
ДОГОВОР №63/14.04.2016 г. 

за транспортиране и унищожаване на опасни отпадъци и лекарствени 

средства с изтекъл срок на годност 

Днес 14.04.2016 г. в гр.Лом се сключи настоящият договор между:  
МБАЛ "Свети Николай Чудотворец" ЕООД, гр.Лом, със седалище и 
адрес на управление: гр. Лом, ул. "Тодор Каблешков" №2, ЕИК: 
130128163, представлявано от Д-р Георги Томов Савков – Управител, 
наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ  
и 
ДЗЗД"КОНСОРЦИУМ"БМТ-ПАВЛОВА", със седалище и адрес на 
управление град София, пл. „Папа Йоан Павел Втори" №1, БС „България 
2000", представлявано от Милор Петров Михайлов - Управител, наричано 
за краткост Изпълнител, от друга страна. 

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО: 

I. ПРЕДМЕТИ СРОК НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да събира, 
транспортира и унищожава опасните отпадъци от дейността на 
Възложителя и лекарствени средства с изтекъл срок на годност, срещу 
цена, която Възложителят се задължава да заплати в размера и при 
условията, уговорени по-долу. 
(2) Прогнозните количества на опасните отпадъци са: 
 
№ Опасните отпадъци Код по Наредба 

№3/2004г. за 
Класификация на 
отпадъците на 
„МБАЛ -
Лом”ЕООД 

Прогнозно 
количество 

Единична 
мярка 

1. Остри инструменти (с изключение на 18 01 03) 18.01.01 4000 кг 
2. Телесни органи и части, включително банки за кръв 

и кръвни продукти  
18.01.02 300 кг 

3. Отпадъци, чието събиране и обезвреждане е обект 
на специални изисквания, с оглед предотвратяване 
на инфекции 

18.01.03*. 9000 
 

кг 

4. Отпадъци, чието събиране и обезвреждане не е 
обект на специални изисквания, с оглед 
предотвратяване на инфекции ( например 
превръзки, гипсови отливки и т.н) 

18.01.04 1000 кг 

5. Химични вещества и препарати, състоящи се или 
съдържащи опасни вещества 

18 01 06* 100 кг 

6. Лекарствени продукти с изтекъл срок на годност 18.01.09 100 кг 
7. Флуоресцентни лампи и други съдържащи живак 20 01 21* 600 бр. 

 
 
 



(3) Съставът на отпадъците се преценява (ориентировъчно), както следва: 
Употребена адхезивна лента, гипс                                       20-30 % 
Бракувани/употребени медицински приспособления,         30-40 % 
общо 
Каучук                                                                                    1 - 2  %  
Пластмаса (с не повече от 18 % съдържание на РУС)          6-10 % 
Спринцовки, игли, ампули                                                    5-10 % 
Кости, органи, вътрешности, трупове на малки животни    0-15 % 
Заразни отпадъци, лекарства с изтекъл срок на годност,    0-10 % 
счупени стъкла 
Опаковки, контейнери от хартия, картон и др.                     10-20 % 
Инфекциозни течности                                                            1-5 % 
Летливи течности                                                                     1-5 % 
 
Чл. 2. Събирането и транспортирането на опасните отпадъци ще се 
извършва по заявка на Възложителя, в контейнери, собственост на 
Изпълнителя с вместимост 240 л, съгласно изискванията за безопасен 
транспорт на опасни отпадъци. 

II. СРОК НА ДОГОВОРА 

Чл. 3. Този договор се сключва за срок от 1 /една/ година от датата на 
подписването му. 

III. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ 

Чл. 4. Изпълнителят извършва услугите, предмет на този договор при 
цени, съгласно Приложение №1 /„Ценово предложение“/ неразделна част 
от настоящият договор. 
Чл. 5. Възложителят извършва плащането по банкова сметка на 
Изпълнителя: 
IВАN: BG75BPBI79421078788601, ВIС: BPBIBGSF при „Юробанк 
България" АД. 
Срок на отложено плащане до 60 /шестдесет/ календарни дни. 
Чл. 6. Фактурирането се извършва всеки път на база на фактически 
предадените количества от страна на Възложителя, съгласно отрязък 1 
(един) на индентификационна карта. 
 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ: 

Чл. 7. При предаване за транспортиране на отпадъците от Възложителя на 
Изпълнителя, страните се задължават да спазват изискванията на Наредба 
№ 2 от 2003 г. /Обн.ДВ.бр.№10 от 05.02.2013г./ за реда и образците, по 
които се представя информация за дейностите по отпадъците, както и реда 
за водене на публични регистри на Министерството на околната среда и 



водите, Министерство на здравеопазването и Министерство на 
регионалното развитие и благоустройството. 
 
