
СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА 

ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ 

„ГРИЙНТЕХ БЪЛГАРИЯ“ АД 

 

Днес ………… г., в гр. София, между:  

 

1. “ГРИЙНТЕХ БЪЛГАРИЯ” АД, ЕИК 200287374, със седалище и адрес на управление 
гр. София, ул. „Николай Хайтов“, №2, вх. В, ап. 1В, представлявано заедно от Александър 
Христов и Таня Бикова, дружеството наричано по-надолу за краткост ОРГАНИЗАЦИЯТА  

и  

2. “………………………….” …….., ЕИК: ………………… със седалище и адрес на управление: гр. 
………………………………………, представлявано от ………………………………………………. в качеството 
му на управител, наричано по-надолу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

се сключи настоящото споразумение за членство, като страните се споразумяха за 
следното: 

 

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ОРГАНИЗАЦИЯТА приема да изпълнява за 
сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейностите, посочени в чл. 1, ал. 1 от Общите условия на 
Организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно 
оборудване „ГРИЙНТЕХ БЪЛГАРИЯ” АД и физически и юридически лица – нейни 
членове, приети и утвърдени от Съвета на директорите на ОРГАНИЗАЦИЯТА на 
негово заседание, проведено на 24.02.2014 г., изм. на заседания на 17.06.2016 г., 7.11.2017 
г. и 31.05.2022 г. 

Чл. 2. Тарифата за определяне на месечната вноска предвидена в чл. 15, ал. 3 от общите 
условия възлиза на …..% ( ……………………….. ) процента от размера на продуктовата 
такса за съответния вид електрическо и електронно оборудване посочена в Приложение 
№ 8 към чл. 3, ал. 1, т. 7 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на 
продуктова такса (ДВ, бр. 30 от 15.04.2016 г.) (Наредбата). Получените стойности се 
закръгляват с точност до 1 (една) стотинка. Така определената стойност е без ДДС. 

Чл. 3. Общите условия за взаимоотношенията между ОРГАНИЗАЦИЯТА и нейните 
членове, представляват неразделна част от това споразумение и подписването му от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ означава, че същият се е съгласил с неговите клаузи и клаузите на 
общите условия. 

 

 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА:    ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

 

_________________________  _________________________ 

/Александър Христов/    /……………………………../ 

 

_______________________  

/Таня Бикова/ 


