнит 
извършване на дейности с отпадъци към датата на подписване

а доказване пред компетентните 
ия договор след предаването им

елят притежава Разрешение за 
на настоящия Договор.

III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ПРАВА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 6. Изпълнителят се задължава:
1. В срок от 10 (десет) работни дни от датата на получаване ь 
отвеждането на отпадъците, описани в нея.
2. Да осигури упълномощено лице, което да подпише докуме! 
Договор: Приемо-предавателен протокол (Приложение 2).
3. Да претегли приетите отпадъци в технологичната си база 
към Възложителя в рамките на 2 (два) работни дни след претеп
4. Да третира приетите отпадъци при спазване на законовите
5. Да осигури безопасни и здравословни условия на труд 
работа, включително специално работно облекло и лични пре,с
6. Да притежава Разрешение за извършване на дейности с oji 
Договор към датата на неговото подписване.

жение Nr. 1). 
съхранява отпадъците, описани в

а Заявката по чл. 4.2 да извърши

^тите съгласно чл. 2 от настоящия

изпрати информация за теглата 
лянето.

изисквания.
три изпълнение на възложената 
пазни средства.
падъците, предмет на настоящия

Чл. 7. Изпълнителят има право да откаже приемането на отпадъците, ако те не са предмет на 
настоящия договор съгласно чл. 1 или не са подготвени за извозване съгласно изискванията на 
Изпълнителя.

IV. ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ
Чл. В.Административното обслужване, транспортът и рецириранетона отпадъците на този 
договор изцяло за сметка на Изпълнителя.

V. НЕУСТОЙКИ
Чл.9. Двете страни се договарят за липса на неустойки по този

VI. СРОК НА ДОГОВОРА
Чл. 10. Настоящият Договор се сключва за срок от 1 (еди 
подписването му. За продължаването на срока (отново за съ 
ще подписват Анекс за продължаване.

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 11. Настоящият Договор се прекратява:

1. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено;
2. с изтичане на срока му;
3. с 15-дневно предизвестие от някоя от страните.

договор.

а) година, считано от датата на 
>|1(ия период от 1 година) страните
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Договор за дгйности с отпадъци Nr. 1123 / 27.12.2016 г.

Чл. 12. Всички уведомления и взаимоотношения между страните по настоящия Договор се 
извършват в писмена форма на посочените тук адреси:

1. За Възложителя: 
Лице за 
Директс 
Мобиле 
Адрес: ]

bg

2. За Изпълнителя: 
Лице за

S S Z  4K.3L Ъ Ъ П  Ц ь . 1  Ъ Ш
Адрес:, ^  °

Чл. 13. За неуредените в настоящия Договор отношения 
действащото българско законодателство.
Чл. 14. Настоящият Договор влиза в сила с подписването му.
Настоящият Договор се състави и подписа в два еднообразни 
страните.

За Възложителя:

се прилагат разпоредбите на

екземпляра, по един за всяка от

За Изпълнителят

1  ЬЪ\\Л
' 'г к т о р

UiV.IL

Смядово/

Ц | \ Х  B l \ ^

Ц( \ .  0. Ъ Ъ
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