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ДОГОВОР 

 

 

Днес,  ……. ……………. г. между: 

 

 

1. ОБЩИНА ................................., с адрес- град .........................., ..................................., ЕИК 

...................................................., представлявана от ..................................... -Кмет от една страна, 

наричана за краткост по-нататък ОБЩИНАТА 

 

и  

 

2. „ЕКОБАТЕРИ” АД, регистрирано в Агенция по вписванията, Търговски регистър с ЕИК 

200281987, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Владимир Вазов” № 40, ет. 2, 

представлявано от Александър Стоянов Яврийски – Изпълнителен директор, наричано за 

краткост в Договора „ ЕКОБАТЕРИ” АД 

 

 

ПРЕДВИД ТОВА, ЧЕ: 

 

1. КМЕТЪТ НА ОБЩИНАТА следва да организира дейностите по събиране, транспортиране, 

временно съхраняване, предварително третиране и предаване за оползотворяване и/или 

обезвреждане на негодните за употреба батерии и акумулатори (НУБА), образувани на нейна 

територия, в изпълнение  на задълженията си по чл.19 от ЗУО  и чл. 27 от Наредбата за батерии 

и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори, наричана по-долу за кратко  

„Наредбата”; 

 

 

2. „ЕКОБАТЕРИ” АД е организация по оползотворяване, чийто предмет на дейност включва: 

организиране и управление на дейностите по събиране, транспортиране, временно съхраняване, 

предварително третиране на негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/, 

оползотворяване и/или обезвреждане на НУБА, включително техните компоненти и материали, 

временно съхранение и транспортиране за рециклиране на образуваните след предварително 

третиране отпадъци, чрез изграждане на площадки за събиране, временно съхраняване и 

предварително третиране, отговарящи на изискванията на Закона за управление на отпадъците 

и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.  

„ЕКОБАТЕРИ” АД притежава РАЗРЕШЕНИЕ № ООп-НУБА-01-01/06.11.2017 г., издадено от 

Министерство на околната среда и водите, за извършване на дейност като организация по 

оползотворяване на НУБА по ЗУО; 

 

 

3. СТРАНИТЕ целят да уговорят рамката на взаимоотношенията си и разпределението на 

отговорностите си с цел планиране, организиране, изграждане и прилагане на система за 

събиране, транспортиране, временно съхраняване, предварително третиране и предаване за 

оползотворяване и/или обезвреждане на НУБА, образувани на територията на ОБЩИНАТА. 

Целта на общото сътрудничество, описано в договора е да се допринесе за достигане целите за 

събиране и оползотворяване по чл.17 от Наредбата и по реда и механизма на приложение № 2, 

между страните се сключи следния договор за сътрудничество в областта на събирането, 

транспортирането, временното съхраняване, предварителното третиране и предаването за 

оползотворяване и/или обезвреждане на НУБА; 
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I.  ДЕФИНИЦИИ 

  

Чл. 1. Освен ако от текста не следва друго, посочените термини и изрази, използувани 

в този Договор, имат следното значение: 

1. „Негодна за употреба батерия или акумулатор” е батерия или акумулатор, която 

не може да бъде използвана за целите, за които е произведена и е отпадък по смисъла на § 1, 

т. 16 от допълнителните разпоредби на Наредбата.  

2. „Събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори” е натрупването, 

включително предварителното сортиране и предварителното съхраняване, и групирането по 

видове на НУБА с цел транспортирането им до съоръжения за третиране на НУБА по 

смисъла на §1, т. 28 от  Наредбата. 

 3. „Съхраняване” е всяка от операциите съгласно § 1, т. 42 от допълнителните 

разпоредби на ЗУО.  

4. „Транспортиране” е превозът на отпадъци, включително съпътстващите го 

дейности по товарене, претоварване и разтоварване, когато се извършва от  оператора като 

самостоятелна дейност. 

 
5. „Оползотворяване” е всяка от операциите съгласно § 1, т. 13 от допълнителните 

разпоредби на ЗУО, приложима към негодни за употреба батерии и акумулатори. 

 

6. „Обезвреждане” е всяка от операциите съгласно §1, т. 11 от допълнителните 

разпоредби на ЗУО, приложима към негодни за употреба батерии и акумулатори. 

 

7. „Организация по оползотворяване на негодни за употреба батерии и 

акумулатори” е юридическо лице, регистрирано по Търговския закон или съгласно 

националното законодателство, което не разпределя печалба и управлява и/или самостоятелно 

извършва  дейностите по разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на негодни за 

употреба батерии и акумулатори, по смисъла на §1, т.20 от ДР на Наредбата . 

