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ДД   ОО   ГГ   ОО   ВВ   ОО   РР   

ЗА ПОЕМАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕ ПО СЪБИРАНЕ И 

ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ОТРАБОТЕНИ МАСЛА ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНА 

СИСТЕМА 

№ …………………………  / ………………………. 
 

 

Днес, ……………………… между:  

 

1. Търговско дружество “ЕКОРИВЕЙС ОЙЛ” ЕАД, регистрирано при Агенция по 

вписванията с ЕИК 200925275, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, 

Община Пловдив, п.к. 4001, р-н Западен, ул. Рая № 12, вх. Е, ап.13, представлявано от 

Изпълнителния директор Кирил Георгиев Илиев, в качеството си на колективна 

организация по оползотворяване на отработени масла, притежаваща Решение № ООп 

– ОМ – 04 - 00 / 05.03.2013 г.,  и Решение № ООп-ОМ-4-01/23.01.2018 г. за 

продължаване срока на Разрешението със срок на действие до 31.12.2022 г., 

неразделна част от , Решение № ООп-ОМ-4-02/24.06.2022 г.  издадени от Министъра 

на околната среда и водите  

 

и 

 

2.  „………………………………………“ ………….., регистрирано при Агенция по 

вписванията с ЕИК …………………., със седалище и адрес на управление: 

.…………………….., п.к. ……………., р-н ………………….., ул. 

………………………………… № ….., представлявано от 

………………………………… - Управител,  наричано за краткост в договора 

„КЛИЕНТ” 

 

На основание чл. 14, ал. 2, т. 2 от Закона за управление на отпадъците (Обн., ДВ, бр. 53 

от 13.07.2012 г., в сила от 13.07.2012 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.19 от 5 Март 2021г.) се 

сключи следният договор за сътрудничество в областта на събиране и 

оползотворяването на отработени масла с цел постигане на целите за оползотворяване 

на отработени масла по чл. 8 от Наредбата за отработените масла и отпадъчните 

нефтопродукти (в сила от 08.01.2013 г., обн. ДВ, бр. 2 от 08.01.2013 г., изм. и доп. ДВ. 

бр.60 от 20 Юли 2018 г., изм. И доп. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2021 г.). 

 

 

ЦЕЛ И ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 1. (1) КЛИЕНТЪТ е лице, пускащо на пазара на територията на РБългария 

продукти – свежи масла и нефтопродукти, след употребата на които се образуват 

масово разпространени отпадъци по смисъла на чл. 14, ал. 1 от Закона за управление 

на отпадъците, по-нататък наричан ЗУО, а именно отпадъци под формата на 

отработени масла.  

(2) На основание чл. 14, ал. 2, т. 2 от ЗУО  и чл. 9, ал. 1, т. 2, от Наредбата за 

отработените масла и отпадъчните нефтопродукти, КЛИЕНТЪТ възлага на 
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„ЕКОРИВЕЙС ОЙЛ” ЕАД изпълнението на задължението си за събиране и 

оползотворяване на отработени масла, получени след употребата от пуснати от 

КЛИЕНТА на пазара на територията на РБългария свежи масла. „ЕКОРИВЕЙС ОЙЛ” 

ЕАД приема да изпълни това задължение, срещу заплащане от страна на КЛИЕНТА 

на уговореното в настоящия договор и анексите към него възнаграждение, като се 

задължава да предостави на компетентните органи необходимата по закон 

документация, удостоверяваща неговото изпълнение. 

(3) При нормативно изменение на целите по чл. 8 от Наредбата за отработените 

масла и отпадъчните нефтопродукти и във връзка с чл. 14 от ЗУО, страните се 

задължават да предоговорят изпълнението на горното задължение в десетдневен срок 

от влизане в сила на измененията на нормативната уредба, за което се подписва 

допълнителен анекс.  

Чл. 2. Задължението на КЛИЕНТА по предходния член се отнася за всеки 

отделен вид масло съгласно Приложение № 6  към чл. 3, ал. 1, т. 6 от “Наредба за 

определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса” /Приета с ПМС № 76 

от 12.04.2016 г., обн., ДВ, бр. 30 от 15.04.2016 г., в сила от 16.06.2016 г. доп. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2021 

г. /, пускани на пазара на територията на РБългария от КЛИЕНТА.  

