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ДОГОВОР 

за транспортиране и третиране на опасни отпадъци 
 
 
 

Днес,  01.12.2015г., в гр.Разград, между: 
„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ.ИВАН 

РИЛСКИ”-РАЗГРАД” АД, вписано в Агенция по вписванията Търговски регистър с ЕИК 
116503980, със седалище и адрес на управление в гр.Разград, ул.”Коста Петров” № 2, 
представлявано от изпълнителния директор – д-р Марин Керчев Керчев, наричано за 
краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ         и 

„АКГ МЕДИКА СТЕРИЛ” ООД, вписано в Агенция по вписванията Търговски 
регистър с ЕИК 202526862, със седалище и адрес на управление – гр.Русе, ул.”Рига” № 7А, 
представлявано от управителя – Мая Петрова Ефтимова, наричано за краткост 
ИЗПЪЛНИТЕЛ, 

след проведена процедура по реда на гл.VІІІ”а” от ЗОП за възлагане на обществена 
поръчка с предмет: „Транспортиране и третиране на опасни болнични отпадъци от меди-
цински дейности, генерирани в „МБАЛ„Св.Иван Рилски”-Разград”АД с код: 18.01.02. и 
с код: 18.01.03* - Oтпадъци, чието събиране и обезвреждане e обект на специални изиск-
вания, с оглед предотвратяване на инфекции”, чрез събиране на оферти с публикуване на 
Публична покана с ID 9047174 от 29.10.2015г. в Портала по обществени поръчки, 

се сключи настоящия договор за следното: 
 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава периодично, срещу 

възнаграждение, да транспортира и третира опасни отпадъци на „МБАЛ„Св.Иван Рилски”-
Разград” АД с код: 18.01.02. и с код 18.01.03* - „Oтпадъци, чието събиране и обезвреждане e 
обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции”,  съгласно 
Технически условия за изпълнение на поръчката и Оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които са 
неразделна част от настоящия договор. Услугите по предходното изречение, наричани за 
краткост в настоящия договор „услуга”, включват: получаване, транспортиране, 
съпътстващи дейности и третиране /обезвреждане/ по съответния предвиден начин и ред на 
опасните отпадъци и се извършват, съгласно разпоредбите на Закона за управление на 
отпадъците и Наредба № 1/09.02.2015г. на МЗ и МОСВ за изискванията към дейностите по 
събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения 
(обн. ДВ бр.13 от 17.02.2015г.). 

 
II. ПРЕДАВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА ОПАСНИТЕ ОТПАДЪЦИ. ОТЧИТАНЕ 

2.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а последният приема опасните 
отпадъци веднъж на две седмици, по график, утвърден от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

2.2. Предаването на опасните отпадъци от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се 
извършва на територията на МБАЛ „Св.Иван Рилски”-Разград АД в гр.Разград, на ул.”Коста 
Петров” № 2, на място, определено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

2.3. Всяко предаване и получаване на опасни отпадъци се удостоверява с 
идентификационен документ, подписан от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и/или други документи, съгласно действащите в страната нормативни 
актове за тези дейности. 

2.4. Теглото на опасния отпадък при предаването му на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се измерва 
на везна, собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и се посочва в документа по предходната точка. 

2.5. След транспортирането и обезвреждане на предадения опасен отпадък, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимия един екземпляр от съставения 
за него идентификационен документ, съгласно действащото законодателство, ведно с 
издадената фактура за стойността на услугата. 
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ІІI. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
3.1. За извършване на всички дейности по транспортиране, съпътстващи дейности и 

третиране /обезвреждане/ на опасни отпадъци, включени в предмета на настоящия договор, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сумата в размер на 1,35 лева /един лев и 
тридесет и пет стотинки/ с включен ДДС на 1 /един/ килограм предаден опасен отпадък, 
съгласно Оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, която е неразделна част от настоящия договор.  

3.2. Договорената цена на услугата по предходната точка е фиксирана крайна 
единична цена за целия срок на договора, като същата не подлежи на промяна, освен при 
намаляването й в интерес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

3.3. Единичната цена на услугата на килограм предаден опасен отпадък включва 
всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на тези дейности, съгласно изискванията 
на действащото законодателство и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, включително за осигуряване на 
всички необходими видове и количества първични и вторични опаковъчни материали за 
събиране и съхранение на опасните отпадъци. 

