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ОБЩИ УСЛОВИЯ 

за взаимоотношенията между Организация по оползотворяване на излязло от 
употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/ „ГРИЙНТЕХ 

БЪЛГАРИЯ” АД и физически и юридически лица – нейни членове 

 

С настоящите общи условия се уреждат взаимоотношенията Организацията по оползотворяване на излязло 
от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) „ГРИЙНТЕХ БЪЛГАРИЯ” АД, наричана по-
нататък „ОРГАНИЗАЦИЯТА” и физически и юридически лица, по силата, на които последните, като 
производители и вносители на електрическо и електронно оборудване, ще изпълняват задълженията си по 
Закона за управление на отпадъци (ЗУО) чрез колективна система, представлявана от ОРГАНИЗАЦИЯТА, 
на която те желаят да бъдат членове. 

 

ПРЕАМБЮЛ 

„ГРИЙНТЕХ БЪЛГАРИЯ” АД, ЕИК 200287374, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Николай 
Хайтов“, №2, вх. В, ап. 1В, е колективна организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно 
оборудване (ИУЕЕО), притежаваща Разрешение № ООп – ИУЕЕО – 01 - 00/07.02.2013 г., издадено на основание Закона за 
управление на отпадъците, наричана ОРГАНИЗАЦИЯТА 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е лице, което пуска на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово 
разпространени отпадъци, представляващи излязло от употреба електрическо и електронно оборудване или лице по чл. 26 
във вр. чл. 24 от Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване (ДВ, бр. 100 от 2013 г.) 
(Наредбата). Съгласно чл. 14, ал. 1 от ЗУО, лицата, пускащи на пазара продукти, в т.ч. и ЕЕО, след употребата на които се 
образуват масово разпространени отпадъци, са отговорни за разделното им събиране и постигане на съответните цели за 
разделно събиране и третиране, както и за постигане на съответните цели за разделно събиране, повторна употреба, 
рециклиране и/или оползотворяване. 

СПОРАЗУМЕНИЕ по смисъла на настоящите общи условия е всяко споразумение за съгласие с настоящите общи 
условия и/или допълнително споразумение за изменение и допълнение на съществуващите взаимоотношения между 
ОРГАНИЗАЦИЯТА и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с които последния се съгласява с клаузите на настоящите общи условия. 

При тълкуването и прилагането на настоящите общи условия, използваните термини и изрази ще имат значенията 
на термините и изразите съгласно Закона за управление на отпадъците и Наредбата за излязлото от употреба електрическо и 
електронно оборудване. 

С настоящите общи условия страните целят да уредят взаимоотношенията си относно поемане на задължението по 
разделното им събиране и постигане на съответните цели за разделно събиране и третиране, както и за постигане на 
съответните цели за разделно събиране, повторна употреба, рециклиране и/или оползотворяване на излязлото от употреба 
електрическо и електронно оборудване, образувани в резултат на употребата на електрическото и електронно оборудване 
(ЕЕО), пускано на пазара от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на територията на Р България. 

Тези общи условия важат и се прилагат за всички договори и споразумения сключени между ОРГАНИЗАЦИЯТА 
и лица, които пускат на пазара електрическо и електронно оборудване. 

 

I. ПРЕДМЕТ И СРОК 

Чл. 1. (1) По силата на общите условия ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ОРГАНИЗАЦИЯТА приема да изпълни за 
сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ следните дейности: 

1. Да осигури в съответните нормативни срокове изпълнението на задълженията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за постигане 
на съответните цели по чл. 10 и 14 от Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване - ДВ бр. 100 
от 2013 г. (Наредбата) за събиране, повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на излязло от употреба 
електрическо и електронно оборудване, което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е пуснал на пазара. 

2. Да предостави на компетентните органи необходимата по закон документация, удостоверяваща изпълнението на 
изискванията по предходната точка.  

(2) Общите условия се прилагат за всички видове маркирани и пуснати на пазара от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ уреди от 
Приложение № 1 на Наредбата, попадащи в категории 1 - 10 от Приложение № 1 от същата, за които се дължи продуктова 
такса за ЕЕО съгласно нормативните изисквания, с изключение на тези, посочени в ал. 4 и 5 на настоящия член. От 
01.01.2018 г. общите условия се прилагат за всички видове маркирани и пуснати на пазара от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ уреди от 
Приложение № 3 на Наредбата, попадащи в категории 1 - 6 от Приложение № 3 от същата, за които се дължи продуктова 
такса за ЕЕО съгласно нормативните изисквания, с изключение на тези, посочени в ал. 4 и 5 на настоящия член. 

