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ДОГОВОР 

 

№ …….. / ………………. г 

 

 Днес …………… 2021 г. в гр. София между страните: 

 

„БДЖ - ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: 

гр. София 1080, община Столична, район „Средец”, ул.”Иван Вазов” № 3, вписано в 

Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ при Агенция по вписванията, ЕИК № 175405647, 

представлявано от Любен Лилянов Нанов – Управител, наричани по-долу за краткост 

„ВЪЗЛОЖИТЕЛ”,  

и 

„……………..” …………., със седалище и адрес на управление: гр./с ……….  п.к 

……. , ул. „……….“ № ….., вписано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ при 

Агенция по вписванията с ЕИК № …………., ИН по ДДС № BG ……….., представлявано от 

…………. – Управител, наричан по-нататък за краткост “ИЗПЪЛНИТЕЛ” 

 

на основание чл. 20, ал. 4 от Закона за обществените поръчки и одобрен протокол № 

…………./………….. год. от  Управителя на “БДЖ - Пътнически превози” ЕООД, за 

класиране и определяне на изпълнител на обществената поръчка, се сключи 

настоящият Договор при следните условия: 

 

 І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу възнаграждение 

да извърши приемане, транспортиране и предаване на 300 куб.м. неопасен отпадък от смесен 

строителен отпадък с код 17 09 04, съгласно Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация 

на отпадъците, при спазване на изискванията на чл. 35 от Закона за управление на 

отпадъците (ЗУО), в състоянието, в което са и от мястото, където се намират, съгласно 

„Спецификация за еднократно предаване на смесен строителен отпадък, с местонахождение 

район Подуяне, ул. „Майчина слава“ № 2 към Поделение за пътнически превози София” - 

Приложение № 1, неразделна част към настоящия договор. 

 

 ІІ. СРОК НА ДОГОВОРА 

 Чл.2. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му и е със срок на 

действие 6 /шест/ месеца или до изчерпване предмета на договора, което обстоятелство 

настъпи първо. 

  

 ІІІ. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ 

 Чл.3. (1) Единичната цена за услугата, предмет на договора, е съгласно ценовата 

оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложение № 2 към настоящия договор, а именно цена за 

предаване на 1 тон смесен строителен отпадък с код 17 09 04 -   ……….. лв. без ДДС;  

 (2) Цената на услугата, предмет на този договор, се разбира цена в български лева без 

ДДС, DDP площадка за съхранение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно „ИНКОТЕРМС 2010” 

/включително опаковка, транспорт, мерене на независим кантар/ на адрес на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочен в „Спецификация за предаване на опасен отпадък от отпадъчни 

нефтопродукти, образуван от дейността на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД” - 

Приложение № 1 и не подлежи на промяна по време на изпълнение на договора. 

 (3) Общата стойност по настоящия договор не трябва да надвишава сумата от 8 000,00 

лв. без ДДС. 

 (4). Плащането по този договор ще се извършва, чрез банков превод по сметка на 

Изпълнителя в срок до 30 дни от извършване на услугата по чл. 1 на следната банкова сметка 

на Изпълнителя: 

Банка: ………………………. 

 IBAN: …………………………….. 

 BIC: …………………………… 
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 (5). Условие за извършване на плащането е представяне от страна на  

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на адрес: гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3, „БДЖ-

Пътнически превози” ЕООД в 5 дневен срок от извършване на услугата на следните 

документи: 

1. Двустранно подписан приемо-предавателен протокол за цялостното изпълнение 

на  услугата; 

2. Кантарна/и бележка/и, за предаване на отпадък; 

3. Оригинална фактура, издадена на името на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД 

Дан. номер BG 175405647 с адрес – 1080 София, ул. „Иван Вазов” № 3 с МОЛ: Любен 

Лилянов Нанов, съдържаща № и предмет на договора. 

(6). При непредставяне в срок и на посочения адрес, цитираните документи, срокът за 

плащане на услугата се удължава с толкова дни, с колкото е закъсняло представянето на 

документите. 