3.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава фактура за стойността на услугата, изчислена на база 
фактически получените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, транспортирани и обезвредени килограми 
опасни отпадъци, посочени в съставения идентификационен документ по т.2.3. 

3.5. Плащанията за ползваната услуга се извършват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в български 
лева, по банков път, по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с IBAN: BG33 BUIB 9888 1038 
6970 00, BIC: BUIBBGSF в банка: „Сибанк” ЕАД. 

3.6. Плащанията за ползваната услуга се извършват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срока на 
отложено плащане - 30 /тридесет/ календарни дни, считано от датата на издадената 
оригинална фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за стойността на извършената услуга.  

 
IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

4.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 
а/ на свой риск, със свои или осигурени от него материали, техника и средства, срещу 

договорената цена, да извършва дейностите, включени в услугата, предмет на настоящия 
договор; 

б/ да извършва и осигури извършването на услугата качествено, с грижата на добър 
търговец, в съответствие с изискванията на действащото в страната законодателство, само по 
начин /вкл. метод/, в регистрирани обекти и съоръжения, от правоспособни лица, с 
техническо оборудване и материали, отговарящи изцяло на съответните изисквания и 
стандарти; 

в/ да приема цялото предвидено за предаване количество опасни отпадъци от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да извършва услугата по настоящия договор в сроковете определени по 
графика;  

г/ да осигури за своя сметка и своевременно да предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
необходимите количества и необходимите, съгласно действащото законодателство, видове 
първични и вторични опаковъчни материали за събиране и временно съхранение на опасните 
отпадъци, както и за предаването им за транспортиране и третиране, вкл. плътно затворени, 
непробиваеми, непропускливи контейнери с различна вместимост, полиетиленови 
торби/сакове и други.; 

д/ при изпълнение на настоящия договор да спазва и осигури спазването на 
действащите в страната норми и стандарти, както и санитарно-хигиенните изисквания, 
изискванията по безопасност на труда, опазване на околната среда и общественото здраве, 
пожарна безопасност и безопасност на движението и да поема за своя сметка отговорността 
и всички разходи за санкции, наложени от съответните контролни органи, свързани с 
изпълнението на неговите задължения по настоящия договор, вкл. свързани с действията или 
бездействията на негови работници и служители;  

е/ да спазва указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно изпълнението на настоящия 
договор; 

ж/ да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимата му информация и документи, 
свързани с изпълнението на настоящия договор; 
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з/ да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за имената на представителите си, имащи 
право да получават опасните отпадъци и да подписват съответните документи за целта.  

4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 
а/ да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на 

услугата; 
б/ при пълно, точно и навременно изпълнение на задълженията си да получи от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ плащането за извършената услуга. 
 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
5.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 
а/ да оказва необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на договора, 

вкл. да му предоставя достъп до мястото определено за предаване на отпадъците на 
територията на „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград”АД; 

б/ да предава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ опасните отпадъци в състояние, съгласно 
действащото в страната законодателство, в предоставените му за целта опаковки от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

в/ да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в договорените срокове цената за реално 
извършената услуга; 

г/ да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за служителите си, имащи право да предават опасни 
отпадъци и да подписват съответните документи. 

5.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:  
а/ да получи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок необходимите опаковки за събиране и 

съхранение на опасните отпадъци до предаването им на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
б/ по своя преценка, да не предава опасни отпадъци на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 

изпълнение на услугата по настоящия договор; 
в/ да упражнява контрол по изпълнение на услугата, да проверява изпълнението и да 

дава указания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ относно изпълнението на задълженията му по настоящия 
договор; 

г/ когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се е отклонил от изискванията за услугата по т.1, да откаже 
заплащане на цената за нея. 