(3) За изпълнение на чл. 10, ал. 5 от Наредбата, ОРГАНИЗАЦИЯТА, ще организира събирането на ИУЕЕО, което е 
от съответната категория по приложение № 1 или по приложение № 3, в която попада пусканото на пазара от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЕЕО, което: 

1. е маркирано съгласно чл. 7; 

2. не е маркирано съгласно чл. 7. 
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(4) ОРГАНИЗАЦИЯТА не отговаря за събирането, повторната употреба, рециклирането и оползотворяването на 
ИУЕЕО, което не е било декларирано пред нея или за което не е подадена коректна информация съгласно изискванията на 
общите условия или за което не е било заплатено възнаграждение в предвидените за това срокове. 

(5) ОРГАНИЗАЦИЯТА не поема задължение за събиране, повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на 
ИУЕЕО, образувано извън бита, което е пуснато на пазара от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и не е маркирано съгласно чл. 7 от 
Наредбата, както и в случаите по чл. 11 от Наредбата. 

(6) (Отм. с Решение на СД от 7.11.2017 г.) 

Чл. 2. (1) Настоящите общи условия влизат в сила от датата на подписване на споразумение за членство между 
страните и се сключват за срок от 1 (eдна) година. 

(2) Срокът по ал. 1 се счита продължен без изрично писмено споразумение, ако в срок до 2 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 общите условия по горното изречение, същите се считат за 
автоматично продължени за неопределен срок при същите условия. 

 

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА 

Чл. 3. ОРГАНИЗАЦИЯТА има право да получи уговореното в споразумението възнаграждение. 

 Чл. 4. ОРГАНИЗАЦИЯТА има правото едностранно да променя изискванията за отчитане на ЕЕО, с изпращане на 
предварително едномесечно писмено уведомление до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл. 5. ОРГАНИЗАЦИЯТА има право да възложи проверка от независим одитор верността на данните и 
информацията предоставени й от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и на документите, послужили за тяхното изготвяне, като за 
целта уведомява предварително ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с едноседмично писмено предизвестие. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се 
съгласява да оказва съдействие и предоставя необходимата информация в този случай. 

Чл. 6. ОРГАНИЗАЦИЯТА има право да променя общите условия. В такъв случай всички членове на 
ОРГАНИЗАЦИЯТА, с които има действащи споразумения, ще бъдат уведомени за измененията. Уведомяването се 
извършва по един от следните начини: по поща, чрез куриер, по факс или по електронна поща, чрез публикуването на 
промените в национален ежедневник или на уеб-сайта на организацията.  

Чл. 7. (1) ОРГАНИЗАЦИЯТА се задължава да постигне установените в законодателството цели за събиране, 
повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на ИУЕЕО, получено при употреба на пусканото от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
ЕЕО на пазара в Република България. 

(2) ОРГАНИЗАЦИЯТА се задължава да организира системи за разделно събиране на ИУЕЕО, образувано в бита, 
които осигуряват изпълнение на изискванията по чл. 30 и 31 от Наредбата. 

(3) ОРГАНИЗАЦИЯТА се задължава да организира събирането, повторната употреба, предварителното 
третиране, рециклирането и оползотворяването на електронно и електрическо оборудване, пуснато на пазара от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за употреба извън бита, когато то излезе от употреба, при следните условия: 

1. ОРГАНИЗАЦИЯТА се задължава да извършва дейностите по ал. 3 само за ИУЕЕО, употребявано извън бита с 
идентификационен номер, съответстващ на идентификационния номер, посочен в справката декларация по чл. 11, ал. 2, т. 1; 

2. ОРГАНИЗАЦИЯТА се задължава да организира извършването на тези дейности без допълнително заплащане 
от страна на притежателя на ИУЕЕО; 

3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да уведоми купувача на оборудването, предназначено за употреба извън бита, 
за ангажиментите на ОРГАНИЗАЦИЯТА да организира разделното събиране, предварителното третиране, 
оползотворяването и обезвреждането на ИУЕЕО извън бита. 

(4) ОРГАНИЗАЦИЯТА отговаря за събиране на оборудване, за което са заплатени вноски по реда на тези общи 
условия от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и спазени точки 1-3 на ал. 3 или когато оборудването попада в чл.11 от Наредбата. 
В тези случаи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща допълнителни вноски, извън тези по чл. 15, които се уговарят в споразумение 
между страните. 

