
 
 

ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА КОНСИГНАЦИЯ 

 
 

Днес, __________ г., в гр. София между:  

_________________________ със седалище и адрес на управление 

___________________________________________, вписано в Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията с ЕИК _______________________, рег. по ф. дело №_______/ __________, 

Идентификационен № за регистрация по ЗДДС BG____________________ , представлявано от 

__________________________________, наричано накратко “КОНСИГНАНТ” с банкова сметка в 

банка ___________________________, BIC  _____________________, IBAN 

___________________________________,  телефон: __________________, мобилен: 

_________________, е-mail: _________________, от една страна 

и 

“БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД, със седалище и адрес на управление гр.София, ул.”Академик Стефан 

Младенов” №1 бл. 31, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК:  

121396123, Ид. № по ДДС BG 121396123, представлявано от Главен изпълнителен директор – Деян 

Дънешки, наричано накратко “КОНСИГНАТОР”, и с главен счетоводител на дружеството Анна 

Желева от друга страна се сключи настоящият договор за следното: 

 

І.  ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
1.1. КОНСИГНАНТЪТ възлага, а КОНСИГНАТОРЪТ приема да продава на консигнация от свое име 

и за сметка на КОНСИГНАНТА изданията на КОНСИГНАНТА на територията на страната срещу 

възнаграждение, което КОНСИГНАНТЪТ се задължава да му заплати в размера и при условията, 

уговорени по-долу в настоящия договор. 

1.2. Изданията по т.1.1. са: 

1.2.1.__________________________ 

1.2.2.__________________________ 

1.2.3. __________________________ 

1.2.4. __________________________ 

 

1.3. Данните за всяко отделно издание на КОНСИГНАНТА – периодичност, брой на отпечатванията, 

формат, обем, корична цена, предоставени количества за продажба, се определят в Приложение №1К 

към настоящият договор, което е неразделна част от него. 

1.4. Формирането на тиража на изданията за всеки брой става по писмено предложение на 

КОНСИГНАТОРА до КОНСИГНАНТА. 

 

ІІ. СРОК НА ДОГОВОРА 

Настоящият договор се сключва за срок до 31.12.2018 година, считано от деня на подписването му и 

от двете страни. 

 

ІІІ. ПРЕДАВАНЕ НА ИЗДАНИЕТО 

3.1. Ден и час на предаване на изданията на КОНСИГНАНТА: 

3.1.1. За ежедневници - от понеделник до неделя до 21.30 ч. - целия договорен тираж на изданията; 

3.1.2. За периодични издания - от понеделник до неделя - до 17.00 ч. -целия договорен тираж на 

изданията. 

3.2. Място на предаване на КОНСИГНАТОРА на тиража на изданията: 

 БРСЦ      ИПК „Родина”     Печатница „София”     Печатница „Дружба” 

3.3. Предаването на изданията се удостоверява с приемно-предавателен протокол, който се подписва 

от упълномощени представители на страните (Приложение 2). 

 



ІV. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ 

Всички финансови взаимоотношения между страните се уреждат съгласно изискванията на чл. 127 от 

ЗДДС. 

4.1. За изпълнение предмета на договора по раздел I КОНСИГНАНТЪТ дължи на КОНСИГНАТОРА 

възнаграждение, както следва: 

4.1.1.    % от стойността на целия договорен тираж по корична цена; 

4.1.2.    % от стойността на продадения тираж по корична цена. 

4.2.  КОНСИГНАНТЪТ издава фактура на КОНСИГНАТОРА за цялото предадено количество до 5 

(пет) дни след предаване на стоката.  За непродадените екземпляри издава кредитно известие. 

4.2.1. КОНСИГНАТОРЪТ представя на КОНСИГНАНТА отчет за продадените и непродадените 

количества. Отчетът се представя в сроковете по т. 4.3. Процентът на отстъпката е еднакъв за всички 

издания. 