 Чл. 3. Оползотворимите производствени отпадъци, генерирани на площадките 

на КЛИЕНТА, които не представляват отработени масла по смисъла на чл. 14, ал. 1 от 

ЗУО и за които не се дължи продуктова такса, следва да бъдат третирани от 

предприятия, притежаващи съответните разрешения по чл. 35 или чл. 67 от ЗУО и са 

извън предмета на настоящия договор.  

 Чл. 4. „ЕКОРИВЕЙС ОЙЛ” ЕАД не поема задължение по настоящия договор за 

оползотворяване на масла, за които не е подадена коректна информация в сроковете, 

уговорени с настоящия договор, както и за оползотворяване на количествата масла, за 

които не е заплатена дължимата периодична месечна вноска в предвидените за това 

срокове. 

Чл. 5. „ЕКОРИВЕЙС ОЙЛ” ЕАД не поема изпълнението на други задължения, 

предвидени в ЗУО и Наредбата за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти, 

свързани с качеството, състава или други характеристики на маслата, пускани на 

пазара на територията на РБългария от КЛИЕНТА. 

 

 

СРОК НА ДОГОВОРА 

 

 Чл. 6. (1) Настоящият договор се сключва за срок от 2 (две) години, считано от 

датата на подписването му. 

         (2) Срокът на настоящия договор се счита продължен без изрично писмено 

споразумение, ако в срок до три месеца преди изтичането му, някоя от страните не 

заяви писмено, че желае прекратяването му с изтичането на текущия срок по 

предходната алинея. Ако не бъде изрично изразено желание за прекратяване на 

договора по горното изречение, договорът автоматично се счита за продължен за 

неопределен срок при същите условия.  

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА “ЕКОРИВЕЙС ОЙЛ” ЕАД  
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Чл. 7. „ЕКОРИВЕЙС ОЙЛ” ЕАД се задължава да организира, подпомага и 

контролира прилагането на система за събиране, съхранение, транспортиране и 

оползотворяване на отработените масла. 

Чл. 8. За изпълнение на задълженията по оползотворяване на отработените 

масла, „ЕКОРИВЕЙС ОЙЛ” ЕАД се задължава да сключва договори за изпълнение на 

посочените дейности с лица, притежаващи съответните разрешения по чл. 35 и чл. 67 

от ЗУО или Комплексно разрешително. 

Чл. 9. (1) “ЕКОРИВЕЙС ОЙЛ” ЕАД се задължава да изпълни законовото 

задължение за оползотворяване на отработени масла, произтичащо от чл. 8 от 

Наредбата за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти, относно 

количествата свежи масла, за които КЛИЕНТЪТ е подал справка и е заплатена 

периодична месечна вноска за събирането и оползотворяването им на „ЕКОРИВЕЙС 

ОЙЛ” ЕАД, уговорени с Анекс към този Договор. 

(2) „ЕКОРИВЕЙС ОЙЛ” ЕАД приема да изпълни задължението за събиране и 

оползотворяване, съгласно целите по чл. 8 от Наредбата за отработените масла и 

отпадъчните нефтопродукти, относно количествата свежи масла на КЛИЕНТА.  

(3) „ЕКОРИВЕЙС ОЙЛ” ЕАД има право да извършва проверка и одит на 

данните за продуктите, пуснати на пазара на територията на РБългария от КЛИЕНТА. 

(4)  КЛИЕНТЪТ уведомява „ЕКОРИВЕЙС ОЙЛ” ЕАД  за ориентировъчните  

количества свежи масла, които има намерение да пусне на пазара на територията на 

РБългария за всяка следваща година от действието на договора, най-късно до 15 

януари на текущата година, за които „ЕКОРИВЕЙС ОЙЛ” ЕАД поема задължението 

за изпълнение на целите за събиране и оползотворяване. 

 

Чл. 10 (1) В случай, че задължението за оползотворяване не бъде изпълнено по 

вина на “ЕКОРИВЕЙС ОЙЛ” ЕАД, в следствие на което същият е задължен с влязла в 

сила Заповед на Министъра на околната среда и водите по чл. 63, ал. 1 от Наредбата за 

отработените масла и отпадъчните нефтопродукти, да заплати продуктова такса към 

ПУДООС за количествата масла, пуснати на пазара от членовете на организацията,  

КЛИЕНТЪТ няма по-нататъшни задължения относно продуктовата такса към 

ПУДООС (чл. 59, ал.1, т.3 от ЗУО).  