Чл. 8. ОРГАНИЗАЦИЯТА се задължава да представя всички изискуеми съгласно ЗУО и Наредбата отчети, 
справки и документи на компетентните органи, в това число: 

1. годишен доклад по чл. 59 от Наредбата за предходната година, изготвен съгласно нормативните изисквания - до 
15 април на текущата година на министъра на околната среда и водите; 

2. отчет по приложение № 8 от Наредбата, изготвен съгласно изискванията на чл. 59, ал. 1 и 3 от Наредбата – до 15 
април на текущата година на министъра на околната среда и водите; 

3. информация за всяко лице - член на организацията съгласно приложение по Наредбата за количеството пуснато 
на пазара и изнесеното и/или изведеното от пуснатото на пазара ЕЕО – в сроковете по чл. 51, ал. 6 от Наредбата - на 
изпълнителния директор на ИАОС. 

Чл. 9. (1) ОРГАНИЗАЦИЯТА издава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ удостоверение по образец съгласно действащото 
българско законодателство, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ участва в колективна система за събиране, повторна употреба, 
рециклиране и оползотворяване на ИУЕЕО, организирана от нея 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 или за няколко пускания на пазара на ЕЕО, 
след представяне в предвидените срокове в тези общи условия на документите по чл. 11, ал. 2, т. 1 и заплащане на посочената 
в споразумението вноска. 
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ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл. 10. (1) С оглед постигане установените в Наредбата цели за събиране, повторна употреба, рециклиране и 
оползотворяване на ИУЕЕО и изпълнение на предвидените в същата задължения на лицата, пускащи на пазара ЕЕО, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ оказва пълно съдействие на ОРГАНИЗАЦИЯТА при изпълнение на тези общи условията. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава по време на действие на общите условия да не възлага на друга организация 
по оползотворяване изпълнение на задълженията си по чл. 14 ЗУО. 

Чл. 11. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да декларира пред ОРГАНИЗАЦИЯТА количествата на всички ЕЕО, 
пускани от него на пазара в Република България през съответната календарна година. 

(2) За изпълнението на задължението си по предходната алинея ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя на 
ОРГАНИЗАЦИЯТА документи както следва: 

1. справка-декларация (Приложение № 1) – до 10-то число на месеца с информация за предходния. В случай на 
липса на производство/внасяне/въвеждане на ЕЕО през отчетния период, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предоставя 
на ОРГАНИЗАЦИЯТА нулева справка – декларация в същия срок; 

2. (отм. Решение СД от 17.06.2016 г.) 

3. копие на фактура-invoice за внесеното/въведеното на територията на страната ЕЕО; 

4. копие от митническата декларация за вноса /в случаите на внос на стоки от страни извън Европейската общност 
(необщностни стоки)/; 

5. копие от месечната си ИНТРАСТАТ декларация – Пристигания за предходния месец /само за юридически лица/; 

6. цялата информация, изискуема по чл. 53, т. 1, 9 и 10 от Наредбата, както и друга необходима на 
ОРГАНИЗАЦИЯТА информация за изпълнение на задълженията й по тези общи условия – до 20-ти януари на годината, 
следваща годината, за която се отнася информацията и при поискване; 

7. цялата информация, изискуема по чл. 53, т. 1, 9 - 10, и чл. 58 Наредбата под формата на ръководства, включително 
и на електронен носител – в срок до 10-то число на месеца, следващ месеца, в който е внесъл дадено ЕЕО и при поискване. 

 (3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предоставя на ОРГАНИЗАЦИЯТА всички необходими за изпълнение на 
общите условия данни, както в сроковете, определени в него и общите условия, така и при всяко отделно поискване от 
страна на ОРГАНИЗАЦИЯТА. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя съответните документи, както и документите по т. 3 - 5 от 
ал. 2 в тридневен срок, считано от датата на получаване на искането от страна на ОРГАНИЗАЦИЯТА. 

  Чл. 12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да подава информация за прогнозните количества ЕЕО, които ще пусне 
на пазара, чрез писмена заявка (Приложение № 3), изпратена на ОРГАНИЗАЦИЯТА най-късно до 15 януари за всяка 
година от действието на общите условия. За първата година от действието на общите условия, приложението се подава 
едновременно с подписването на споразумение между страните, с което се съгласяват с общите условия. 

Чл. 13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща съответното възнаграждение по реда и в посочените срокове, 
предвидени в настоящите общи условия и споразумението към тях. 