 
VІІ. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. НЕУСТОЙКИ 

7.1. При забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и неприемане от негов представител на опасните 
отпадъци, в деня и часа посочен в графика, утвърден от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
дължи неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 20 /двадесет/ лева за всеки следващ ден 
забава. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпада в забава по предходното изречение, при неспазване на 
срока посочен в графика, като отделна писмена покана за изпълнение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не 
се изпраща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

7.2. За неизпълнение на задължение по настоящия договор, извън горепосоченото, 
неизправната страна дължи неустойка на изправната в размер на 0,05% на ден върху 
стойността на неизпълнението, но не повече от 20% от стойността на неизпълнението. 
Когато стойността на неизпълнението не може да се определи, дължимата неустойка по 
предходното изречение е в размер на 50 /петдесет/ лева. 

7.3. Дължимата сума за неустойка се удържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по негов избор, от 
което и да било предстоящо плащане за извършената услуга от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

7.4. Страните запазват правото си да търсят обезщетение за вреди по общия ред, ако 
тяхната стойност е по-голяма от изплатените неустойки по реда на този раздел. 

 
VІІІ. СРОК НА ДОГОВОРА 

8. Настоящият договор се сключва за срок до  01.12.2016г.  
 

ІХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
9.1. Настоящият договор се прекратява: 
а/ с изтичане на срока по т.8.1 и изпълнение на задълженията на двете страни; 
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б/ по взаимно съгласие на страните, изразено писмено; 
в/ при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на договора; 
г/ едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с 1-месечно писмено предизвестие, отправено до 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;  
д/ едностранно от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с 2-месечно писмено предизвестие, отправено до 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
9.2. При системно неизпълнение на задължения по договора от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за получаване на опасни отпадъци 
продължила повече от 5 /пет/ дни, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно да прекрати 
договора със 7-дневно писмено предизвестие. 

9.3. При забава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за извършване на дължимо плащане по договора, 
продължила повече от 1 /един/ месец, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право едностранно да прекрати 
договора с 1-месечно писмено предизвестие. 

 
Х. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

10.1. Никоя от страните няма право да прехвърля на трета страна правата и задълже-
нията си, произтичащи от този договор без изричното писмено съгласие на другата страна. 

10.2. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор, са 
валидни, ако са направени в писмена форма, подписани от упълномощените представители 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

10.3. За дата на съобщението се смята: 
- при предаване на съобщението на ръка – датата на получаването, написана от 

получателя; 
- при изпращане по поща или куриерска служба – датата на пощенското клеймо на 

обратната разписка /датата на разписката за връчване от куриера; 
- при изпращане по факс - датата на изпращането, посочена в отпечатаното 

автоматично уведомление за успешно изпращане; 
- при изпращане по e-mail – датата на изпращане, отразена в електронната система, 

която се удостоверява с разпечатка от електронния запис за това . 
10.4. Валидните координати за приемане на съобщения от страните, свързани с 

настоящия договор, са: 
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:                                            ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

адрес: гр.Разград, ул.”Коста Петров”№ 2                       гр.Русе, ул.”Рига” № 7А 
факс:  084/ 629765                                                             - 
e-mail: mbal@bogytec.com                                                office@activeclean.eu 

 
10.5. При промяна на координати за кореспонденция или на представляващите лица 

по т.4.1. б.”з”, съответната страна е длъжна незабавно писмено да уведоми другата.  
10.6. Изпратените съобщения на горепосочените адреси и/или номера, или предадени 

„на ръка” на известните до момента представляващи лица, както и подписаните приемо-
предавателни протоколи и предаденото пране, се считат, за валидно получени, съответно 
валидно подписани и приети, при липса на уведомяване за промяната им.  

10.7. Всички спорни въпроси, възникнали в хода на изпълнението на настоящия 
договор ще се решават от страните по взаимно съгласие, а ако това се окаже невъзможно – 
по съдебен ред. 

10.8. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на 
Закона за управление на отпадъците, наредбите по прилагането му и останалите относими 
разпоредби на действащото в РБългария законодателство. 

10.9. С подписване на настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че за 
извършване на услугата, предмет на договора, притежава всички необходими регистрации и 
документи и отговаря на всички условия, съгласно действащото в РБългария 
законодателство. 
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Настоящият договор се подписа в три еднообразни екземпляра – два за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
 
 
Неразделна част от настоящия договор са:  
1. Технически условия за изпълнение на поръчката;  
2. Оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, включваща техническо и ценово предложение. 

 
 
 
 
 
 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: . .чл.2 от ЗЗЛД . . . .                          ИЗПЪЛНИТЕЛ: . .чл.2 от ЗЗЛД . . . 