(2) На основание чл. 81, ал. 4, т. 9 от ЗУО “ЕКОРИВЕЙС ОЙЛ” ЕАД издава в 

полза на МОСВ безусловна и неотменяема банкова гаранция в размер на 500 000 лева 

за гарантиране постигане на целите за разделно събиране, повторна употреба, 

рециклиране и/или оползотворяване на масово разпространени отпадъци. Банковата 

гаранция се издава в полза на Министъра на околната среда и водите и се усвоява в 

случаите по чл. 82, ал. 3, т. 1 и т. 2 от ЗУО. 

(3) „ЕКОРИВЕЙС ОЙЛ” ЕАД не носи никаква отговорност по предходните 

алинеи, ако вследствие на грешна, невярна и/или ненавременно подадена от 

КЛИЕНТА справка/и и/или информация, относно пуснатите от КЛИЕНТА на пазара 

на територията на РБългария свежи масла, и не заплати уговореното в настоящия 

договор и анекси към него възнаграждение, КЛИЕНТЪТ бъде задължен с влязла в 

сила Заповед на Министъра на околната среда и водите по чл. 63, ал. 1 от Наредбата за 

отработените масла и отпадъчните нефтопродукти, да заплати продуктова такса (чл.59 

ал.1 т. 4 и т. 5 от ЗУО). 

 

(4) Неизпълнението на задължението ще се счита, че не е по вина на 

„ЕКОРИВЕЙС ОЙЛ” ЕАД, ако: 
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а/ КЛИЕНТЪТ наруши задълженията си за отчетност по договора; 

б/ КЛИЕНТЪТ допусне нарушение на договора, което значително затруднява 

или прави невъзможно изпълнението на целите по събиране и оползотворяване 

на отработени масла от страна на ”ЕКОРИВЕЙС ОЙЛ” ЕАД; 

в/ КЛИЕНТЪТ не заплати уговореното възнаграждение и/или не предостави 

информация, относно количествата продукти, пуснати на пазара; 

г/ КЛИЕНТЪТ отчете по-малки количества продукти от действително 

пуснатите на пазара количества продукти за съответния отчетен период; 

д/ КЛИЕНТЪТ необосновано поиска предсрочно прекратяване на Договора 

преди края на текущата календарна година. 

 

Чл. 11. (1) „ЕКОРИВЕЙС ОЙЛ” ЕАД издава на КЛИЕНТА удостоверение по 

образец на Министъра на околната среда и водите, че той е член на колективната 

система за събиране и оползотворяване на отработени масла, организирана от 

„ЕКОРИВЕЙС ОЙЛ” ЕАД и е освободен от задължението да предоставя платежно 

нареждане по сметката на ПУДООС за платена продуктова такса пред Агенция 

“Митници”. 

(2) Във всеки случай на прекратяване на настоящия договор, КЛИЕНТЪТ се 

задължава в двудневен срок да върне издаденото му от „ЕКОРИВЕЙС ОЙЛ” ЕАД 

удостоверение по предходната алинея. „ЕКОРИВЕЙС ОЙЛ” ЕАД уведомява МОСВ, 

че КЛИЕНТЪТ не участва в представляваната и организирана от нея колективна 

система за оползотворяване на отработени масла. 

 

Чл. 12. (1) КЛИЕНТЪТ се задължава по време на действие на настоящия 

договор да не възлага на друга организация по оползотворяване на отработени масла 