Чл. 14. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да спазва всички нормативни изисквания, свързани с качеството или 
други характеристики на ЕЕО, пускано на пазара от него, включително изискванията за маркировка на материалите и 
компонентите по чл. 6 и 7 от Наредбата. 

(2) ОРГАНИЗАЦИЯТА не носи отговорност за изпълнението на тези изисквания по ал. 1. ОРГАНИЗАЦИЯТА не 
носи отговорност и за спазване на изискванията по чл. 24-26 от Наредбата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да уведоми купувача на ЕЕО, предназначено за употреба извън бита за 
ангажиментите на ОРГАНИЗАЦИЯТА да организира събирането, повторната употреба, рециклирането и 
оползотворяването на ИУЕЕО извън бита, с копие до ОРГАНИЗАЦИЯТА. 

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава при всяко уведомяване за наличните количества ИУЕЕО от притежател на 
ИУЕЕО, образувано извън бита и маркирано от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съгласно чл. 7 от Наредбата, да уведомява предприятията 
по предходната алинея. 

 

ІV. РЕД И НАЧИН НА ЗАПЛАЩАНЕ НА ВНОСКАТА ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ 

Чл. 15. (1) За дейностите, предмет на настоящите общи условия, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на 
ОРГАНИЗАЦИЯТА месечна вноска за всеки килограм, пуснато от него на пазара в страната ЕЕО. 

(2) За определянето на размера на месечната вноска ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изготвя месечна справка-декларация във 
форма съгласно приложение № 1, която предава на ОРГАНИЗАЦИЯТА до 10-то число на месеца следващ, този за който се 
отнася, съгласно договорните изисквания. Справката-декларация за м. Декември на текущата година се изготвя и предава на 
ОРГАНИЗАЦИЯТА до 05 Януари на новата календарна година. 

(3) (изм с Решение СД от 31.05.2022 г.) Единичният размер на месечната вноска по ал. 2 се определя като 
процент от таксата на ПУДООС за килограм в зависимост от вида ЕЕО и е посочена в споразумение към тези общи условия 
(Тарифа за месечна вноска). Подписването на това споразумение е задължително условие за действието му. Плащането се 
извършва по банков път по сметка на ОРГАНИЗАЦИЯТА:  

IBAN: BG61BGUS91601005909200, BIC: BGUSBGSF 
Чл. 16. (1) (изм с Решение СД от 31.05.2022 г.) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща ежегодна годишна такса в размер 

на 350 лв. без ДДС, за административно обслужване на членството му в ОРГАНИЗАЦИЯТА и участието му в Системата за 
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разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване по смисъла на ал. 1 т.26 от 
Допълнителните разпоредби на Наредбата. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи такса по ал. 1, когато сумата на вноските по чл. 15, ал. 1 за календарната година са по-
малко от 350 лв. без ДДС. 

(3) Размерът на таксата по ал. 1 за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се определя в срок до 10 януари на годината следваща 
отчетната година, като се прави годишна рекапитулация и разликата от таксата по чл. 16, ал. 1 и сумите на вноските по чл. 15, 
ал. 1, за изтеклата отчетна година се фактурира на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като такса за административно обслужване. 

(4) В случаите на предсрочно прекратяване на общите условия, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дължи таксата по ал. 1 за 
времето от началото на календарната година до момента на прекратяването, изчислена по реда определен в предходната 
алинея. 

Чл. 17. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща вноската по чл. 15, ал. 2 до 15-то (петнадесето) число на месеца, следващ 
месеца, в който е пуснал на пазара дадено EEO. В случай, че срокът по предходното изречение изтича в неработен ден, то 
вноската се заплаща през следващия най-близък работен ден. 

(2) След заплащане на вноската по реда и в сроковете по чл. 15 и представяне на документите по чл. 11, ал. 2, т. 1 в 
сроковете, предвидени в настоящите Условия, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ получава от ОРГАНИЗАЦИЯТА Удостоверение по чл. 
9 (приложение № 4), че е свободен от задължението си да представя платежно нареждане по сметката на ПУДООС за 
платената продуктова такса. 

(3) Страните се съгласяват, че справката по чл. 15 (приложение № 1) ще бъде подавана и получавана по електронен 
път чрез ползваната от ОРГАНИЗАЦИЯТА софтуерна програма. 

(4) Страните се съгласяват, че електронната справка по предходната алинея с информация за пуснатото на пазара 
ЕЕО има силата на документ, съставен и подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и поражда права и задължения за страните 
съгласно настоящите общи условия. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прави корекции в подадените справки по електронен път 
до момента на издаване на фактура от ОРГАНИЗАЦИЯТА. 

