ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
№ …..….…/……………………. г.
Днес, ………………………….г., в гр. Варна между:
«ЕНЕРГО-ПРО Мрежи» АД със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9009, Варна Тауърс,
бул.Владислав Варненчик № 258, кула Е, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с
ЕИК 104518621, представлявано заедно от всеки двама от тримата членове на Управителния съвет –
Николай Николов, Красимир Иванов и Румен Лалев, наричано по-нататък ПРОДАВАЧ, от една страна и
……………………., със седалище и адрес на управление: ……………………………………….., вписано в Търговския
регистър към Агенция по вписванията с ЕИК …………………………………, представлявано от …………………………… ………………………….., наричано по-нататък КУПУВАЧ, от друга страна, заедно наричани за краткост
„Страните”, се споразумяха за следното:
І. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ, ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА
Чл.1.1 Настоящият Договор урежда действията на Страните съобразно изискванията на Закона за
управление на отпадъците и НАРЕДБА за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и
акумулатори. Страните по Договора декларират, че същият представлява договор за покупкопродажба.
Чл.1.2 Предвид гореизложеното и с оглед това, че КУПУВАЧЪТ е титуляр на ………………………………...,
издадено от ………………………………….., ПРОДАВАЧЪТ продава, a КУПУВАЧЪТ приема да изкупува оловни
акумулаторни батерии с код 16 06 01* съгласно Наредба № 2 от 23.07.2014г. за класификация на
отпадъците, собственост на ПРОДАВАЧА, наричано в Договора за краткост „Акумулатори“.
Чл.1.3 Предметът на Договора се изпълнява на територията на ПРОДАВАЧА в Североизточна България.
Чл.1.4 Срокът на действие на Договора е 6 /шест/ месеца, считано от датата на подписването му.
II. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА АКУМУЛАТОРИТЕ
Чл.2.1 Приемането на Акумулаторите от КУПУВАЧА се извършва след потвърждаването на писмена
заявка, изпратена от отдел „Логистика” към КУПУВАЧА.
(2) За приемане на заявката се счита връщането на надлежно подписано стандартно потвърждение на
поръчката от КУПУВАЧА към ПРОДАВАЧА в рамките на упоменатия в потвърждението срок.
Чл.2.2 (1) Предаването на Акумулатори на КУПУВАЧА ще се извършва на отделни партиди, след
подписване на приемо-предавателен протокол и попълнени идентификационни документи съгласно
изискванията на Наредба № 1 на МОСВ от 04.06.2014г.
(2) Правото на собственост върху Акумулаторите преминава от ПРОДАВАЧА към КУПУВАЧА с
подписване на Приемо-предавателния протокол по ал.(1) по-горе.
Чл.2.3 (1) Страните приемат срокът за изпълнение за всяка отделна Партида Акумулатори да не бъде подълъг от ………………. работни дни.
(2) Срокът за изпълнението по отделните партиди не приключва с изтичане срока на Договора при
заявки, подадени от ПРОДАВАЧА по време на действие на договора.
Чл.2.4 Измерване на предаваните количества Акумулатори ще се извършва със средство за измерване,
собственост на ПРОДАВАЧА, за което се издават кантарни бележки - неразделна част от приемопредавателния протокол по чл. 2.2 (1) от настоящия Договор.
III. ЦЕНА, ПЛАЩАНЕ
Чл.3.1 Прогнозната стойност на Договора възлиза на сумата от ……………………. (…………………………….) лева,
без включен ДДС, определена за максималния срок на договора по чл.1.4 от Договора.
Чл.3.2 Изпълнението на предмета на Договора се извършва при единична цена за 1 (един) килограм
Акумулатори – ……………. (………………………….) без ДДС.
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Чл.3.3 Договорените цени включват разходи за приемане, транспорт и всички други съпътстващи и
необходими разходи във връзка с дейността по предмета на Договора.
Чл.3.4 ПРОДАВАЧЪТ фактурира на КУПУВАЧА стойността на предадените и реално измерени и
калкулирани количества Акумулатори за всяка отделна Партида. Във фактурата се посочва номера на
договора и номера на заявката.
Чл.3.5 КУПУВАЧЪТ заплаща договорената цена на ПРОДАВАЧА по банков път по банкова сметка в срок
до …………………(………………) работни дни, считано от датата на представяне на данъчна фактура и
подписан от упълномощени представители на страните приемо-предавателен протокол без забележки.
IV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл.4.1(1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3000.00 (три хиляди) лева, внесена във
