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ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА НА „ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ” АД 

Относно възможни отстъпки , приложими към тарифите за рециклиране на опаковки 

съгласно сключените клиентски договори 

 

 

1. Действие 

Настоящата политика на „Екопак България” АД („Екопак България”) 

относно възможни търговски отстъпки, приложими към тарифите за 
рециклиране на опаковки съгласно сключените клиентски договори 

(«Търговската политика») е приета с решение на съвета на директорите на 
Екопак България  от дата 29.03.2010 г. и в сила до нейното последващо 

едностранно оттегляне, изменение, допълнение или отмяна, одобрени с 
ново решение на съвета на директорите.   

 

2. Видове отстъпки 

2.1 Намаление за навременно плащане 

a. Ако отчитането и плащането на дължимите такси за опаковките 
пуснати на пазара в конкретен месец, се извършат до 25-то 

число на месеца следващ отчетния, Екопак България 
предоставя на клиента „Намаление за навременно плащане”. 

b. Намалението на дължимите такси става чрез издаването на 
Кредитно известие от Екопак за 10% върху стойността на 

фактурата, издадена и платена от клиента за съответния 
отчетен месец. 

2.2 “Годишна програма за лоялност”  
 

Критериите клиент да получи 10% годишно намаление на тарифите 
чрез „Програмата за лоялност” са: 

 Редовно изпълнение на ангажиментите по договора: 

 За клиенти с декларирани над 10т. опаковки 

годишно - Регулярно подаване на месечните отчети и 

заплащане на лицензионните вноски в рамките на 
месеца, следващ отчетния период; 

 За клиенти с декларирани под 10т. Опаковки 
годишно - Заплащане на лицензионната вноска в 15 

дневен срок от издаване на фактура и на изравнителна 
вноска за годината до 31 Януари на следващата година.  



 

 

 Липса на финансови задължения от клиента към Екопак към 

датата на приключване на отчетната година (31 Януари на 
следващата година); 

 Изпълнение на задължението за подаване на прогнозни 
данни в рамките на съгласуваните срокове, с абсолютно 

отклонение до 25 % (±12,5%); 

 Не са прекратявали членството си в Екопак България   

 

Ако тези критерии са изпълнени от клиента: 

 Екопак България ще издаде Кредитно известие на клиента 
през м. Февруари на годината следваща отчетната. 

 Стойността на кредитното известие се получава чрез 

умножаване на 10% със сумата на всички месечни фактури 
за такси за рециклиране на опаковки, издадени през 

отчетната година, намалена със стойността на издадените 
през годината кредитни известия за «Отстъпка за 

навременно плащане» 

3. Допълнителни условия 

 Настоящата Търговска политика не обвързва Екопак 
България и може да бъде оттеглена едностранно по всяко 

време , като за тази цел Екопак България уведомява  своите 
клиенти  чрез изпращането на писмено съобщение по 

пощата, факс имейл или чрез публикация на интернет 
страницата на организацията (www.ecopack.bg).  

 Намалението за навременно плащане и „Годишната 
програма за лоялност” са необвързани помежду си. Клиент 

може да получи и двете намаления, също така и само едно 

от двете, на база на описаните по-горе критерии. 
 

 
 

Тодор Бургуджиев 
Изпълнителен Директор 
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