изпълнението на задълженията си по чл. 14, ал. 1, ал. 2, ал. 7 и ал. 8 от ЗУО и  

нормативните актове по неговото прилагане, както и да не организира 

оползотворяване на отработени масла самостоятелно или по друг начин. При 

нарушение на тази разпоредба КЛИЕНТЪТ заплаща на „ЕКОРИВЕЙС ОЙЛ” ЕАД 

неустойка в трикратния размер на последното платено от КЛИЕНТА периодично 

месечно възнаграждение към „ЕКОРИВЕЙС ОЙЛ” ЕАД. В тази хипотеза 

„ЕКОРИВЕЙС ОЙЛ” ЕАД има право да прекрати договора едностранно, без 

предизвестие и даване на допълнителен срок за изпълнение на КЛИЕНТА, както и да 

получи посочената по-горе неустойка, като не дължи на КЛИЕНТА никакви 

неустойки и обезщетения във връзка с прекратяването на договора или да получи 

неустойката и да продължи действието на настоящия договор. В случай, че 

„ЕКОРИВЕЙС ОЙЛ” ЕАД не се възползва от правото си да прекрати договора, то 

отговорност и задължение на КЛИЕНТА е прекратяване на взаимоотношенията му с 

другата организация по оползотворяване. Ако КЛИЕНТЪТ не изпълни това свое 

задължение и не прекрати  взаимоотношенията си с другата организация по 

оползотворяване, той дължи на „ЕКОРИВЕЙС ОЙЛ” ЕАД неустойка в десетократен 

размер на последно платеното периодично месечно възнаграждение към 

„ЕКОРИВЕЙС ОЙЛ” ЕАД, а „ЕКОРИВЕЙС ОЙЛ” ЕАД има право да прекрати 

договора едностранно, без предизвестие и даване на допълнителен срок за 

изпълнение на КЛИЕНТА и да получи неустойката, като не дължи на КЛИЕНТА 

никакви неустойки и обезщетения във връзка с прекратяването на договора.  
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(2) В случай че договорът бъде развален на някое от основанията по 

предходната алинея, „ЕКОРИВЕЙС ОЙЛ” ЕАД ще бъде задължен да изпълнява 

задълженията си само за периода до прекратяване на договора. 

 

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА 

 

Чл. 13. (1) КЛИЕНТЪТ се задължава да предоставя на „ЕКОРИВЕЙС ОЙЛ” 

ЕАД до 12-то число на месеца, справка – декларация по Приложение № 1 към 

настоящия договор за пуснатите от КЛИЕНТА на пазара в РБългария свежи масла по 

вид и количества за предходния месец, следващ отчетния период, и прогнозни 

количества по Приложение № 2 за текущия месец, надлежно оформени и подписани с 

мокър печат на КЛИЕНТА. Отчетният период е ежемесечен. 

(2) Страните се съгласяват, че Приложениe № 1 ще бъде изпратено на  

„ЕКОРИВЕЙС ОЙЛ” ЕАД с подпис и мокър печат на КЛИЕНТА в уговорения срок, 

лично от КЛИЕНТА или чрез препоръчана поща /куриерска услуга/. Страните могат 

да договорят получаването на Приложение № 1 да става и чрез имейл, или по друг 

начин. 

Чл. 14. КЛИЕНТЪТ е длъжен да се впише в публичния регистър по чл. 45, ал. 

1, т. 4 от ЗУО и чл. 52 от Наредбата за отработените масла и отпадъчните 

нефтопродукти по електронен път на интернет страницата на Изпълнителна агенция 

по околна среда (ИАОС) и в срок до десет дни от вписването си да предостави на 

„ЕКОРИВЕЙС ОЙЛ” ЕАД своя регистрационен номер. Регистрационният номер е 

необходим на „ЕКОРИВЕЙС ОЙЛ” ЕАД с цел изпълнение изискванията на чл. 61, ал 

1, т. 2 от Наредбата за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти.  

Чл. 15. До 12 януари на всяка година КЛИЕНТЪТ се задължава да предостави 

на „ЕКОРИВЕЙС ОЙЛ” ЕАД надлежно оформена, подписана и подпечатана с мокър 

печат годишна справка-декларация съгласно Приложение 3, за количеството пуснати 

от него на пазара на територията на  РБългария свежи масла за предходната година, 

както за произведените, доставените и внесените количества, така и количествата 

масла, закупени или придобити от Държавна агенция "Държавен резерв и 

военновременни запаси" (ДАДРВВЗ).  

Чл. 16. При необходимост, КЛИЕНТЪТ се задължава да оказва допълнително 

съдействие, да предоставя в срок до 7 /седем/ работни дни от датата на уведомяването 

си допълнителни документи и коректна информация на „ЕКОРИВЕЙС ОЙЛ” ЕАД 

във връзка с изготвянето на годишния доклад до МОСВ по чл. 55, ал. 1 и ал. 2 от 

Наредбата за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти, както и във връзка с 

предоставянето на актуализирани данни, изискуеми по закон и/или от МОСВ /  

ИАОС. 

Чл. 17. „ЕКОРИВЕЙС ОЙЛ” ЕАД има право да извършва проверка и одит на 

количествата продукти, пуснати на пазара от КЛИЕНТА по смисъла на чл. 14, ал. 6 от 

ЗУО. 

 

Чл.18. При промени в нормативната уредба „ЕКОРИВЕЙС ОЙЛ” ЕАД има 

право: 

(1) да предоговаря лицензионните възнаграждения с КЛИЕНТА, поради 

промени в изискванията в ЗУО и нормативната уредба; 

http://eea.government.bg/
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(2) едностранно да променя образците на справките, съгласно Приложения № 1, 

2 и 3 към настоящия договор, като уведоми своевременно КЛИЕНТА по предвидения 

в договора ред. 