формата на парична сума или безусловна банкова гаранция и се освобождава след изпълнението на
договора, освен в тук предвидените случаи на усвояването й.
(2) Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на КУПУВАЧА.
(3) В случай, че гаранцията за изпълнение е предоставена под формата на банкова гаранция, срокът на
валидност е ……………… (30 дни + срока по чл. 2.3.(1)) календарни дни след изтичане на настоящия
договор.
Чл.4.2 (1) Гаранцията за изпълнение е платима на ПРОДАВАЧА като компенсация за щети или дължими
неустойки, произтичащи от неизпълнение на задълженията на КУПУВАЧА по настоящия Договор.
(2) Усвояването на гаранцията не лишава ПРОДАВАЧА от правото да търси действително претърпените
вреди от неизпълнението по общите правила, в случай че размерът на вредите надвишава този на
гаранцията.
Чл.4.3 При всяко инкасиране на суми от гаранцията за изпълнение ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да уведоми
КУПУВАЧА.
Чл.4.4 (1) При прекратяване или разваляне на Договора по вина на КУПУВАЧА, ПРОДАВАЧЪТ задържа в
пълен размер гаранцията за изпълнение.
(2) ПРОДАВАЧЪТ освобождава гаранцията за изпълнение в едномесечен срок след изтичане срока на
Договора, и/или изпълнението на последната възложена поръчка.
Чл.4.5 ПРОДАВАЧЪТ задържа гаранцията за добро изпълнение на Договора, ако в процеса на неговото
изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване пред компетентен орган.
Гаранцията се задържа до окончателното решаване на спора.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА
Чл.5.1 ПРОДАВАЧЪТ има право да получава уговореното възнаграждение, при условията и в срокове,
определени в настоящия Договор.
Чл.5.2 ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да предаде на КУПУВАЧА всички необходими документи за изпълнение
на задълженията му за съответната заявка в един оригинален екземпляр.
Чл.5.3 ПРОДАВАЧЪТ се задължава да осигури на служителите на КУПУВАЧА достъп до съответната
площадка.
Чл.5.4 ПРОДАВАЧЪТ има право да оттегли заявката, възложена въз основа на Договора до края на деняследващ деня на подаването й, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след възлагане на
изпълнението й не е в състояние да изпълни задълженията си.
Чл.5.5 ПРОДАВАЧЪТ се задължава:
1. Да събира, съхранява и предава на КУПУВАЧА Акумулатори съгласно изискванията на настоящия
Договор;
2. Да определи свои упълномощени представители за подписване на необходимите документи и
предаване на Акумулаторите;
3. Да попълва съответните идентификационни документи съгласно чл.2.2 (1) от настоящия Договор;
4. Да осигури на упълномощени служители на КУПУВАЧА достъп до съответната площадка.
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VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА
Чл.6.1 КУПУВАЧЪТ има право да получава от ПРОДАВАЧА съдействие и информация при извършване
на дейностите, предмет на този договор, както и всички документи, необходими за изпълнението на
договора, както и достъп на служителите му до съответната площадка.
Чл.6.2 (1) КУПУВАЧЪТ няма право да превъзлага изпълнението на договорните си задължения на трети
за правоотношението лица с изключение на задълженията, свързани с транспортиране на
Акумулаторите.
(2) В случай, че КУПУВАЧЪТ предостави на трети лица изпълнението на задълженията си по договора,
той отговаря пред ПРОДАВАЧА за действително причинените вреди.
Чл.6.3. КУПУВАЧЪТ се задължава:
1. Да приема събраните от ПРОДАВАЧА Акумулатори, съобразно НАРЕДБА за батерии и акумулатори и
за негодни за употреба батерии и акумулатори и Наредбата за класификация на отпадъците;
2. Да определи свои упълномощени представители за подписване на необходимите документи и
приемането на Акумуалторите;
3. Да попълва съответните идентификационни документи съгласно съгласно чл.2.2 (1) от настоящия
Договор;
4. Да оказва на ПРОДАВАЧА необходимото съдействие по прилагане еко - законодателството на
Република България, включително създаване на всички необходими, съгласно нормативните изисквания
документи;
5. Да извършва транспортирането на приетите от него Акумулатори за своя сметка и съгласно
законовите изисквания за превоз на опасни отпадъци;
6. Да заплаща на ПРОДАВАЧА договорената цена в размера, по начина и в сроковете, определени в