 

8. „Индустриална батерия или акумулатор” е батерия или акумулатор, проектирани 

изключително за промишлени или други професионални приложения, като например в 

търговски и обществени сгради, за резервно захранване или задвижваща сила, в електрически 

превозни средства и др., по смисъла на §1, т.7 от ДР на Наредбата. 

 

9. „Портативна батерия или акумулатор” е всяка батерия, батерия „тип копче”, пакет 

батерии или акумулатори, които са запечатани, могат да се носят на ръка и не са индустриални 

или автомобилни, по смисъла на §1, т.22 от ДР на Наредбата. 

 

10. „Батерия тип копче” е малка кръгла портативна батерия или акумулатор, състояща 

се от един или няколко галванични елементи, чийто диаметър е по-голям от височината й, и 

която намира специални приложения в слухови апарати, часовници, малки преносими уреди и 

за поддържащо напрежение, по смисъла на §1, т.3 от ДР на Наредбата. 

 

11. „Пакет батерии” е всеки комплект батерии или акумулатори, които са свързани 

заедно и/или са капсуловани и са покрити с външен корпус, така че да оформят завършена 

единица, която крайният потребител не би следвало да разделя, нито да отваря по смисъла на 

§1, т.21 от ДР на Наредбата,. 

 

http://www.online.apis.bg/apis/x?a2luZD0zMDUmc2lkPTNmM2IwZjI2ZDA0NGY3YjVjMmI3ZjA5MGQ1YjI2ZDc5JmRvY2lkPTY4NDcmdmVyc2lvbj0xNCZkYm5hbWU9d2ViZGImYnZjPTAmcGlkPTE0MQ%3D%3D#to_paragraph_id141
http://www.online.apis.bg/apis/x?a2luZD0zMDUmc2lkPTNmM2IwZjI2ZDA0NGY3YjVjMmI3ZjA5MGQ1YjI2ZDc5JmRvY2lkPTY4NDcmdmVyc2lvbj0xNCZkYm5hbWU9d2ViZGImYnZjPTAmcGlkPTE0MQ%3D%3D#to_paragraph_id141
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12. „Автомобилна батерия или акумулатор” е батерия или акумулатор, използвани за 

запалване на моторни превозни средства и светлини на моторни превозни средства, по смисъла 

на §1, т.1 от ДР на Наредбата. 

 

 

II. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРA  

 

Чл. 2. /1/ Настоящият Договор се сключва на основание чл. 27, ал. 1, т. 2, б. „а” от Наредбата и 

има за предмет да уреди рамката на взаимоотношенията между ОБЩИНАТА и 

„ЕКОБАТЕРИ” АД, по повод организирането, изграждането и прилагането на система за 

събиране, транспортиране, временно съхраняване, предварително третиране и предаване за 

оползотворяване и/или обезвреждане на НУБА, образувани на територията на ОБЩИНАТА, за 

които „ЕКОБАТЕРИ” АД  има задължения за постигане на определени количествени цели.  

При изпълнение на предмета на договора, страните се съгласяват, че ще изпълняват целите и 

насоките, определени с програмата на организацията по чл. 53, ал. 1 от ЗУО и приложимите 

нормативни актове. 

/2/ В предмета на настоящия договор се включват описаните в ал. 1 дейности с всички НУБА, 

образувани на територията на ОБЩИНАТА в т.ч. автомобилни, индустриални и портативни. 

/3/ Наред с това съгласно уговореното в настоящия Договор ОБЩИНАТА предоставя на 

„ЕКОБАТЕРИ” АД, а „ЕКОБАТЕРИ” АД приема: 

 

1. изключителното право да организира за своя сметка на територията на ОБЩИНАТА 

система за събиране, транспортиране, временно съхраняване, предварително третиране и  

предаване за оползотворяване и/или обезвреждане на НУБА; 

2. правото да използва елементи от Общинската инфраструктура, доколкото това е упоменато и 

необходимо за изпълнение на Договора, което е предмет на отделно споразумение.  

 

III.  ДЕКЛАРАЦИИ И ГАРАНЦИИ ОТ СТРАНА НА ОБЩИНАТА 

 

Чл.3. ОБЩИНАТА заявява и гарантира пред „ЕКОБАТЕРИ” АД, че ОБЩИНАТА 

представлявана от Кмета е овластена да подпише този Договор, има пълната власт да бъде 

страна по Договора и да изпълни задълженията по него. Условията на Договора са съобразени с 

разпоредбите на българското законодателство и представляват валидни и обвързващи 

задължения за Страните. 