 

         

РЕД И НАЧИН ЗА ЗАПЛАЩАНЕ  НА ПЕРИОДИЧНАТА  МЕСЕЧНА ВНОСКА 

ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ 

 

Чл. 19. (1) „ЕКОРИВЕЙС ОЙЛ” ЕАД ще изпълнява задълженията си по 

настоящия договор срещу заплащане на периодична месечна вноска за 

оползотворяване. Вноската, която се заплаща от КЛИЕНТА на „ЕКОРИВЕЙС ОЙЛ” 

ЕАД, начинът за нейното определяне, както и условията, при които се извършва 

плащането, се определят в този договор и с Анекс към настоящия договор, съдържащ 

Тарифа за определяне на единичния размер на лицензионното възнаграждение за 

периодичната месечната вноска за събиране, транспортиране и оползотворяване по 

видове свежи масла, дължимо от КЛИЕНТА на „ЕКОРИВЕЙС ОЙЛ” ЕАД. 

(2) „ЕКОРИВЕЙС ОЙЛ” ЕАД има право да предложи изменения в уговорената между 

страните Тарифа на лицензионното възнаграждение за събиране и оползотворяване по 

видове свежи масла, в случай че настъпят промени в дължимата продуктова такса по 

закон и съгласно Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на 

продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово 

разпространени отпадъци, ако бъдат установени от компетентните органи 

допълнителните изисквания по отношение на изпълнението на задължението по 

оползотворяване и цялостната дейност на „ЕКОРИВЕЙС ОЙЛ” ЕАД, както и при 

приемането на задължителни изисквания от компетентните държавни органи относно 

размера на периодичната вноска за оползотворяване на колективните организации, 

също и в случаите на настъпили промени в разходите във връзка с дейностите по 

разделно събиране на отработени масла и тяхното последващо превозване и 

третиране, включително третирането, което се изисква с оглед на постигането на 

целите по чл. 8, както и промяна в разходите по предоставянето на подходяща 

информация по чл. 8, т. 2 от Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на 

Съвета от 19 ноември 2008 г. относно отпадъците и разходите по събирането на 

информация и докладването на данни във връзка с изпълнението на задълженията си 

и постигането на целите. При настъпване на някое от горните обстоятелства 

„ЕКОРИВЕЙС ОЙЛ” ЕАД предлага нов Анекс за изменение на единичния размер на 

лицензионното възнаграждение от настоящия договор, с цел възможно постигане на 

целите по чл. 8, който страните подписват в срок. В случай, че нов анекс не бъде 

подписан, „ЕКОРИВЕЙС ОЙЛ” ЕАД има право едностранно да прекрати договора с 

едномесечно предизвестие и без даване на допълнителен срок за изпълнение на 

КЛИЕНТА, като не дължи на КЛИЕНТА никакви неустойки и обезщетения във връзка 

с прекратяването на договора. 

(3) При непредложен допълнителен Анекс от страна на „ЕКОРИВЕЙС ОЙЛ” 

ЕАД запазва действието си последния подписан Анекс по настоящия договор. 

 

Чл. 20. (1) Размерът на дължимата от КЛИЕНТА периодична месечна вноска се 

определя на база уговорения в последния актуален анекс по предходния член 

единичен размер на таксата за различните видове свежи масла и подадените данни по 
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Приложение 1 - за пуснатите от КЛИЕНТА на пазара на територията на РБългария 

свежи масла по вид и количества за съответния месец. 

(2) Месечната вноска към „ЕКОРИВЕЙС ОЙЛ” ЕАД се заплаща до 20 число на 

месеца, следващ отчетния период за предходния месец, за който тя се дължи. 

  (3) Месечната вноска към „ЕКОРИВЕЙС ОЙЛ” ЕАД за месец Декември се 

заплаща до 10-ти януари на следващата година, във връзка с годишното приключване 

и постигане на целите, посочени в ЗУО. За месец декември КЛИЕНТЪТ се задължава 

да предостави на „ЕКОРИВЕЙС ОЙЛ” ЕАД до 05-ти януари, справка – декларация по 

Приложение  №1 към настоящия договор за пуснатите от КЛИЕНТА на пазара на 

територията на РБългария свежи масла по вид и количества за предходния месец, 

следващ отчетния период, и прогнозни количества по Приложение №2 за текущия 

месец, надлежно оформени и подписани с мокър печат на КЛИЕНТА. Отчетният 

период е ежемесечен. 