  (5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да уведоми незабавно ОРГАНИЗАЦИЯТА за възникването на технически 
проблеми при използване на програмата, както и за възникването на временна невъзможност за подаване на справки по 
електронен път, когато това се дължи на проблем в комуникациите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В този случай справката ще бъде 
изпратена  писмено след съгласуване между страните. 

  (6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да актуализира своевременно профила си с оглед на промените, настъпили в 
данните за юридическия му статут, представителство и др., въведени в софтуерната програма. 

Чл. 18. (1) ОРГАНИЗАЦИЯТА се задължава: 

1. да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ потребителско име и индивидуална парола за достъп до програмата и 
профила на дружеството. Паролата може да бъде променена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

2. да предостави инструкции за работа със софтуерната програма и да оказва съдействие при нейното използване; 

3. да отстранява своевременно проблемите, свързани с ползването на програмата; 

4. да издава фактури въз основа на електронните справки съгласно реда и сроковете, предвидени в общите условия. 

(2) ОРГАНИЗАЦИЯТА гарантира, че разработената програма осигурява конфиденциалността на получените 
данни и че неоторизирани лица нямат достъп до тях. 

(3) При прекратяване действието на общите условия потребителското име и паролата за достъп до програмата ще 
бъдат блокирани. 

Чл. 19. (1) Размерът на вноската (Тарифата за месечната вноска) за всяка следваща година от действието на общите 
условия влиза в сила от 01 януари на новата календарна година. 

(2) ОРГАНИЗАЦИЯТА има право да изменя по реда на чл. 6 размера на вноската при настъпване на едно от 
следните обстоятелства: 

1. при нормативни промени по отношение на дължимата продуктова такса към ПУДООС; 

2. при промяна на цените на ИУЕЕО и материалите, и компонентите от ИУЕЕО на местния и/или на 
международния пазар; 

3. промяна в нормативно определените цели за събиране, повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на 
ИУЕЕО; 

4. липса на възможности за рециклиране на количествата отпадъци от ИУЕЕО, чрез производствените мощности в 
страната; 

5. промяна в условията по договорите, сключени с общини и/или други лица, които извършват дейностите 
събиране, транспортиране, предварително третиране, рециклиране и оползотворяване на ИУЕЕО. 

 

V. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. 

Чл. 20. (1) В случай, че по отношение на пусканото ЕЕО на пазара от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, целите за събиране, 
повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на ИУЕЕО, определени съгласно законодателството и настоящите общи 
условия не бъдат постигнати по вина на ОРГАНИЗАЦИЯТА, в резултат на което Министъра на околната среда и водите 
издаде заповед по чл. 59, ал. 2 от ЗУО, задължаваща ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да заплати продуктова такса по чл. 59, ал. 1 ЗУО, 



 

5 
 

ОРГАНИЗАЦИЯТА се задължава да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заплатеното от него възнаграждение под формата 
на вноска по ред и при условия, предвидени в общите условия. 

(2) ОРГАНИЗАЦИЯТА възстановява сумата по горната алинея в срок от 10 /десет/  календарни дни, считано от 
датата  на заповедта по горната алинея, като при забава дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.1 % /нула, 
точка, един процент/ от сумата за всеки ден от забавата. Ако забавата продължи повече от 30 дни, ОРГАНИЗАЦИЯТА 
дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 1 % /един процент/ от неплатеното възнаграждение за всеки ден забава, 
но не повече от 10 % от дължимата сума. При условията на предходното изречение наред с правото да получи уговорената 
неустойка, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора без предизвестие. 

(3) ОРГАНИЗАЦИЯТА не дължи възстановяване на заплатеното й възнаграждение под формата на вноска, в 
случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ: 

1. наруши задълженията си за отчетност по тези общи условия; 

2. допусне друго нарушение на задълженията си по тези Условия, което оказва или може да окаже неблагоприятен 
ефект върху възможността на ОРГАНИЗАЦИЯТА да осигури постигането на целите за събиране, повторна употреба, 
оползотворяване и рециклиране на отпадъци от ЕЕО; 

3. при предсрочно прекратяване на Споразумението от или по вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

4. не заплати възнаграждението, писмено договорено между страните. 