     /д-р Марин Керчев/                                                               /Мая Ефтимова/ 



ТЕХНИЧЕСКИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ПОРЪЧКАТА ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ 

НА ОПАСНИ БОЛНИЧНИ ОТПАДЪЦИ 
 
 
 

1. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА:  
 

-Транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци от 
медицински дейности, генерирани в „МБАЛ „Св. Иван Рилски”-Разград” АД, от тип: 
18.01.03*, съгласно изискванията на Наредба №2 от 2014г. за класификация на 
отпадъците, опаковането, обозначението и предаването им за третиране. Това са 
отпадъци, чието събиране и обезвреждане e обект на специални изисквания, с 
оглед предотвратяване на инфекции и опазване на общественото здраве 
(включително телесни части, органи и други анатомични отпадъци, плаценти и 
фетуси, банки и системи за кръв и кръвни продукти, бактериални култури и 
еднократна лабораторна стъклария от дейността на лабораториите, спринцовки, 
игли, ланцети, скалпели, марли, бинтове, тампони и консумативи за еднократна 
употреба, гипсови отливки, болнично и работно бельо, замърсени с биологични 
течности, отпадъците от Инфекциозно отделение и изолаторите на отделенията) 
и отпадъци с код 18.01.02 – телесни части и органи, включително банки за кръв и 
кръвни продукти ( с изключение на тези, с код 18.01.03*). 

 
2. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИКА / ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

- Участникът да притежава разрешение по чл. 67 от ЗУО, или комплексно 
разрешително, издадено на участника по реда на гл. VІІ раздел ІІ от ЗООС и/или 
регистрационен документ, съгласно чл. 35 от ЗУО, за извършване на дейностите 
по предмета на поръчката. 

- Участникът да има осигурено съоръжение – инсинератор, за обезвреждане 
чрез изгаряне на опасни болнични отпадъци с код 18.01.03*, което се доказва с 
представяне на заверено копие на сключения за това договор между участника и 
притежателя на инсинератора, а когато самият участник притежава такова 
съоръжение – с представяне на разрешението, посочено в предходната точка; 

- Участникът да разполага с поне едно превозно средство (отговарящо на 
изискванията) за транспортиране на опасни болнични отпадъци, което се посочва 
в Техническото предложение; 

- При изпълнение на поръчката Изпълнителят да предоставя за своя сметка 
всички необходими опаковъчни материали (отговарящи на изискванията и реда за 
извършване на автомобилен превоз на опасни товари) за събиране и временно 
съхранение на опасните болнични отпадъци, вкл. плътно затворени 
непробиваеми, непропускливи контейнери с различна вместимост, обозначени с 
международния символ „Опасен отпадък”, (оборудвани с полиетиленови пликове)  
в съответствие с Наредба №1 от 9.02.2015г. на МЗ и МОСВ за изискванията към 
дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните 
заведения, с цел опазване на околната среда и общественото здраве; 

 
3. ПЕРИОДИЧНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА :  

- Възложителят предава, а Изпълнителят получава опасните отпадъци един 
път на две седмици по график, утвърден от възложителя; 

 
 
 
 



4. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ; 
- Опасният болничен отпадък се претегля на везна, собственост на „МБАЛ 

„Св. Иван Рилски”-Разград” АД и се предава от Възложителя на Изпълнителя като 
за целта се съставя Транспортна карта / Идентификационен документ или друг 
съответен документ, съгласно действащото законодателство, подписан и 
подпечатан от двете страни. 

- При всяко получаване на готов за обезвреждане опасен отпадък, 
Изпълнителят предоставя на Възложителя необходимите опаковъчни материали 
/контейнери, пликове и др./ за  следващо събиране и временно съхранение на 
опасните болнични отпадъци в количества, достатъчни до следващото извозване. 

 
5. ОТЧИТАНЕ : 

         - Отчитането на опасните болнични отпадъци се извършва в съответствие с 
условията и реда по Закона за управление на отпадъците; 
        - При извършване на дейностите по отпадъците се съставят необходимите 
документи, по реда и образците, по които се предоставя информация, съгласно 
действащите подзаконови нормативни актове в Р България за тези дейности. 










