
Анекс № 
зa предоставяне и ползване на затворен сайт за отчитане на месечните справки към 

ЕКОКОЛЕКТ АД, към договор № …………/………………… г. за поемане на задължение по 
оползотворяване на отпадъците от опаковки 

 
Днес, ………… г., между: 
 
1. ЕКОКОЛЕКТ АД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с 

ЕИК 200730421, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Мадрид” № 38, 
представлявано от Изпълнителния директор Юлиан Серафимов Даскалов, наричано по-
долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от една страна, 

 
и 
 
2. ………………………., вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, 

ЕИК ……………………….., със седалище и адрес на управление: 
………………………………………., представлявано от Изпълнителния директор/ Управителя 
…………………………………, наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от друга страна, 
се сключи настоящия анекс, с който страните по договор …………/……………………….. г. за 
поемане на задължение по оползотворяване на отпадъците от опаковки, се договарят 
следното:  

 
Чл. 1. /1/ Страните се съгласяват, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще попълва месечната си справка 
/Приложение №2/ съгласно договора за поемане на задължение по оползотворяване на 
отпадъците от опаковки, по електронен път чрез разработения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ затворен 
сайт.  
/2/ Страните се съгласяват, че електронната справка по предходната алинея има силата на 
документ, съставен и подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и поражда права и задължения за 
страните съгласно договора.  
Чл. 2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:  
/1/ да подава надлежно попълнена справка в сроковете по договора.  
/2/ да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за възникването на технически проблеми при използване 
на програмата и/или при невъзможност за подаване на справки чрез затворения сайт. В тези 
случаи справката ще бъде изпратена чрез e-mail или факс с подпис и печат.  
/3/ да актуализира профила си при настъпили промени в данните на фирмата.  
Чл. 3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:  
/1/ да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ потребителско име и индивидуална парола за достъп 
до програмата и профила на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Паролата може да бъде променена от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  
/2/ да предостави инструкции за работа със затворения сайт и да оказва пълно съдействие  
при използването му.  
/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 договора.  
Чл. 4. /1/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че разработената софтуерна и хардуерна 
инфраструктура осигурява пълна конфиденциалност на получените данни и 
неопълномощени лица нямат достъп до тях.  
/2/ При прекратяване на договора потребителското име и паролата за достъп до програмата 
ще бъдат блокирани.  
Този анекс е съставен в два оригинални екземпляра по един за всяка страна.  
 
ЗА ЕКОКОЛЕКТ АД: ЗА ................................... : 

………………………..  …………………………………. 

/Юлиан Даскалов/                                                                 /................................................./ 
 

 


