
 

Д О Г О В О Р 

№…….. 

 
  Днес…………2014год. в гр.Плевен, се сключи настоящият договор 

между: 

1………………………………………………………………………………

с ЕИК……………….., със седалище и адрес на управление 

гр./с…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

представляван/представлявано: 

от……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

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

2.” ГИС” ЕООД, с ЕИК 114571309, със седалище и адрес на 

управление на дейността-гр.Плевен, ж.к.”Дружба”, ул.”България”, 

№18, Шоуруум, представлявано от – ВЛАДИСЛАВ КРАСИМИРОВ 

ДИМИТРОВ –ТЪРГОВСКИ ПЪЛНОМОЩНИК, по силата на 

пълномощно рег.№12128/27.`12.2012г. на нотариус – Савина Иванова с 

рег.№016 на НК, с район на действие –района на Пл.РС наричан по-

долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна. 

  

І.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл.1.С настоящият договор двете страни водени от желание за взаимен 

интерес, се съгласяват като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага и предава в 

полза на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а последният приема за собствена сметка и 

изпълнение и на основание РЕШЕНИЕ №08-ДО-282-00 от 

04.12.2012г. на Министерство на околната среда и водите-РИОСВ-

Плевен, издадено съобразно чл.71, ал.1 във вр. чл.35, ал.1, т.1 от 

ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ /ЗУО/ да : ПРИЕМЕ 

РАЗМЯНА И ИЗКУПУВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ-ИЗЛЯЗЛО ОТ 

УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ 

/ИУЕЕО/ ЗА ПОДЛАГАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 

ПРЕДИ ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕТО ИМ; ПРЕДВАРИТЕЛНА 

ОБРАБОТКА; РАЗГЛОБЯВАНЕ; СОРТИРАНЕ; ТРОШЕНИ; 

УПЛЪТНЯВАНЕ; ПЕЛЕТИЗИРАНЕ; СУШЕНЕ; РЯЗАНЕ; 

КОНДИЦИОНИРАНЕ; ПРЕОПАКОВАНЕ; РАЗДЕЛЯНЕ; 

ПРЕГРУПИРАНЕ; СМЕСВАНЕ; СЪХРАНЕНИЕ, която дейност по 

третиране на отпадъците ще се извършва на обект : ПЛОЩАДКА №1, 



находяща се в гр.Плевен, обл.Плевен, общ.Плевен, ПИ с 

идентификатор 56722.652.215, с площ от 576 кв.м. и сградите, които 

попадат в имота; ПИ с идентификатори 56722.652.479.29, със застроена 

площ 144 кв.м. и ПИ с  идентификатор 56722.652.215.1 със застроена 

площ 119 кв. м. 

Чл.2./1/ Произхода на количествата  и вида на доставяните /ИУЕЕО/ по 

настоящия договор се удостоверяват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с изрична 

декларация по образец утвърден от Министъра на Околната среда и 

водите . 

         /2/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  предоставя възмездно в  собственост  на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следните ИУЕЕО: 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 



Чл.3. Действието и срока на договора се счита за изпълнен от момента 

на подписване на същия от страните, с предаването и приемането на 

индивидуализираните ИУЕЕО.  

 

 ІІ.ЦЕНА. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
чл.4. Цялостната цена, възлизаща на:………………………………лв. се 

изплаща от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при подписване на 

настоящия договор, при пряко договаряне между страните и съобразно 

клаузата на чл.3.по следния начин: /по банков път или без касово 

разплащане/…………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

 

ІІІ.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  се задължава:  

1.Да извърши за своя сметка, технологии и инсталации възложените му 

дейности от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  в съответствие  на нормите съдържащи 

се в настоящия договор и ЗУО.  

2.Да извършва дейност във вид , количества, произход на отпадъците и 

третирането на същите в рамките на притежаваното разрешително 

съобразно РЕШЕНИЕ №08-ДО-282-00 от 04.12.2012г. на Министерство 

на околната среда и водите-РИОСВ-Плевен, и нормите съдържащи се в 

ЗУО. 

3.Да заплати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ стойността на доставените ИУЕЕО в 

срока и по начина уреден по-горе. 

Чл.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  има право:  

1.Да ПРИЕМЕ РАЗМЯНА И ИЗКУПУВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ-

ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО 

ОБОРУДВАНЕ /ИУЕЕО/ ЗА ПОДЛАГАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИ 

ДЕЙНОСТИ ПРЕДИ ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕТО ИМ; 

ПРЕДВАРИТЕЛНА ОБРАБОТКА; РАЗГЛОБЯВАНЕ; СОРТИРАНЕ; 

ТРОШЕНИ; УПЛЪТНЯВАНЕ; ПЕЛЕТИЗИРАНЕ; СУШЕНЕ; РЯЗАНЕ; 

КОНДИЦИОНИРАНЕ; ПРЕОПАКОВАНЕ; РАЗДЕЛЯНЕ; 

ПРЕГРУПИРАНЕ; СМЕСВАНЕ и СЪХРАНЕНИЕ на същите. 

