
Анекс към  
Договор за поемане на задължение по оползотворяване на отпадъци, 

В сила от .......................2018 г. 
 

Днес, .................................... г., в гр. София,  между: 
 
ЕКОКОЛЕКТ АД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 

200730421, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Мадрид” № 38, 
представлявано от Изпълнителния директор Юлиан Серафимов Даскалов, в качеството 
на организация по оползотворяване, по смисъла на § 1, т. 16 от Допълнителните 
разпоредби на Закона за управление на отпадъците, обн., ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г., 
притежаваща разрешение № ООп-ОО-2-00/16.01.2013 г., издадено на основание чл. 87, ал. 
1 във връзка с чл. 81, ал. 2 от ЗУО и решение № ООп-ОО-2-02/06.11.2017 г , наричано по-
долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, 

 
И 
 

         ............................................................., вписано в Търговския регистър при Агенция по 
вписванията с ЕИК ......................................., със седалище и адрес на управление: 
............................................................................................................. представлявано от Изпъълнителния 
директор/ Управителя ..............................................................................................................., в качеството на 
производител и/или вносител, който пуска на пазара в Република България продукти, 
след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци от опаковки, 
наричано по – долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, 
 
се сключи настоящият Анекс към гореописания договор, където страните се споразумяха 
за следното:  
 
1. Eднократната вноска за оползотворяване, дължима от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ЕКОКОЛЕКТ, 
се определя като сума от вноските за оползотворяване на отделните видове опаковъчни 
материали, както е посочено в Приложение № 6 в лева за 1 кг опаковъчен материал.   
2. Минималният размер на еднократната годишна вноска за оползотворяване е в размер 
на 100 лв. без включен ДДС и се заплаща до един месец след издаване на фактура от 
страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
3. Минимална вноска за оползотворяване се дължи, когато общия размер на 
възнаграждението на база прогнозни количества на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по Приложение № 4, 
не надхвърля 100 лева. 
4. Ако след подаване на всички месечни справки за съответната година, общо дължимите 
лицензионни възнаграждения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ надвишават сумата на минималната 
вноска, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ доплаща разликата от вече платеното лицензионно 
възнаграждение.  
5. Не се дължи минимална вноска за оползотворяване при условие, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е 
отчел единствено нулеви справки през годината. В такъв случай, авансово заплатения 
минимален размер на еднократната вноска се възстановява от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок от 
един месец от издаване на данъчно кредитно известие. 
 

 
ЗА ЕКОКОЛЕКТ АД:      ЗА ......................................................: 
……………………………….....................….                                                                           ...................................................……………………….....………. 

/Юлиан Даскалов/                                             /..................................................../ 


