ДОГОВОР № ФЛ - ...................................(ЕГН)
Днес …...........……...…......, се сключи настоящият договор между:
“ЕКОРЕСОР АУТО” АД, рег. по ф.д.11719/2006 г. на СГС, със седалище и адрес на управление: гр. София, район "Кремиковци" ,ул. "св.
Георги Победоносец" 1А, ЕИК 175154344, представлявано от Димитър Пламенов Стоянов, наричано за краткост в договора
“ОРГАНИЗАЦИЯТА”,
и
………………………………....................................................................…………….......…...............……, ЕГН ….…………………......……..,
л.к. № …………………........…..…. изд. на ………............………… от МВР-…...................................…….....…..., с постоянен адрес: гр.
….....…........……, ............................................................................................................................................................., наричан за краткост в
договора „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”
СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩИЯТ ДОГОВОР:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ОРГАНИЗАЦИЯТА приема да изпълни за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ задължението
му за постигане на съответните цели по чл. 21 от Наредбата за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни
средства - ДВ бр. 104 от 2004г; изм. и доп., ДВ бр.45 от 2009г /Наредбата/, съгласно сроковете по § 4 и § 5 от преходните и
заключителните разпоредби на и да осигури предоставянето на компетентните органи на изискуемата по закон информация,
удостоверяваща изпълнението.

ІІ. СРОКОВЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 2. За дейностите, предмет на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ОРГАНИЗАЦИЯТА вноска, която възлиза на
69,09 % (шестдесет и девет цяло нула девет процента) без ДДС от размера на продуктовата такса за моторни превозни средства по
Приложение № 2 към чл.1, ал.5, т.2 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след
употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци за всяко МПС пуснато от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на пазара на
територията на Република България. Плащането се извършва в брой или по банков път по сметка на ОРГАНИЗАЦИЯТА:
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК IBAN: BG05 UNCR 7000 1509 0428 51 SWIFT/BIC: UNCRBGSF
Чл. 3. ОРГАНИЗАЦИЯТА има право едностранно да променя размера на вноската за всяко МПС, определена в настоящия
договор, при настъпване на едно от обстоятелствата, описани в Общите условия към Договора.

ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да декларира пред ОРГАНИЗАЦИЯТА количествата на всички МПС, пускани от него на
пазара в Република България. Посочените данни ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ декларира при всяко пускане на пазара на МПС във форма
съгласно Приложение № 1, представляващо неразделна част към настоящия договор. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да представя на
ОРГАНИЗАЦИЯТА копие от официалните документи, удостоверяващи извършеното пускане на пазара на МПС.
ОРГАНИЗАЦИЯТА не отговаря за събирането, повторното използване, оползотворяване и рециклиране на отпадъци от МПС, които
не са били декларирани по реда на този член.
Чл. 5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава по време на действие на настоящия договор да не възлага на друга организация по
оползотворяване изпълнение на задълженията си по чл.11 ЗУО и нормативните актове по неговото прилагане.
Чл. 6. /1/. ОРГАНИЗАЦИЯТА издава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ удостоверение по образец съгласно действащото българско
законодателство, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ участва в колективна система за събиране, повторно използване, оползотворяване и
рециклиране на отпадъци от МПС и е освободен от задължението да предоставя платежно нареждане по сметката на ПУДООС за
платена продуктова такса.
/2/. Удостоверението по предходната алинея се издава за всяко пускане на пазара на МПС, след представяне на:
1.
Справка - декларация за пуснатите на пазара количества МПС;
2.
копие от фактура за автомобила издадена при неговото закупуване в страна членка на Европейската Общност или друг
равностоен документ, в случаите на вътрешнообщностни доставки , или копие от митническа декларация за внос - в
случаите на внос на автомобили закупени от страни извън Европейската Общност и
3.
копия от платежни нареждания по сметка на ОРГАНИЗАЦИЯТА за платена вноска към организацията за съответния
внос на МПС;
4.
копие от документ, удостоверяващ годината на производство за всяко МПС, за което се издава удостоверение.

ІV. СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ ДЕЙСТВИЕТО НА ДОГОВОР

Чл. 7. Настоящият договор се сключва за срок от 1/една/ година и влиза в сила от датата на подписването му от страните.
Чл. 8. С подписването на настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ декларира, че е получил копие от Общите условия за
взаимоотношенията между “ЕКОРЕСОР АУТО” АД и членовете на организацията, и че е съгласен с тях.
Настоящия договор се подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА: ..............................

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ............................................