 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

 

 

Чл. 4. Освен при необходимост като последица от непреодолима сила или каквото и да било 

нарушение от страна на „ЕКОБАТЕРИ” АД на този Договор, ОБЩИНАТА няма да сключва 

каквито и да е договори или споразумения от каквото и да е естество с трети лица, по-

специално с друга организация по оползотворяване на негодни за употреба батерии и 

акумулатори по смисъла на чл. 81 от ЗУО и чл. 1 т. 7 от настоящия договор, или да извършва 

или да пропусне да извърши каквото и да е действие, което засяга или може да засегне 

неблагоприятно изключителните права на „ЕКОБАТЕРИ” АД, предоставени по силата на този 

Договор на територията на ОБЩИНАТА. 

 

 

Чл. 5.  ОБЩИНАТА се задължава за срока на договора да:  

 

1. определи подходящи места за разполагане на необходимите елементи на системата за 

разделно събиране на НУБА, които да отговарят на нормативните изисквания; 

2. не накърнява изключителните права на ЕКОБАТЕРИ, посочени в чл. 2 и чл. 4.  
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3. представя на „ЕКОБАТЕРИ” данни и информация, които се изискват за целите на 

управлението, експлоатацията, развитието и финансирането на системата за събиране, 

транспортиране, временно съхраняване, предварително третиране и предаване за 

оползотворяване и/или обезвреждане на НУБА и да известява „ЕКОБАТЕРИ” за всички 

промени или допълнения, свързани с тях;  

4. да осигури подходящи условия за участието на гражданите, учрежденията, институциите и 

стопанските субекти в прилаганата система за събиране, транспортиране, временно 

съхраняване, предварително третиране и  предаване за оползотворяване и/или обезвреждане на 

НУБА; 

5. да провежда регулярно информационни кампании, свързани с НУБА; 

6. сътрудничи като цяло на „ЕКОБАТЕРИ” в интерес на точното изпълнение на Договора. 

 

Чл.6. Без да се ограничават другите негови задължения съгласно този Договор, 

„ЕКОБАТЕРИ” АД е длъжно за срока на договора да:  

1. организира от свое име и за своя сметка изпълнението на договора в съответствие с 

посочената в чл.53, ал. 1 от ЗУО програма за събиране, транспортиране, временно съхраняване, 

предварително третиране и предаване за оползотворяване и/или обезвреждане на НУБА; 

2. оказва съдействие на ОБЩИНАТА под формата на консултации и методическа помощ при 

планирането и организирането на мерките за управление на НУБА на общинско ниво, които са 

свързани пряко или косвено с предмета на настоящия Договор . 

3. приема обратно посредством подизпълнителите си събраните количества НУБА; 

4. сътрудничи като цяло на ОБЩИНАТА в интерес на точното изпълнение на Договора; 

5. изпълнява задълженията си по настоящия договор с грижата на добър стопанин; 

в случай на повреда на целостта или загуба на съдове за събиране, отговорността  по 

възстановяване е на учреждението, в което е поставен съответния съд 

        

Чл. 7 /1/. На основание чл. 27, ал. 3 от наредбата, страните определят следните конкретни 

параметри на договора: 

1.1 брой обслужвано население: ................................ бр. жители 

1.2.брой обслужвани обекти, брой съдове и брой площадки - съгласно Приложение № 1  

 /2/. Контролът по спазване на изискванията за разделно събиране на портативни и автомобилни 

НУБА на територията на ОБЩИНАТА се извършва периодично и постоянно чрез проверки на 

изпълнението на изискванията на „ЕКОБАТЕРИ” АД и неговите подизпълнители по 

настоящия договор;  

/3/. в случай на повреда на целостта или загуба на съдове за събиране, отговорността  по 

възстановяване е на учреждението, в което е поставен съответния съд; 

 

 /4/. „ЕКОБАТЕРИ” АД се задължава  да предостави при поискване на ОБЩИНАТА 

информация от подизпълнителите си за събраните и предадени за третиране отпадъци, с 

отбелязани количествата, които са събрани на територията на ОБЩИНАТА.  