2.Да пуска  повторно в употреба, рециклирани компоненти или цели 

уреди преминали след необходимото третиране. 

 

 

ІV.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл.7.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  е длъжен: 



1.Да оказва необходимото съдействие и предаде за разделно третиране 

ИУЕЕО на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  по повод изпълнение на възложената 

работа. 

Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1.Да получи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на доставените и 

предоставени в негова собственост ИУЕЕО в срока и по начина уреден 

по-горе. 

 

V. ОТГОВОРНОСТИ  

Чл.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  отговаря за действията на трети  лица, на 

които е  възложил изпълнение на поръчката , като за свои действия. 

Чл10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  отговаря за свои действия излизащи извън 

рамките на издаденото му Разрешително и явяващи се в противоречие 

на ЗУО. 

Чл.11.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за декларираните от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ данни съдържащи се в предоставената му декларация 

по образец на Министъра на Околната среда и водите. 

 

VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.12. Настоящия договор се прекратява : 

1.С подписване на същия от страните, с предаването и приемането на 

индивидуализираните ИУЕЕО.  

2.По взаимно съгласие на страните. 

3.Оттегляне на поръчката от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

4.Отказ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  от поръчката. 

5.При прекратяване ликвидация и обявяване в несъстоятелност на 

някоя от  страните. 

 

VІІ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§.1.Всички спорове породени по изпълнение на настоящия договор или 

отнасящи се допълнителните споразумения по  него , включително и 

споровете породени от или отнасящи се до тълкуване, 

недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат  решавани 

по взаимно съгласие в интерес на двете страни. 

§.2.  Всички  изменения поправки  и  допълнение на  този договор се 

валидират само ако са  направени в писмена форма и подписани от 

двете страни. 

§.3. Адреси за взаимна обмяна и кореспонденция между страните са:  

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ……………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 



на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гр. Плевен , ж.к.”Дружба”, ул.”България”, №18-

Шоуруум. 

§.5. За всички неуредени в настоящия договор въпроси се прилагат  

разпоредбите на действащото в Р. България законодателство. 

  Настоящия договор се състави подписа и подпечата в два 

еднообразни екземпляра , всеки със силата на оригинал – един за  

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:………………..          

 

 

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛ:………………….. 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Д О Г О В О Р 

№…….. 

 
  Днес…………2014год. в гр.Плевен, се сключи настоящият договор 

между: 

1……………………………………………………………………………… 

с ЕГН…………………., с постоянен адрес: гр./с………………………… 

Обл……………………,общ…………………………, район…………….. 

Ул./бл………………………………………………вх……ет………ап….. 

С л.к-та №………………., изд.на…………….от МВР-Плевен. 

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

2.” ГИС” ЕООД, с ЕИК 114571309, със седалище и адрес на 

управление на дейността-гр.Плевен, ж.к.”Дружба”, ул.”България”, 

№18, Шоуруум, представлявано от – ВЛАДИСЛАВ КРАСИМИРОВ 

ДИМИТРОВ –ТЪРГОВСКИ ПЪЛНОМОЩНИК, по силата на 

пълномощно рег.№12128/27.12.2012г. на нотариус –Савина Иванова с 

рег.№016 на НК, с район на действие –района на Пл.РС наричан по-

долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна. 

  

І.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл.1.С настоящият договор двете страни водени от желание за взаимен 

интерес, се съгласяват като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага и предава в 

полза на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а последният приема за собствена сметка и 

изпълнение и на основание РЕШЕНИЕ №08-ДО-282-00 от 

04.12.2012г. на Министерство на околната среда и водите-РИОСВ-

Плевен, издадено съобразно чл.71, ал.1 във вр. чл.35, ал.1, т.1 от 

ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ /ЗУО/ да : ПРИЕМЕ 

РАЗМЯНА И ИЗКУПУВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ-ИЗЛЯЗЛО ОТ 

УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ 

/ИУЕЕО/ ЗА ПОДЛАГАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 

ПРЕДИ ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕТО ИМ; ПРЕДВАРИТЕЛНА 

ОБРАБОТКА; РАЗГЛОБЯВАНЕ; СОРТИРАНЕ; ТРОШЕНИ; 

УПЛЪТНЯВАНЕ; ПЕЛЕТИЗИРАНЕ; СУШЕНЕ; РЯЗАНЕ; 

КОНДИЦИОНИРАНЕ; ПРЕОПАКОВАНЕ; РАЗДЕЛЯНЕ; 

ПРЕГРУПИРАНЕ; СМЕСВАНЕ; СЪХРАНЕНИЕ, която дейност по 

третиране на отпадъците ще се извършва на обект : ПЛОЩАДКА №1, 

находяща се в гр.Плевен, обл.Плевен, общ.Плевен, ПИ с 

идентификатор 56722.652.215, с площ от 576 кв.м. и сградите, които 

попадат в имота; ПИ с идентификатори 56722.652.479.29, със застроена 



площ 144 кв.м. и ПИ с  идентификатор 56722.652.215.1 със застроена 

площ 119 кв. м. 