настоящия Договор;
7. Да спазва всички изисквания по Безопасност на труда и Противопожарна охрана при работа на
територията и обектите на ПРОДАВАЧА съгласно Инструкциите и правилата за безопасна работа на
ПРОДАВАЧА и действащото българско законодателство. Осигуряването на личните и колективни
предпазни средства е задължение на КУПУВАЧА.
Чл. 6.4 КУПУВАЧЪТ извършва приемането на Акумулаторите по начин, недопускащ замърсяване на
терена. В случай допускане на такова, КУПУВАЧЪТ за своя сметка почиства/третира терена, до степен на
премахване на замърсяването. Ако преди почистването ПРОДАВАЧЪТ бъде санкциониран за
замърсяването, причинено от и по вина на КУПУВАЧА, последният възстановява на ПРОДАВАЧА пълния
размер на санкцията.
VII. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ
Чл.7.1 При неизпълнение на договорните си задължения по чл.2.3(1) и чл. 3.5 от Договора, КУПУВАЧЪТ
дължи неустойка в размер на 0,5% върху стойността на конкретната партида, по която има забавяне на
договорените срокове за всеки ден забава, но не повече от 20 % от стойността на партидата.
Чл.7.2 Неустойката по този Договор се изплаща в 10-дневен срок от датата на предявяване на
претенциите за неустойка. Ако в определения за това срок КУПУВАЧЪТ не изпълни задължението си да
изплати размера на дължимата неустойка по Договора, ПРОДАВАЧЪТ има право да инкасира тази
стойност от гаранцията за изпълнение на Договора.
Чл.7.3 Плащането на неустойки не лишава изправната страна по Договора от правото й да търси
обезщетения за претърпени вреди и пропуснати ползи над Договорената неустойка, доказани по
съответния ред.
VII. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
Чл.8.1 (1) Страните се задължават да не разкриват, да не разгласяват, нито да допускат разкриването,
разгласяването, публикуването или неразрешеното използване по никакъв начин пряко или косвено
поверената или станалата им известна информация във връзка с изпълнението на сключения Договор,
свързана със статута и дейността на Страните, както и на останалите свързани със Страните дружества
(за ПРОДАВАЧА: ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕООД, ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД и ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги
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ЕООД, за КУПУВАЧА: ……………………………) техните клиенти и доставчици, включително, но не само:
всякаква информация, представляваща по естеството си търговска тайна за упоменатите дружества,
както и техническа, икономическа или финансова информация, данни относно цени, проекти, сделки и
договори, които Дружествата са сключили, сключват и/или планират да сключват, както и данни
относно търговски марки, патенти, лицензи и ноу-хау, данни за бизнес планове и рекламни стратегии,
както и всички други поверителни сведения във връзка с дейността на Дружествата.
(2) Да третират упоменатите по-горе данни като строго поверителни и да положат всички необходими
усилия за опазването на тази информация от неразрешена употреба, включително и в десетгодишен
срок след прекратяване на договорните отношения.
(3) При всяко нарушение на задълженията по предходните две алинеи виновната страна дължи
неустойка в размер на 1% от прогнозната стойност на Договoра, на насрещната страна. Това не лишава
изправната страна от правото й да търси обезщетения за действително претърпените вреди.
IX. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
Чл.9.1 Непреодолима сила е непредвидено или непредотвратимо събитие или комбинация от събития
от извънреден характер, извън контрола на страните, включващи, но неограничаващи се до: природни
бедствия (наводнения, земетресения, гръм, буря, ураган, торнадо, проливен дъжд, градушка, свличане,
срутване на земни маси и др.), генерални стачки, локаут, безредици, война, саботаж, въстания,
революция, бунт, експлозия, пожар или разпоредби на органи на държавната власт и управление.
Чл.9.2 Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, уведомява
писмено в 3 (три) дневен срок другата страна в какво се състои същата. В 14 (четиринадесет) дневен
срок от събитието, същата страна, представя доказателство от компетентните органи за наличието му.