             (7). Вземанията на Изпълнителя, произтичащи от настоящия договор не могат да 

бъдат цедирани по реда на чл. 99 и чл. 100 от ЗЗД. 

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен: 

(1) Да заплати уговорената цена в размер в чл. 3 от договора; 

(2) Да предаде на изпълнителя образуваните количества отпадъци, съгласно 

„Спецификация за еднократно предаване на смесен строителен отпадък, с местонахождение 

район Подуяне, ул. „Майчина слава“ № 2 към Поделение за пътнически превози София”- 

Приложение № 1- неразделна част от настоящия договор. 

(3) Да осигури достъп до мястото на предаване и приемане на смесения строителен 

отпадък, на регистрираното превозно средство. 

(4) Да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от 

изпълнителя информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като такава в представената от него оферта. 

 

 V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл. 5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: 

(1) До 14 дни от подписването на договора да състави и предаде на Възложителя на 

валидните адреси за приемане на съобщения към настоящият договор, график за извозване 

на неопасния отпадък от смесен строителен отпадък. След предоставяне на графика, същият 

се утвърждава от контактното лице по договора от страна на Възложителя в рамките на 3 

(три) работни дни. Графикът да включва:  

1. датите  на събиране на отпадъка от поделението; 

2. регистрационните номера на превозните средства, с които ще се транспортира 

отпадъка; 

(2) Да приеме и натовари неопасни отпадъци от строителни материали, съгласно 

представения утвърден график за извозване. Ако настъпи промяна в графика, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ най-малко 2 работни дни преди 

изменението на графика, но сроковете трябва да са съобразени с чл. 2 от договора. 

 (3) Да приеме и натовари неопасните отпадъци от строителния отпадък от мястото му 

на съхранение, съгласно „Спецификация за еднократно предаване на смесен строителен 

отпадък, с местонахождение район Подуяне, ул. „Майчина слава“ № 2 към Поделение за 

пътнически превози София”- Приложение № 1 – неразделна част от настоящия договор, 

доколкото същите отговарят на характера на подобен вид отпадък и на описанието по код 17 

09 04 от Наредба № 2 за класификация на отпадъка. 

 (4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи неопасените отпадъци от смесен 

строителен отпадък, съгласно „Спецификация за еднократно предаване на смесен строителен 

отпадък, с местонахождение район Подуяне, ул. „Майчина слава“ № 2 към Поделение за 

пътнически превози София” - Приложение № 1, като при предаването и претеглянето, 

количествата се удостоверяват с кантарни бележки от най-близкият независим кантар в 

района. На база теглата, установени по кантарни бележки, упълномощени представители на 
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Възложителя и Изпълнителя подписват приемо-предавателен протокол за предаденото 

количество отпадък в 2 броя оригинални екземпляри, по един за всяка от страните.  

 

VІ. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл.6. (1) При неизпълнение на графика за извозване на отпадъците по чл. 5, ал. 1 от 

настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща неустойка за забава в размерна 0,5% от 

общата стойност на договора, за всеки ден закъснение, но не повече от 10% от общата 

стойност на договора. 

(2) При закъснение на плащането, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи обезщетение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на законната лихва върху забавената сума за всеки ден 

закъснение. 

(3) Страните не отговарят за неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, 

ако то е причинено от непреодолима сила. В този случай в отношенията между страните се 

прилага разпоредбата на чл. 306 от Търговския закон. 

(4) Страната, засегната от непреодолима сила е длъжна да предприеме всички 

действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, 

както и да уведоми писмено другата страна в срок от 7 /седем/ дни от настъпването на 

непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това 

вреди. 

 

VII. СЪОБЩЕНИЯ 

Чл.7. (1) Всички съобщения  между страните, свързани  с изпълнението на настоящия 

договор са валидни, ако са направени в писмена форма  и са подписани от упълномощени 

представители на Възложителя и Изпълнителя. 

(2) За дата на съобщението се смята: 

1. датата на предаването – при предаване на съобщението; 

2. датата, посочена на обратната разписка – при изпращане по пощата; 

3. датата на изпращане – при изпращане по електронна поща и факс. 