 

 

V.  СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ   

 

Чл. 8. ОБЩИНАТА потвърждава и се съгласява, че за изпълнение на някои или всички от 

задълженията си по Договора „ЕКОБАТЕРИ” АД има правото по свое собствено усмотрение 

да сключва договори с трети лица – подизпълнители, притежаващи съответните разрешителни 

и/или регистрационни документи по чл. 35 от ЗУО. 

 

Чл. 9. Страните се съгласяват, че цялото количество събрани НУБА и получените след 

предварителното третиране отпадъци от НУБА при осъществяването на дейностите по този 

договор става собственост на „ЕКОБАТЕРИ” АД и „ЕКОБАТЕРИ” АД ще ги превозва и 
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предава на краен преработвател за своя сметка, без да дължи на ОБЩИНАТА компенсация за 

това. 

                                                         

Чл. 10. /1/ „ЕКОБАТЕРИ” АД и неговите подизпълнители се задължават да водят отчети за 

количествата събрани и предварително третирани  НУБА и за предадените за оползотворяване 

и обезвреждане материали и компоненти от НУБА и да представят информация на 

ОБЩИНАТА при поискване. 

/2/ Страните се задължават да се информират взаимно и незабавно една друга за всяко известно 

им обстоятелство, което е попречило или е в състояние да попречи на изпълнението на 

задълженията им по Договора. 

 

 

VІ. СРОК НА ДОГОВОРА. 

 УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ.  

 

Чл. 11. Настоящият Договор се сключва за срок от 3 /три/ години и ще влезе в сила в момента 

на неговото подписване от всяка от  страните. 

 

 

/2/  Договорът ще се счита за продължен безсрочно, ако в рамките на три месеца преди 

изтичането на срока, никоя от страните не възрази писмено пред другата срещу неговото 

продължаване. 

 

 

Чл. 12. /1/ Настоящият договор се прекратява в следните случаи:  

1.  при условията на чл. 11 от настоящия договор ; 

2. по взаимно съгласие на страните, оформено в писмен вид; 

3. с едномесечно писмено предизвестие, отправено от едната до другата страна в 

 случаите на виновно и системно неизпълнение на задълженията на другата страна;  

4. при отнемане или след изтичане на срока на разрешението на „ЕКОБАТЕРИ” АД като 

„организация по оползотворяване на НУБА”, ако не бъде подновено; 

5. при обявяване в несъстоятелност или ликвидация на „ЕКОБАТЕРИ” АД; 

6.  в други случаи, изрично предвидени в този Договор или приложенията към него. 

/2/ Страните уреждат отношенията си във връзка с прекратяване на договора с писмено 

споразумение. 

 

VІІ. ОТГОВОРНОСТ  ПРИ  НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

Чл. 13. /1/ Всички вреди, понесени от ОБЩИНАТА, които са пряка последица от допуснати 

грешки или пропуски, както и в резултат на неспазването на сроковете по договора са за сметка 

на „ЕКОБАТЕРИ” АД. 

/2/ Всички вреди, понесени от „ЕКОБАТЕРИ” АД,  които са в  резултат на неспазването на 

сроковете по договора са за сметка на ОБЩИНАТА. 

3/ В случай, че договорът бъде прекратен по взаимно съгласие, страните по него не си дължат 

неустойки. 

 

VІІІ. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ 

 

Чл. 14. /1/ Всяка от страните ще счита всяка информация, касаеща другата страна, придобита 

във връзка с изпълнението на този договор за конфиденциална, с уговорката обаче, че това 

задължение няма да се отнася за информация, която във връзка с изпълнението на този 

Договор: 

1. е публично достъпна; 
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2. е била на разположение на една от страните преди сключването на договора и не е била 

предмет на съществуващо самостоятелно задължение за спазване на конфиденциалност 

от тази страна; 

3. следва да бъде разкрита от някоя от страните по силата на закона. 

 

/2/ ОБЩИНАТА, както и всички нейни служители се задължават да пазят конфиденциалност 

по отношение на  търговските и производствени тайни на „ЕКОБАТЕРИ” АД, които са 

станали тяхно достояние през време на работата им и да осигурят, че при никакви 

обстоятелства те нямат да бъдат разкрити на трети лица.  

 

/3/ Ако разкриването на информация от коя да е от страните, касаеща другата страна, 

придобита във връзка с изпълнението на този Договор, се окаже необходимо, съдържанието на 

информацията, ще бъде разкрито само след изпращането на предварително писмено 

уведомление до засегнатата страна, с което страната да се запознае с обхвата на въпросната 

информация. За избягване на съмнение, страните потвърждават, че разпоредбите на тази алинея 

не се отнасят до информация, която страните са задължени да разкрият пред компетентните 

органи на държавната администрация по силата на закона. 