Чл. 8. (1) Възложителят се задължава: 

1. Да предава отпадъците добре опаковани в полиетиленови торби и 
в маркирани и дезинфекцирани контейнери, без метални или едри 
стъклени предмети (с изключение на ампули, банки и игли от спринцовки 
и абокати, които съответно да са обезопасени в пластмасови банки). 
Отпадъците не трябва да съдържат повече от 18% РVС материали, 
съгласно изискванията на технологията "пиролиза"; 

2. Да извърши уговорените плащания съгласно чл. 4 и чл. 5 от този 
договор; 

3. Да не предава на Изпълнителя битови отпадъци, такива 
съдържащи радиоактивни изотопи или лъчения, както и обемисти метални 
или стъклени предмети; 

4. Да издава и попълва при всяко предаване на отпадъци 
индентификационна карта 6 шест екземпляра, която се заверява от 
Изпълнителя по реда и условията на Наредба № 2 от 22.01.2013 г. на 
МОСВ, МЗ И МРРБ. 

5. Правилно да събира и съхранява отпадъците на територията на 
лечебното заведение, като използва контейнерите само за отпадъци, от 
които има здравен риск и ги пълни само до степен, при която е възможно 
да се затвори капакът на контейнера. Изпълнителят информира 
Възложителя, ако тези изисквания не се спазват и Възложителят трябва да 
осигури незабавно коригиране на тези проблеми; 

6. Всички портали или врати на помещенията за предаване/ 
приемане на контейнерите трябва да бъдат затворени, когато контейнерите 
се обработват; 

7. Да упълномощи лице, което да упражнява контрол по изпълнение 
на договореностите и да подписва необходимите документи при предаване 
на опасните отпадъци на Изпълнителя; 

8. Да предава на Изпълнителя отпадъците си на определеното за това 
място. 
(2) Възложителят има право да изисква своевременно и качествено 
изпълнение на предмета на този договор. 

Чл. 9. (1) Изпълнителят се задължава: 
1. В уговорената периодичност да приема, транспортира и предава 

за унищожаване, съгласно установения за тази дейност ред, отпадъците 
предоставени от Възложителя. 

2. Да издава фактура за транспортираното и унищожено 
количество отпадъци на база на подписаните от двете страни транспортни 
карти за количествата и фактическата стойност на услугата. 



 
(2) Изпълнителят има право: 

1. Да получава уговореното в този договор възнаграждение; 
2. Да изисква от Възложителя точното спазване на изискванията 

относно съдържанието на предаваните отпадъци и технологията на 
събирането и съхранението им. 

 
V.  НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 

 Чл. 10. (1) При неизпълнение на задълженията, относно срока и начина на 
плащане или на договорения график за извозване на опасните болнични 
отпадъци, неизправната страна дължи неустойка в размер на 0,1 % от 
дължимата стойност за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от 
дължимата цена. 
 
        (2) При неспазване на задължението си по чл. 8. т. 3, Възложителят 
дължи на Изпълнителя сумата необходима за покриване на разходите по 
отстраняване на нерегламентирания продукт от пещта, както и времето за 
изтиване и подгряване. 

(3) Гаранцията за добро изпълнение е в размер на 3% /три процента/ 
от цената на договора без ДДС или сума в размер на 1023,00 лева /хиляда и 
двадесет и три лева/. Гаранцията за изпълнение се освобождава в пълен 
размер в срок до 30 /тридесет/ дни след окончателното изпълнение на 
договора, ако изпълнението е точно, качествено и отговаря на 
изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Гаранцията за изпълнение се задържа 
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако изпълнението е неточно, некачествено и/или не 
отговаря на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Гаранцията за изпълнение 
се задържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на разваляне на договора по вина 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА: 

Чл. 11. (1) Договорът се прекратява: 
1. с изтичане на неговия срок; 
2. по взаимно писмено съгласие на страните; 
3. с едномесечно писмено предизвестие на една от страните; 
4. едностранно, без предизвестие от страна на Възложителя, в 

случай, че Изпълнителят забави два пъти последователно извършването на 
договорените услуги; 



VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

Чл. 12. Нищожността на някоя от клаузите в договора или на 
допълнително уговорените условия не води до нищожност на друга клауза 
или на договора като цяло. 

Чл. 13. Страните по настоящия Договор ще решават споровете, 
възникнали по време на неговото изпълнение, по пътя на преговорите, а в 
случай на непостигане на споразумение - по съдебен ред. 

Чл. 14. Неуредените в настоящия Договор въпроси се подчиняват на 
разпоредбите действуващите към момента на сключване и изпълнение на 
договора норми на търговското и гражданското законодателство на 
Република България. 
 
Лица и тел. за контакти: 
1. За МБАЛ"Свети Николай Чудотворец"ЕООД,гр.Лом – Д-р 
Владислав Иванов – 0877724781 
2. За ДЗЗД"КОНСОРЦИУМ"БМТ-ПАВЛОВА" - 02/96 00 203 факс 
02/96 00 204 

 

            Настоящият договор се изготви и подписа в два еднообразни 
екземпляра - по един за всяка от страните. 
 
 
 
 
 
 
 
За Възложителя:  подпис   За Изпълнителя:  подпис 
  / Д-р Георги Савков/    / Милор Михайлов/ 
 
 
 