При неизпълнение на това задължение се дължат неустойки, както за забавено изпълнение, така и за
настъпилите от това вреди.
Чл.9.3 Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни
задължения се спира за времето на непреодолимата сила.
Чл.9.4 Ако непреодолимата сила трае повече от петнадесет дни, всяка от страните има право да
прекрати Договора с 10-дневно писмено уведомление. В този случай неустойки не се дължат.
X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.10.1 Настоящият договор може да бъде прекратен в следните случаи:
(1) С изтичане на срока на Договора, включващ и срока на изпълнение на отделните поръчки по него;
(2) При условията на чл.9.4 от договора;
(3) По взаимно писмено съгласие между страните;
(4) С едностранно едномесечно предизвестие от ПРОДАВАЧА, в случай, че КУПУВАЧЪТ забави повече от
30 /тридесет/ календарни дни изпълнението на дейностите, уговорени в отделната поръчка;
(5) В случаите на стопанска непоносимост при условията на чл. 307 от ТЗ;
Чл.10.2. В едномесечен срок преди изтичане на сроковете на лицензите и разрешителните, КУПУВАЧЪТ
следва да уведоми ПРОДАВАЧА за действията, които е предприел за тяхното подновяване, като:
(1) При подновяването им КУПУВАЧЪТ представя на ПРОДАВАЧА новите лицензи и разрешителни в срок
от 5 дни от получаването им.
(2) В случай на неподновяване на лицензите и разрешителните и непредставянето им на ПРОДАВАЧА в
посочения срок по ал.1, договорът се счита за прекратен.
Чл.10.3 В случай на прекратяване на Договора КУПУВАЧЪТ заплаща на ПРОДАВАЧА количеството
Акумулароти, което му е предадено с приемо-предавателни протоколи и подлежи на заплащане
съгласно условията на настоящия Договор.
Чл.10.4 В случая на прекратяване при условията на чл.10.1, ал. (2), (3), (4) и (5) и чл.10.2. страните
подписват двустранен споразумителен протокол за уреждане на финансовите им взаимоотношения до
момента на прекратяване на Договора.
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XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.11.1 Всички спорове, възникнали във връзка с тълкуването и изпълнението на настоящия Договор,
ще бъдат решавани от страните по споразумение.
Чл.11.2 Ако страните не постигнат съгласие, всички спорове, отнасящи се до настоящия договор, ще
бъдат решавани от Арбитражен съд Варна при сдружение „ППМ“ съобразно неговия правилник .
Чл.11.3 ПРОДАВАЧЪТ не поема никаква отговорност по отношение на каквито и да било индивидуални
или колективни трудови спорове или отношения със синдикални организации между КУПУВАЧА, от
една страна, и неговите работници или служители от друга страна, свързани с изпълнението на
Договора.
Чл.11.4 Всички съобщения между страните са валидни, ако са направени в писмена форма.
Чл.11.5 Страните се споразумяват, че установяването на недействителност на някоя от клаузите по
настоящия договор не влече недействителност на всички негови разпоредби, а се замества по право от
повелителните правила на закона, като се търси действителната обща воля на страните с оглед
постигане целта на Договора при съобразяване с обичаите в практиката и нормите на
добросъвестността.
Чл.11.6 За неуредените с този Договор въпроси се прилагат разпоредби на българското
законодателство.
Чл.11.7 С подписване на настоящия Договор КУПУВАЧЪТ декларира, че е запознат и приема Общите
условия за договори за доставка на стоки, услуги и строително-монтажни работи на ЕНЕРГО-ПРО ,
публикувани на следната интернет страницата - http://www.energo-pro-grid.bg/bg/Obshti-usloviyakontragenti.
Настоящият Договор се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от договарящите
страни и влиза в сила от момента на подписването му.

Неразделна част от настоящия Договор са:
1. ………………………….. издадено от ………………………………………….;
2. Образец на приемо-предавателен протокол.
3. Гаранция за изпълнението на Договора.
ЕИК и Банкова сметка на ПРОДАВАЧА:

ЕИК и Банкова сметка на КУПУВАЧА:

IBAN BG56UNCR763010EONGRID1
BIC UNCRBGSF
Банка: УниКредитБулбанк АД
ЕИК 104518621

IBAN …………………………………………..
BIC
…………………………..
Банка: ……………………………………
ЕИК ……………………..

ПРОДАВАЧ:
„ЕНЕРГО – ПРО Мрежи” АД
1.............................................

2.............................................

КУПУВАЧ:
„………………………” …………….
1………………………….
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