 

/4/ Задълженията за спазване на конфиденциалност ще бъдат валидни и обвързващи за страните 

в срок от 1 година след датата на прекратяване на Договора. 

 

ІХ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 

 

Чл. 15. /1/  Страните по този Договор се освобождават от отговорност за нарушение или 

неизпълнение на задълженията, когато нарушението или неизпълнението се дължи на 

непреодолима сила. 

 

/2/ Непреодолима сила по смисъла на този Договор е всяко непредвидимо или непредотвратимо 

събитие с извънреден характер, което е настъпило след датата на този Договор и е извън 

контрола на страните и вследствие на което изпълнението на съответните задължения става 

невъзможно. 

 

/3/ 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 достатъчно подробно настъпилото 

събитие и действията, предприети от страната за ограничаване на последиците му. При не 

уведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. 

 

/4/  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 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). 

 

/5/ 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. 

 

/6/ Ако страната, която е следвало за изпълни свое задължение по Договора, е била в забава, тя 

не може да се позовава на непреодолима сила. 
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Х. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл. 16. /1/ Този Договор и правата и задълженията по него се регулират и тълкуват в 

съответствие с правото на Република България. 

 

/2/ Всички спорове и разногласия между страните,  възникнали във връзка с клауза на Договора 

и отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, се 

разрешават приятелски чрез преговори. Ако страните не се споразумеят, те отнасят въпроса до 

компетентния съд в съответствие с българското материално право. 

 

Чл. 17. /1/ Което и да е известие или друг документ, който трябва да се изпрати съгласно този 

Договор, ще бъде в писмена форма и може да бъде предадено или изпратено чрез препоръчана 

пратка, по пощата или по факс до Страната, която трябва да го получи на нейния адрес, 

посочен в този Договор или на такъв друг адрес, за който тя е уведомила по надлежния ред 

другата Страна.  

 

/2/ В случай че която и да е Страна не уведоми другата Страна за промяна в адреса, 

изпращането на известие на последния известен адрес от другата Страна, ще бъде считано за 

валидно.  

 

Чл. 18. Този Договор, както и Приложението към него заместват всякакви предишни договори 

или договорености между Страните и представляват цялостно споразумение между Страните 

по отношение на всички въпроси, отнасящи се до този договор.  

 

Чл. 19. Ако която и да е част от този Договор стане недействителна или не е в сила поради 

изменения на Закона или по друг начин, такава част няма да повлияе на тълкуването или 

действителността на която и да е друга част от този Договор.  

 

Чл. 20. Никое изменение или поправка на този Договор, освен в изрично описаните тук случаи, 

няма да е в сила или да оказва каквото и да е въздействие, освен ако не е в писмена форма и е 

подписано от Страните.  

 

 

Този Договор е съставен в четири еднообразни екземпляра на български език, всеки от които 

представлява оригинал.  

 

 

В УВЕРЕНИЕ НА ГОРНОТО страните сключват настоящия договор чрез надлежно 

упълномощените си представители на датата, посочена на първата страница. 

 

 

 

 

 

 

ЗА  ОБЩИНА .................................:     ЗА „ЕКОБАТЕРИ” АД: 

                                                                                              АЛЕКСАНДЪР ЯВРИЙСКИ 

Кмет на Община ...................                                               /Изпълнителен  Директор/ 
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Приложение № 1  - Списък на местата за събиране на негодни за употреба батерии и 

акумулатори 

 

Към договор за организиране дейностите по събиране, транспортиране,  временно съхранение, 

предварително третиране и предаване за оползотворяване и/или обезвреждане на негодни за 

употреба батерии и акумулатори (НУБА) между „Екобатери“ АД и Община ............................   

 

Номер 

по ред 

Брой и адрес на обектите и 

площадките 

Брой 

съдо

ве 

Отговорно лице – 

имена и телефон 

Честота на 

обслужване 

1.      

2.      

3.      

  4.     

  

 5.     

 6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

      21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

26.     

27.     

28.     

29.     

 

 

ЗА  ОБЩИНА .................................:     ЗА „ЕКОБАТЕРИ” АД: 

                                                                                              АЛЕКСАНДЪР ЯВРИЙСКИ 

Кмет на Община ...................                                               /Изпълнителен  Директор/ 

 

 