Чл. 21. (1) В случай, че министърът на околната среда и водите издаде заповед по чл. 59, ал. 2 задължаващи 
ОРГАНИЗАЦИЯТА да заплати продуктова такса по чл. 59, ал. 1 ЗУО или при реализиране на отговорността й по реда на 
чл. 82, ал. 3 от ЗУО, в резултат на неизпълнение, което е по вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, включително поради наличие на 
някое от обстоятелствата по т. 1 - 4 на чл. 19, ал. 3, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да възстанови на ОРГАНИЗАЦИЯТА 
заплатената от нея сума в срок от 10 (десет) работни дни от датата на издаване на заповедта или съответно от реализиране на 
отговорността й. 

(2) В случай на забавяне на плащанията на договореното възнаграждение или на сумата по ал. 1, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ОРГАНИЗАЦИЯТА неустойка в размер на 0.1 % /нула, точка, един процент/ от неплатеното 
възнаграждение/сума за всеки ден забава. Ако забавата продължи повече от 30 дни, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на 
ОРГАНИЗАЦИЯТА неустойка в размер на 1 % /един процента/ от неплатеното възнаграждение/сума за всеки ден забава, 
но не повече от 10 % от дължимата сума. При условията на предходното изречение наред с правото да получи уговорената 
неустойка, ОРГАНИЗАЦИЯТА има право да развали договора без предизвестие. 

Чл. 22. (1) В случай на невярно, неточно или несвоевременно подадени данни по общите условия от страна на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в резултат на което се окаже, че ОРГАНИЗАЦИЯТА е в неизпълнение на други договори с трети лица, 
свързани със събиране, повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на ИУЕЕО, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на 
ОРГАНИЗАЦИЯТА изплащане на пълния размер на всички санкции, наложени на ОРГАНИЗАЦИЯТА от третото лице, 
обезщетение за всички претърпени от ОРГАНИЗАЦИЯТА вреди и пропуснати ползи поради невъзможността й да 
изпълни общите условия и неустойка, уговорена допълнително в Споразумение между страните.  

(2) В случай че невярно, неточно или несвоевременно подадените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ данни доведат до налагане 
на имуществена санкция на ОРГАНИЗАЦИЯТА по реда на Глава VІ от ЗУО, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на 
ОРГАНИЗАЦИЯТА заплащането на пълния размер на наложената имуществена санкция и неустойка, уговорена 
допълнително в Споразумение между страните. 

(3) В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплати на ОРГАНИЗАЦИЯТА дължимото й възнаграждение и/или не й 
декларира количеството ЕЕО, пуснато на пазара, ОРГАНИЗАЦИЯТА информира писмено за неизпълнението 
компетентните органи в МОСВ съгласно изискването на чл. 52 от Наредбата, или при поискване или поставяне на 
задължителни условия от тяхна страна. 

 

VІ. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ 

Чл. 23. (1) Страните се споразумяват, че цялата информация, свързана с изпълнението на общите условия, ще бъде 
разглеждана като търговска тайна и като такава не може да бъде разгласявана, освен ако е обществено достъпна или 
страните са задължени по закон да я разкрият. Това задължение е безсрочно и не зависи от прекратяването, развалянето, 
нищожността или унищожаването на общите условия и/или споразуменията към тях. 

(2) Никоя от страните няма право да разкрива информация по предходната алинея, освен в случаите, когато 
предварително е получила в писмена форма разрешение от другата страна. Разпоредбите на тази алинея не се отнасят до 
информация, която ОРГАНИЗАЦИЯТА е задължена да разрие по силата на действащото законодателство или е поискана 
да разкрие пред компетентните органи на държавната администрация с оглед точното изпълнение на задължението, поето 
от нея по силата на тези общи условия. 

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 

Чл. 24. Страните се освобождават от отговорност за нарушение или неизпълнение на задълженията, когато 
нарушението или неизпълнението се дължи на непреодолима сила. 

Чл. 25. Страната, засегната от непреодолима сила, предприема всички необходими действия и мерки, за да сведе до 
минимум всички претърпени вреди и загуби, и уведомява писмено другата страна веднага, щом узнае за настъпването на 
непреодолимата сила /но не по-късно от 10 (десет) дни след узнаването/. В уведомлението се описва подробно настъпилото 
събитие и действията, предприети от страната за ограничаване на последиците му. При неуведомяване се дължи 
обезщетение за настъпилите от това вреди. 

Чл. 26. Ако предвиденото уведомяване бъде извършено, изпълнението на задълженията на страната, засегната от 
непреодолима сила се спира за времетраенето на събитието. Ако събитието продължи повече от 6 месеца, страните могат да 
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се споразумеят да прекратят тези общи условия и всички произтичащи от тях задължения (с изключение на дължимите 
вземания и задължения, възникнали преди настъпването на непреодолимата сила). 

