Фирма „Промишлени системи” ООД сключва годишни и еднократни договори със своите клиенти
за приемане на опасни и неопасни отпадъци. Основните раздели в договора са:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Предмет на договора
Място и срок на изпълнение
Цена и срок на заплащане
Задължения на страните:
А) задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
– Да представи копие от свое актуално Разрешително за дейност с отпадъци или
класификационен лист за отпадъка
-Да подготви за транспортиране отпадъците съгласно изискванията на чл.25 и чл.26 от
Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни
отпадъци.
-Да осигури необходима механизация и персонал за натоварване на отпадъците.
-Да осигури достъп на персонала на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на съответните специализирани
транспортни средства до площадката си във връзка с изпълнение на дейностите по
транспортиране на отпадъците и на подизпълнители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако са ангажирани
такива.
-Да осигури присъствие на свой представител по време на предаване на отпадъците
-Да заплати сумата по издадена фактура до 10 дни от получаването й.
Б) задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
– Да съдейства на персонала на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за натоварване на отпадъците.
-Да извърши натоварването на отпадъка само в присъствието на представител/и на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
-Да спазва всички вътрешни правила и правила по техника на безопасност и противопожарна
защита на площадката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
-Да попълни приемо-предавателни протоколи, а за опасните отпадъци Идентификационни
документи.
-Да заплати сумата по издадена фактура на базата на измерени количества и цени посочени в
договора
Права на страните
Отговорност и неустойки
Непреодолима сила
Срок и прекратяване на договора
Общи и заключителни разпоредби
Движението на отпадъците, тяхното съхранение и последващи операции като рециклиране,
оползотворяване, обезвреждане или унищожаване, може да се проследи в регистрационните
документи на „Промишлени системи”ООД и в регистрите на съответната РИОСВ.

Общи условия за приемане на отпадъци
„Промишлени системи”ООД приема за транспортиране и последващо третиране опасни отпадъци от
цялата страна.
Транспортът се извършва със специализирани транспортни средства, отговарящи на изискванията на
Закона за управление на отпадъците, Наредбата за третиране и транспортиране на производствени и
опасни отпадъци и други нормативни изисквания на действащото законодателство, за обезпечаване
съхранението на отпадъка по време на неговото транспортиране.
Приема на отпадъци се извършва чрез измерване по тегло в кг или тонове.
Опаковката на отпадъка трябва да бъде: плътно затворени метални съдове, пластмасови бидони за
течности или стандартни варели,контейнери за флуоресцентни лампи и акумулатори, непромокаеми
чували и биг бегове. Съдовете трябва да са здрави и да нямат течове.
„Промишлени системи”ООД издава всички документи, необходими съгласно действащите
Закони и Наредби за приемане , транспортиране и последващо третиране на отпадъците.