 

Чл. 21. Месечната вноска към „ЕКОРИВЕЙС ОЙЛ” ЕАД се заплаща по банков 

път, на следната сметка на „ЕКОРИВЕЙС ОЙЛ” ЕАД, а именно:  

IBAN BG 74 PRCB92301031346712 , BIC code: PRCBBGSF, „ПроКредит Банк 

(България)” ЕАД. Фактурите за получената месечна периодична вноска се издават от 

„ЕКОРИВЕЙС ОЙЛ” ЕАД и се изпращат по пощата или се получават лично от 

КЛИЕНТА след извършване на превода. Ако дължимото плащане не е получено по 

сметката на „ЕКОРИВЕЙС ОЙЛ” ЕАД до 25-то число на месеца, „ЕКОРИВЕЙС 

ОЙЛ” ЕАД има право да издаде кредитно известие. 

 

НЕУСТОЙКИ 

 

     Чл. 22. При забавяне и неспазване на сроковете  на плащане на дължимата 

периодична месечна вноска за събиране и оползотворяване, посочени в настоящия 

Договор, КЛИЕНТЪТ дължи неустойка в размер на 0.05 % за всеки ден забава до 

пълното плащане на съответно дължимата сума. 

 

РАЗВАЛЯНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 23. Всяка от страните може да прекрати едностранно договора при 

следните основания: 

(1) Ако КЛИЕНТЪТ не направи две последователни плащания на дължимата от 

него периодична месечна вноска съгласно реда, уговорен в договора или в анексите, 

„ЕКОРИВЕЙС ОЙЛ” ЕАД има право да развали едностранно договора незабавно, без 

предизвестие и даване на допълнителен срок за изпълнение на КЛИЕНТА, като не 

дължи на КЛИЕНТА никакви неустойки и обезщетения във връзка с прекратяването 

на договора. В случай, че договорът бъде развален на това основание, „ЕКОРИВЕЙС 

ОЙЛ” ЕАД ще бъде задължен да изпълнява задълженията си само за количествата, за 

които е заплатена вноска за оползотворяване. При прекратяване на договора 

„ЕКОРИВЕЙС ОЙЛ” ЕАД има задължение да издаде удостоверение, доказващо, че 

КЛИЕНТЪТ е членувал и е изпълнявал задълженията си чрез „ЕКОРИВЕЙС ОЙЛ” 

ЕАД само за периода на действието му. 

(2) „ЕКОРИВЕЙС ОЙЛ” ЕАД има право да развали договора с КЛИЕНТА 

едностранно, без предизвестие и даване на допълнителен срок за изпълнение на 

КЛИЕНТА, като не дължи на КЛИЕНТА никакви неустойки и обезщетения във връзка 
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с прекратяването на договора, в случай че КЛИЕНТЪТ не подава коректна 

информация, необходима за изпълнението на този договор. При констатирането на 

такъв случай „ЕКОРИВЕЙС ОЙЛ” ЕАД се освобождава незабавно от задълженията 

по този договор. 

(3) КЛИЕНТЪТ може да развали договора, ако „ЕКОРИВЕЙС ОЙЛ” ЕАД 

виновно не изпълни задължението по този договор за оползотворяване на отработени 

масла, съгласно ЗУО. 

(4) Неподписването на предложения от „ЕКОРИВЕЙС ОЙЛ” ЕАД анекс 

относно тарифата за съответната година от действието на договора, който Анекс е 

предложен поради настъпване на някое от основанията в чл. 19, ал. 2, е основание за 

прекратяването му с едномесечно предизвестие и без даване на допълнителен срок за 

изпълнение на КЛИЕНТА, като „ЕКОРИВЕЙС ОЙЛ” ЕАД  не дължи на КЛИЕНТА 

никакви неустойки и обезщетения във връзка с прекратяването на договора. В случай, 

че договорът бъде развален на това основание, „ЕКОРИВЕЙС ОЙЛ” ЕАД ще бъде 

задължен да изпълнява задълженията си само за периода до прекратяване на договора. 

Чл. 24. Всяка от страните може да прекрати договора с тримесечно 

предизвестие преди 31 декември на текущата календарна година. В този случай 

договорът ще се счита за прекратен от 01 януари на следващата година. 