 

VІІI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ. 

Чл. 27. Действието на общите условия се прекратява и в следните случаи: 

1. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма, по всяко време; 

2. при загубване от страна на ОРГАНИЗАЦИЯТА по оползотворяване на това й качество; 

3. в случаите на едностранно разваляне от изправната страна, предвидени в общите условия. 

Чл. 28. (1) ОРГАНИЗАЦИЯТА има право да прекрати действието на общите условия без предизвестие в следните 
случаи: 

1. неправилно или несвоевременно отчитане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на количествата ЕЕО, пуснати от него 
на пазара; 

2. при забавяне плащането на възнаграждението от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ повече от 30 дни; 

3. обявяване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в несъстоятелност. 

(2) В случай, че общите условия бъдат прекратени по т. 2 на предходната алинея ОРГАНИЗАЦИЯТА ще изпълнява 
задълженията си по тях само за периода, за който й е заплатено. 

Чл. 29. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати действието на общите условия при забавяне възстановяването 
на сумата по чл. 20, ал. 1 от страна на ОРГАНИЗАЦИЯТА с повече от 30 дни. 

Чл. 30. (1) Действието на общите условия ще се счита продължено за срока, за който първоначално са сключени, 
ако в рамките на два месеца преди изтичането на срока, за който са сключени, никоя от страните не възрази срещу тяхното 
продължаване. 

(2) По реда на ал. 2 от настоящия член действието на общите условия може да бъде продължавано неограничено. 

(3) При продължаване на срока на общите условия по реда на този член всяка от страните може да прекрати 
действието им с тримесечно писмено предизвестие, отправено до насрещната страна чрез препоръчано писмо с известие за 
доставяне (обратна разписка). 

ІX. ДРУГИ 

Чл. 31. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на общите условия ще бъдат решавани чрез споразумение 
между страните, а при невъзможност за постигане на такова пред компетентния съд. 

Чл. 32. Всички съобщения, уведомления и писма на страните във връзка с изпълнението на общите условия, 
направени на адреса за кореспонденция на ОРГАНИЗАЦИЯТА, а за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - на неговия адрес, посочен в 
споразумение към тези общи условия, се считат за редовно връчени и приети. 

Чл. 33. В случай, че някоя от клаузите на настоящите общи условия се окаже или стане недействителна или 
неприложима, това не влияе на останалите клаузи. Недействителната или неприложима клауза ще бъде заместена от 
повелителна правна норма или от такава действителна или приложима клауза, с която ще бъде постигната в максимална 
степен стопанската цел на настоящите общи условия. Същото важи и за евентуални празнини в него. 

Чл. 34. Всички приложения, които са прикрепени към общите условия или към които те препращат, съставляват 
неразделна част от тях. 

Чл. 35. За неуредените между страните въпроси по тези общи условия и споразуменията към тях, ще се прилагат 
разпоредбите на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, Търговския 
закон и разпоредбите на гражданското законодателство в Република България. 

Чл. 36. При различия между разпоредбите на настоящите общи условия и споразуменията към тях се прилагат 
клаузите на споразуменията. 

 

Приложения: 

1. Приложение № 1 към чл. 11, ал. 2, т. 1 –Справка-декларация; 

2. Приложение № 3 към чл. 12 – Прогнозни данни за количествата ЕЕО пускани на пазара от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

3. Приложение № 4 към чл. 16, ал. 2 – Удостоверение от ОРГАНИЗАЦИЯТА. 

 

Общите условия на ОРГАНИЗАЦИЯТА са еднакви за всички договори сключвани между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 
ОРГАНИЗАЦИЯТА след публикуването им в интернет. 

Настоящите общи условия са приети и утвърдени от Съвета на директорите на ОРГАНИЗАЦИЯТА на негово 
заседание, проведено на 24.02.2014 г. и са изменени на заседание на СД, проведено на 17.06.2016 г., на 7.11.2017 г. и на 
31.05.2022 г. 
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Приложение № 1 

 

Месечна Справка-декларация за внесените или пуснати на пазара EEO и за 
размера на определената продуктова такса  

 
№: ……………… от ………. г. 

 
За отчетния период от …………… г. до ……………. г.  

Данни за ВНОСИТЕЛ / ПРОИЗВОДИТЕЛ  
Пълно наименование: ………………………………….. 