Чл.2./1/ Произхода на количествата  и вида на доставяните /ИУЕЕО/ по 

настоящия договор се удостоверяват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с изрична 

декларация по образец утвърден от Министъра на Околната среда и 

водите . 

         /2/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  предоставя възмездно в  собственост  на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следните ИУЕЕО: 

………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

Чл.3. Действието и срока на договора се счита за изпълнен от момента 

на подписване на същия от страните, с предаването и приемането на 

индивидуализираните ИУЕЕО.  

 



 ІІ.ЦЕНА. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
чл.4. Цялостната цена, възлизаща на:………………………………лв. се 

изплаща от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при подписване на 

настоящия договор, при пряко договаряне между страните и съобразно 

клаузата на чл.3.по следния начин: /по банков път или без касово 

разплащане/…………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

 

ІІІ.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  се задължава:  

1.Да извърши за своя сметка, технологии и инсталации възложените му 

дейности от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  в съответствие  на нормите съдържащи 

се в настоящия договор и ЗУО.  

2.Да извършва дейност във вид , количества, произход на отпадъците и 

третирането на същите в рамките на притежаваното разрешително 

съобразно РЕШЕНИЕ №08-ДО-282-00 от 04.12.2012г. на Министерство 

на околната среда и водите-РИОСВ-Плевен, и нормите съдържащи се в 

ЗУО. 

3.Да заплати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ стойността на доставените ИУЕЕО в 

срока и по начина уреден по-горе. 

Чл.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  има право:  

1.Да ПРИЕМЕ РАЗМЯНА И ИЗКУПУВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ-

ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО 

ОБОРУДВАНЕ /ИУЕЕО/ ЗА ПОДЛАГАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИ 

ДЕЙНОСТИ ПРЕДИ ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕТО ИМ; 

ПРЕДВАРИТЕЛНА ОБРАБОТКА; РАЗГЛОБЯВАНЕ; СОРТИРАНЕ; 

ТРОШЕНИ; УПЛЪТНЯВАНЕ; ПЕЛЕТИЗИРАНЕ; СУШЕНЕ; РЯЗАНЕ; 

КОНДИЦИОНИРАНЕ; ПРЕОПАКОВАНЕ; РАЗДЕЛЯНЕ; 

ПРЕГРУПИРАНЕ; СМЕСВАНЕ и СЪХРАНЕНИЕ на същите. 

2.Да пуска  повторно в употреба, рециклирани компоненти или цели 

уреди преминали след необходимото третиране. 

 

 

ІV.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл.7.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  е длъжен: 

1.Да оказва необходимото съдействие и предаде за разделно третиране 

ИУЕЕО на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  по повод изпълнение на възложената 

работа. 

Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 



1.Да получи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на доставените и 

предоставени в негова собственост ИУЕЕО в срока и по начина уреден 

по-горе. 

 

V. ОТГОВОРНОСТИ  

Чл.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  отговаря за действията на трети  лица, на 

които е  възложил изпълнение на поръчката , като за свои действия. 

Чл10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  отговаря за свои действия излизащи извън 

рамките на издаденото му Разрешително и явяващи се в противоречие 

на ЗУО. 

Чл.11.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за декларираните от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ данни съдържащи се в предоставената му декларация 

по образец на Министъра на Околната среда и водите. 

 

VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.12. Настоящия договор се прекратява : 

1.С подписване на същия от страните, с предаването и приемането на 

индивидуализираните ИУЕЕО.  

2.По взаимно съгласие на страните. 

3.Оттегляне на поръчката от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

4.Отказ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  от поръчката. 

 

VІІ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§.1.Всички спорове породени по изпълнение на настоящия договор или 

отнасящи се допълнителните споразумения по  него , включително и 

споровете породени от или отнасящи се до тълкуване, 

недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат  решавани 

по взаимно съгласие в интерес на двете страни. 

§.2.  Всички  изменения поправки  и  допълнение на  този договор се 

валидират само ако са  направени в писмена форма и подписани от 

двете страни. 

§.3. Адреси за взаимна обмяна и кореспонденция между страните са:  

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ……………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гр. Плевен , ж.к.”Дружба”, ул.”България”, №18-

Шоуруум. 

§.5. За всички неуредени в настоящия договор въпроси се прилагат  

разпоредбите на действащото в Р. България законодателство. 



  Настоящия договор се състави и подписа  в два еднообразни 

екземпляра , всеки със силата на оригинал – един за  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  

и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:………………..          

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛ:………………….. 

                   

 

 

 

 