Чл. 25. Договорът може да бъде прекратен и в следните случаи: 

(1) по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма; 

(2) при изтичане на срока на действие на разрешението на „ЕКОРИВЕЙС ОЙЛ” 

ЕАД за организация по оползотворяване по смисъла на чл. 91 от ЗУО и не 

подновяването му в срок от страна на „ЕКОРИВЕЙС ОЙЛ” ЕАД; 

(3) при обявяване на някоя от страните в несъстоятелност; 

(4) в други случаи, предвидени в споразуменията към него. 

 

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ 

 

Чл. 26. Всяка от страните ще счита всяка информация и разменени документи, 

касаещи другата страна, придобити във връзка със сключването и изпълнението на 

този договор, за поверителна, с изключение на информацията, която е публично 

достъпна или която следва да бъде разкрита от някоя от страните по силата на закона 

и във връзка с изпълнението на настоящия договор и задълженията по ЗУО и 

Наредбата за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти. Поверителна 

информация по смисъла на този договор представлява всяка една информация и 

всички материали, касаещи дейността на страните в стопанско, техническо или друго 

отношение, които не са достъпни на широката общественост. 

Чл. 27. Разкриването на информация, станала известна във връзка с 

изпълнението на този договор, е възможно само с предварителното съгласие на 

другата страна. Разпоредбите на тази точка не се отнасят до информация, за която 

страните са  задължени да разкрият пред компетентните органи на държавната 

администрация във връзка с изпълнението на настоящия договор и задълженията по 

ЗУО и Наредбата за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти. 

Чл. 28. Разпоредбите  на чл. 26  и чл. 27 от настоящия Договор се запазват и 

остават в сила и след прекратяването на Договора, без ограничение във времето. В 

случай, че някоя от Страните наруши задълженията си за конфиденциалност по чл. 26 

и чл. 27 от настоящия Договор, другата страна ще има право да търси защита на 

правата си съгласно действащото законодателство и да получи неустойка за всеки 
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отделен случай на нарушение на задълженията за конфиденциалност по чл. 26 и 27. 

При нарушение на задължението за конфиденциалност, другата страна има право да 

развали договора едностранно, без предизвестие и даване на допълнителен срок за 

изпълнение, като не дължи никакви неустойки и обезщетения във връзка с 

прекратяването на договора. В случай, че договорът бъде развален на това основание, 

„ЕКОРИВЕЙС ОЙЛ” ЕАД ще бъде задължен да изпълнява задълженията си само за 

периода до прекратяване на договора. 

       

 

НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 

 

Чл. 29. Страните по този Договор се освобождават от отговорност за 

нарушение или неизпълнение на задълженията, когато нарушението или 

неизпълнението се дължи на непреодолима сила. 

Чл. 30. Непреодолима сила по смисъла на този Договор е всяко непредвидимо и 

непредотвратимо събитие с извънреден характер, което е настъпило след датата на 

сключване на този Договор и е извън контрола на страните и вследствие на което 

изпълнението на съответните задължения става невъзможно. 

Чл. 31. Страната, засегната от непреодолима сила, предприема всички 

необходими действия и мерки, за да сведе до минимум всички вреди и загуби, и 

уведомява писмено другата страна, веднага щом узнае за настъпването на 

непреодолимата сила, (но не по-късно от 7 /седем/ дни след узнаването). В 

уведомлението се описва достатъчно подробно настъпилото събитие и действията, 

предприети от страната за ограничаване на последиците му. При неуведомяване се 

дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. 

Чл. 32. Ако предвиденото уведомяване бъде извършено, изпълнението на 

задълженията на страната, засегната от непреодолима сила, се спират за 

времетраенето на събитието. Ако събитието продължи повече от 6 месеца, страните 

могат да се споразумеят да прекратят този Договор и всички произтичащи от него 

задължения (с изключение на дължимите вземания и задължения, възникнали преди 

настъпването на непреодолимата сила). 

Чл. 33. Страните не могат да се позовават на непреодолима сила, когато 

събитието е причинено от тяхна небрежност или умишлено действие. Недостигът на 

парични средства не представлява непреодолима сила. 

Чл. 34. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по 

Договора, е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила. 

 

 

РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ 

 

Чл. 35. За неуредените с Договора въпроси се прилагат разпоредбите на 

действащото в Република България законодателство. 