(3) За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с изпълнението на 

настоящия договор и предаване на документи по чл. 3. от договора се смятат: 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:    ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:  

1080 гр. София      …… гр. ………. 

ул. “Иван Вазов” № 3    ул. „……………..“ №… 

„БДЖ-Пътнически превози” ЕООД  ……………………. 

Дирекция Човешки ресурси”    тел. ……………. 

Отдел “БУТ и Е”      e-mail: …………………… 

тел: 0887/ 04 41 28         

e-mail: ngelova@bdz.bg   

 (4) При промяна на адреса на съответната страна е длъжна да уведоми другата 

писмено в тридневен срок от промяната. В случай, че не изпълни това задължение, то всички 

съобщения на адреса в чл. 7, ал. 3, ще се считат за редовно получени. 

 

 VIIІ. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

Чл. 8. (1). При обработването на лични данни по повод изпълнение предмета на 

настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че служителите му, ангажирани с 

изпълнението на договора, са поели ангажимент за поверителност. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

гарантира, че ще подпомага ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в изпълнение на изискванията за сигурност на 

личните данни по повод настоящия договор, като незабавно го информира при нарушения в 

сигурността на данните, предоставя адекватна и навременна информация, прилага надлежни 

технически и организационни мерки и др.  

(2). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълнява дейностите си по договора при стриктно спазване на 

разпоредбите на действащото законодателство в областта на защита на личните данни – 

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година 

относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно 

свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент 
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относно защитата на данните) и Закона за защита на личните данни ЗЗЛД, като прилага 

подходящите технически и организационни мерки за защита на данните и гарантиране 

правата на субектите на данни. Същият няма право да превъзлага, както и да включва други 

обработващи при извършване на каквито и да е дейности по обработването на лични данни, 

без предварително писмено разрешение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(3). С изпълнението на предмета на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да заличи 

или върне на възложителя (съобразно писмените указания на възложителя) всички лични 

данни, предоставени при и по повод изпълнение на договора. 

(4). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, като обработващ лични данни по настоящия договор, е длъжен 

да поддържа регистър за дейността по обработването им и във всеки един момент да може да 

докаже спазването на Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД. 

 

 IX. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ. СПОРОВЕ 

Чл.9. Към неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

действащото българско законодателство. 

Чл.10 (1) Всеки спор, породен от този договор или отнасящ се до него, ще бъде 

разрешаван доброволно по пътя на преговори, взаимни консултации и обмен на мнения, като 

постигнатото съгласие между страните се оформя в писмено споразумение. 

(2) В случай, че не бъде постигнато съгласие по ал. 1 всички спорове, породени от 

този договор или отнасящи се до него, могат да бъдат решавани чрез медиация. 

(3) В случай, че не бъде постигнато съгласие по ал. 2 всички спорове, породени от 

този договор или отнасящи се до него, ще бъдат разрешавани по съдебен ред от българските 

съдилища. 

(4) Медиацията не е задължителна преди отнасяне на спора за решаване по съдебен 

ред. 

Чл. 11. Всички допълнения и изменения в настоящия Договор се оформят в Анекс, 

подписан и от двете страни. 

Чл.12. Настоящият договор се прекратява: 

1. с изтичане на срока или с изчерпване на предмета на договора, съгласно чл.2; 

2. с окончателното му изпълнение; 

3. по взаимно писмено съгласие на страните; 

4. при виновно неизпълнение  на задълженията на една от страните по договора с 

10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна 

  

Настоящият договор се състои от ….. (……) страници и се състави, подписа и 

подпечата в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните. 

 

Приложения: 

1. Спецификация за еднократно предаване на смесен строителен отпадък, с 

местонахождение район Подуяне, ул. „Майчина слава“ № 2 към Поделение за пътнически 

превози София - Приложение № 1; 

2. Оферта на Изпълнителя - Приложение № 2 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:      ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

 

 

Любен Нанов      ………………………………. 

Управител на       Управител на 

“БДЖ-Пътнически превози” ЕООД   „……………….“ ……………..  
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