ЕИК ……………… и ИН по ЗДДС:……………., адрес: ……………………. 
Телефон/факс:………………; E-mail:……………………… 

Лице за контакт: ……………………………. 

№ 

№/дата на 
първичен 

счетоводен 
документ1 

Вид на уреда2 Тарифен код3 
Нетно/единично тегло 

(в кг) 

Единичен 
размер на 
таксата по 
ПУДООС 

(в лв.)  

Размер на 
определената 

продуктова такса 
по ПУДООС 

(в лв.)  

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

   
Общо 0 

 
0 

1. Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося за попълване на неверни данни, по чл. 313 
от Наказателния кодекс. 
2. Декларирам, че настоящата справка-декларация е подписана чрез квалифициран електронен 
подпис и ще бъде изпратена по електронен път на ОРГАНИЗАЦИЯТА. 
 
 
Дата: ……………. г.                                                                               Изготвил: ............................ 
                                                                                                                                (……………………..) 
 
Лице, представляващо търговеца по закон/ упълномощаване ............................ 
                                                                                                                 (…………………………………) 

Забележки: 
1. В т. ч. : Интрастат декларации, Единни административни документи за допускане за свободно обращение и крайна 
употреба и др. 

2. Съгласно категориите по приложение № 1 или приложение № 3 от Наредбата за излязлото от употреба електрическо 
и електронно оборудване. 

3. Лицата, които внасят ЕЕО, в колона 4 попълват данни по съответния тарифен код от Единния административен 
документ за допускане за свободно обращение и крайна употреба за внесеното ЕЕО за предходния месец. 

Лицата, които въвеждат ЕЕО от страни – членки на ЕС, в колона 4 попълват кодовете на стоките от електронните 
Интрастат дневници за пристиганията съгласно Интрастат декларацията, описана в колона 2, за въведеното ЕЕО за 
съответния месец. 

Производителите на ЕЕО в страната не попълват колоната за тарифен код. 

 

 

  



 

8 
 

Приложение № 3 

 

Прогнозна Справка декларация за внесените или пуснати на пазара EEO.  

 
от ………………г. до …….....……../ г. 

Данни за ВНОСИТЕЛ / ПРОИЗВОДИТЕЛ  
Наименование: ………………. 

ЕИК …………….., адрес: ……………………..  
 

№ 

Вид на уреда 
съгласно 

категориите по 
приложение 

№ 2 от 
наредбата * 

Митнически 
тарифен номер 
(кода на стоката 

от Интрастат 
дневник за 

пристиганията 
при въвеждане) 

Код по 
ПРОДПРОМ (за 
произведеното 

ЕЕО) 

брой ед.кг 
Килограми 

нето 

       

       

       

       

       

       

       

   
Общо    

* Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване. 
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Приложение № 4 

 

1113 София, ул. „Николай Хайтов” №2, телeфон: 02/439-04-34 факс: 02/873-78-19, e-mail: info@ greentechbg.com 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

№             -                    /                    г. 

Издадено от: 
ГРИЙНТЕХ БЪЛГАРИЯ АД 

ЕИК: 200287374, с търговски адрес: гр. София, ул. Николай Хайтов №2 вх. В офис 1В , организация по 
оползотворяване на отпадъци от излезли от употреба електрическо и електронно оборудване по смисъла на § 
1, т. 16 от допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), притежаваща 
Разрешение № ООп–ИУЕЕО–01-00/07.02.2013 г., със срок на действие от 07.02.2013 г. до 31.12.2022 г., 
издадено от Министъра на околната среда и водите, удостоверява че: 

…………………………, ЕИК: ……………….., със седалище и адрес на управление:                                                                              
, представлявано от                                        – , участва в колективна система по чл.14, ал.2, т.2 от Закона за 
управление на отпадъците и по чл.17 от Наредбата за излязло от употреба електрическо и електронно 
оборудване (ДВ, бр.100 от 2013 г.) и не представя платежно нареждане за паричен превод по сметката на 
Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда за платена продуктова такса по 
чл.59 от ЗУО 

за електрическо и електронно оборудване: 

(По приложена спецификация за период от                    г. до                            г.) 
 

след представяне пред ГРИЙНТЕХ БЪЛГАРИЯ АД на копие от платежно нареждане за паричен превод по 
сметката на Организацията, или копие от фактура за плащане в брой. 
 

Настоящото удостоверение важи за неопределен срок.  

Дата:             г. 
   

Изготвил/Лице, представляващо търговеца по закон или 
упълномощаване: 
Александър Христов, Таня Бикова  

 

 