ДОГОВОР № ЮЛ - .......................................(БУЛСТАТ)
Днес ……………. ......... г., между:
“ЕКОРЕСОР АУТО” АД, рег. по ф.д. 11719/2006 г. на СГС, със седалище и адрес на управление: гр. София, район "Кремиковци" ,ул. "св. Георги
Победоносец" 1А, ЕИК 175154344, представлявано от Димитър Пламенов Стоянов, наричано за краткост в договора “ОРГАНИЗАЦИЯТА”,
и
..............................................………………………………………….................................................................………......................……., рег. по ф.д. №
…...........…../…................… г. по описа на ………………………………., със седалище и адрес на управление: гр. ….................………,
................................... .......................... ....................................................................... БУЛСТАТ/ ЕИК ……..……………, представлявано от
....................……………………………………………., ЕГН ……………, л.к. № ………………… изд. на ………….г. от МВР - …………., тел. за
контакти .......................................................... наричано за краткост в договора „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”
СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩИЯТ ДОГОВОР:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ОРГАНИЗАЦИЯТА приема да изпълни за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ следните дейности:
1. Да осигури изпълнението на задълженията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за постигане на съответните цели по чл. 21 от Наредбата за изискванията
за третиране на отпадъците от моторни превозни средства - ДВ бр. 104 от 2004г. ; изм. и доп., ДВ бр.45 от 2009г /Наредбата/, за събиране,
повторно използване, оползотворяване и рециклиране на отпадъци от моторни превозни средства /МПС/, които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е пуснал
на пазара, съгласно сроковете по § 4 и § 5 от преходните и заключителните разпоредби на Наредбата.
2. Да осигури предоставянето на компетентните органи на изискуемата по закон информация, удостоверяваща изпълнението на изискванията
по предходната точка.

ІІ. СРОКОВЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.2. За дейностите, предмет на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ОРГАНИЗАЦИЯТА вноска, която възлиза на 69,09 %
(шестдесет и девет цяло нула девет процента) без ДДС от размера на продуктовата такса за моторни превозни средства по Приложение № 2 към
чл.1, ал.5, т.2 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се
образуват масово разпространени отпадъци за всяко МПС пуснато от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на пазара на територията на Република България.
Плащането се извършва в брой или по банков път по сметка на ОРГАНИЗАЦИЯТА: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК IBAN: BG05 UNCR 7000
1509 0428 51 SWIFT/BIC: UNCRBGSF

ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл.3./1/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да декларира пред ОРГАНИЗАЦИЯТА количествата на всички МПС пускани на пазара в
Република България. Посочените данни ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ декларира при всяко пускане на пазара на МПС във форма съгласно Приложение
№ 1, представляващо неразделна част към настоящия договор.
/2/. С данните, декларирани по реда на ал. 1, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ представя на ОРГАНИЗАЦИЯТА и копие от официалните
документи, удостоверяващи извършения от него внос и/или пускане на пазара на МПС.
/3/. ОРГАНИЗАЦИЯТА не отговаря за събирането, повторното използване, оползотворяване и рециклиране на отпадъци от
МПС, които не са били декларирани по реда на ал. 1, или за които не е заплатена дължимата вноска .
Чл.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предоставя на ОРГАНИЗАЦИЯТА всички необходими за изпълнение на настоящия
договор данни, както в сроковете, определени в настоящия договор, така и при всяко отделно поискване от страна на ОРГАНИЗАЦИЯТА.
Чл.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава по време на действие на настоящия договор да не възлага на друга организация по
оползотворяване изпълнение на задълженията си по чл.11 ЗУО и нормативните актове по неговото прилагане.
Чл.6./1/. ОРГАНИЗАЦИЯТА издава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ удостоверение по образец съгласно действащото българско
законодателство, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ участва в колективна система за събиране, повторно използване, оползотворяване и рециклиране на
отпадъци от МПС и е освободен от задължението да предоставя платежно нареждане по сметката на ПУДООС за платена продуктова такса.
/2/. Удостоверението по предходната алинея се издава за всяко пускане на пазара на МПС, след представяне на:
1.
Справка-декларация за пуснатите на пазара количества МПС;
2.
копие от фактура за автомобила издадена при неговото закпуване в страна членка на Европейската Общност или
друг документ, в случаите на вътрешнообщностни доставки , или копие от митническа декларация за внос - в
случаите на внос на автомобили закупени от страни извън Европейската Общност и
3.
копия от платежни нареждания по сметка на ОРГАНИЗАЦИЯТА за платена вноска към организацията за
съответния
внос на МПС;
4.
копие от документ, удостоверяващ годината на производство за всяко МПС, за което се издава удостоверение.
/3/. До десето число на всеки месец ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя на ОРГАНИЗАЦИЯТА и копие от месечната си
ИНТРАСТАТ декларация – Пристигания за предходния месец.

ІV. СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ ДЕЙСТВИЕТО НА ДОГОВОРА

Чл. 7. Настоящият договор се сключва за срок от 3/три/ години и влиза в сила от датата на подписването му от страните.
Чл. 8. Срокът на договора се счита продължен за още една година при същите условия без изрично писмено споразумение, ако в срок
до 2 месеца преди изтичането на срока по предходния член, някоя от страните не заяви писмено, че желае прекратяването му с изтичането на
текущия срок по предходния член.
Чл. 9. Прекратяването на договора се осъществява по правилата посочени в Общите условия за взаимоотношенията между
“ЕКОРЕСОР АУТО” АД и членовете на организацията.

V. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.10. С подписването на настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ декларира, че е получил копие от Общите условия за
взаимоотношенията между “ЕКОРЕСОР АУТО” АД и членовете на организацията, и че е съгласен с тях.
Чл.11. За неуредените между страните въпроси по този договор, ще се прилагат разпоредбите на ЗУО и подзаконовите нормативни
актове по прилагането му, Търговския закон и разпоредбите на гражданското законодателство в Република България.
Настоящия договор се подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА: ..............................

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: .............................................