Чл. 36. Страните се споразумяват, че всички спорове, породени от този договор, 

имащи връзка с него или отнасящи се до него, включително споровете, породени или 

отнасящи се до неговото тълкуване, действителност, изпълнение, прекратяване, 

разваляне, неизпълнение и заплащане на цени и неустойки, ще бъдат разрешавани от 

страните чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение - по 
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съдебен ред пред Арбитражен съд при Българска търговско-промишлена палата, 

съобразно неговия правилник.  

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл. 37. Измененията на този Договор имат сила само ако са извършени в 

писмена форма и са подписани от „ЕКОРИВЕЙС ОЙЛ” ЕАД и КЛИЕНТА. 

 

Чл. 38. Всички клаузи на Договора са задължителни и пораждат права и 

задължения за страните по него и за техните правоприемници по закон или по 

договор. Никоя от страните не може да прехвърля или делегира права или задължения 

по този договор, без предварително писмено съгласие от другата страна. 

 

Чл. 39. Страните се договарят, че ако някоя клауза от настоящия Договор бъде 

обявена за недействителна или неподлежаща на изпълнение от компетентния орган, 

другите разпоредби на Договора и правата и задълженията на Страните, произтичащи 

от тях, остават в сила и запазват своето действие. Недействителната или 

неизпълняемата разпоредба ще се счита за неписана и ще бъде заменена от страните в 

дух на добра воля от валидна, изпълняема и взаимно приемлива разпоредба, която 

трябва да е възможно най-близко до целения икономически резултат на 

недействителната и неизпълняема разпоредба. 

  

Чл. 40. Всяко съобщение, което се предоставя по този Договор, трябва да е в 

писмена форма. То може да бъде предадено лично, с препоръчана поща, e-mail или 

установена куриерска услуга, на адреса на съответната СТРАНА, посочен в този 

Договор, или на такъв друг адрес, който съответната СТРАНА е посочила писмено на 

другата СТРАНА към съответния момент като адрес за уведомления и съобщения по 

настоящия Договор, и ще породи своето действие при получаване или в случай на 

лично предаване, или с установена куриерска услуга, при получаване или при отказ да 

бъде получено. 

 

За валидни адреси на съобщения, свързани с този Договор се смятат: 
 

 

 

„ЕКОРИВЕЙС ОЙЛ” ЕАД: 

гр. Пловдив, 4020 

ул.”Свети Наум” № 1,  

e-mail: ekoriv@abv.bg; 

телефон: 0888 110 600   
 

 

КЛИЕНТ: „………………………………….: 

Адрес:  

гр. ………………………………………………………… 

Лице за контакт: …………………………………  

e-mail :     ……………………………. 

Телефон: ………………….   Факс: …………………… 
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    Чл. 41. При промяна на адреса, съответната СТРАНА е длъжна в тридневен срок от 

настъпване на промяната писмено да съобщи на другата СТРАНА новия адрес. В 

случай че не изпълни това си задължение, всички книжа, изпратени на посочения по-

горе адрес или друг, който е съобщен по предвидения в този Договор ред, се считат 

за надлежно връчени. В тези случаи за дата на връчване се приема датата на 

изпращане на съответния документ. 

 

Този договор е съставен и подписан в два оригинални екземпляра, по един 

за всяка страна и влиза в сила от датата на подписването му. 

 

 

АНЕКСИ: 

 

1. Анекс със Тарифа за определяне на единичния размер на лицензионното 

възнаграждение за периодичната месечната вноска за събиране, транспортиране и 

оползотворяване по видове свежи масла, дължимо от КЛИЕНТА на „ЕКОРИВЕЙС 

ОЙЛ” ЕАД. 

. 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

 

1. Приложение 1 – Справка - декларация за пуснати на пазара свежи масла по вид и 

количества за предходния месец, въз основа, на което „ЕКОРИВЕЙС ОЙЛ” ЕАД 

издава данъчна фактура за плащане на лицензионно възнаграждение. 

2. Приложение 2 – Прогнозни количества за пускани на пазара свежи масла по вид и 

количества на текущия месец. 

3. Приложение 3 – Годишна справка-декларация за количествата масла, пуснати на 

територията на РБългария. 

 

 
“ЕКОРИВЕЙС ОЙЛ” ЕАД: 

 

 

………………………………………. 

Kирил Илиев 
/Изпълнителен директор/ 

 

„……………………..“ ……….. 

 

 

……………………………………… 

……………………………………. 
/Управител/ 

 

 

 

 

 

  

 