4.3. Сумите, получени от продажбите, намалени с възнаграждението по т. 4.1. се превеждат по 

сметката на КОНСИГНАНТА, както следва: 

4.3.1. За ежедневници -  за продаденото от 1-во до 15-то число на отчетния месец сумите се 

превеждат до 10 дни след изтичането на месеца, а за продаденото от 16-то число до края на отчетния 

месец -до 20 дни след изтичането на месеца 

4.3.2.  За периодичните вестници и издания сумите се превеждат до 20 дни след изтичането на 

отчетния месец; 

4.4. Всички разплащания между страните се извършват въз основа на фактури, издадени съгласно 

ЗДДС. 

а) за нерегистрираните по ДДС издатели: 

- набраните от КОНСИГНАТОРА суми от продажба без ДДС се превеждат на КОНСИГНАНТА, като 

при извършване на плащането КОНСИГНАТОРЪТ прихваща дължимото възнаграждение; 

- за сумите по т. 4.1.1. и 4.1.2. КОНСИГНАТОРЪТ издава на КОНСИГНАНТА фактура. 

 4.5. Разплащанията по т. 4.3. се извършват с платежно нареждане по разплащателната сметка на 

КОНСИГНАНТА след издадени от него фактури.  

 4.6. За продажбите по договора КОНСИГНАТОРЪТ издава на КОНСИГНАНТА фактура за сумата 

на договореното възнаграждение. 

4.7. В случай, че сумата от продажбата на консигнация не покрива абсолютния размер на 

договореното възнаграждение по т.4.1., КОНСИГНАТОРЪТ задържа сумата от продажбата. В този 

случай КОНСИГНАНТЪТ превежда или плаща в брой на КОНСИГНАТОРА разликата между сумата 

от продажбата и абсолютния размер на договореното възнаграждение. 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОНСИГНАНТА 

5.1. КОНСИГНАНТЪТ дължи на КОНСИГНАТОРА възнаграждението по т.4.1. от настоящия 

договор. 

5.2. КОНСИГНАНТЪТ е длъжен да предоставя на КОНСИГНАТОРА изданието с нарастваща 

последователност на номерацията и идентификационен код за целия тираж съгласно графика за 

предаване, определен в раздел III. 

5.3. КОНСИГНАНТЪТ е длъжен да предава формирания тираж при условията на раздел III, при 

което страните, чрез свои упълномощени представители, подписват предавателно-приемателен 

протокол, в който се отразяват получените количества, пореден номер на изданието, единичната 

корична цена, начален и краен час на предаване. 

 

5.4. При промяна на данните в Приложение № 1К и наложителна промяна в графика за предаване, 

КОНСИГНАНТЪТ е длъжен да уведоми КОНСИГНАТОРА в срок,  не по-малък от 4 (четири) 

работни дни преди промяната.  

При липса на уведомление или късно направено такова, КОНСИГНАНТЪТ заплаща на 

КОНСИГНАТОРА допълнително извършените разходи за повторна преработка на документацията, 

като установяването на допълнителните разходи се извършва с констативен протокол на 

представителите на КОНСИГНАТОРА. 

5.5. КОНСИГНАНТЪТ предава изданията в пакети със стандартни и нестандартни бройки, 

двустранно съгласувани от страните. Стандартните пакети се опаковат от КОНСИГНАНТА, а 



бройките за нестандартните пакети се приемат и опаковат от КОНСИГНАТОРА. Материалите за 

стандартните и нестандартните пакети се осигуряват от КОНСИГНАНТА, за негова сметка. 

Материалите за опаковка трябва да осигуряват изданията от повреди по време на обработката и 

транспортирането им. 

5.6. КОНСИГНАНТЪТ носи отговорност за скрити недостатъци и липсващи бройки на изданията, 

констатирани от КОНСИГНАТОРА след получаването им. За недостатъците и липсващите бройки 

КОНСИГНАТОРЪТ съставя справка за съответния период, обобщаваща рекламационните листове, 

изготвени от КОНСИГНАНТА. Сумата от справката се приспада от сумата за продадените издания 

преди превеждането й на КОНСИГНАНТА. 

5.7. КОНСИГНАНТЪТ има право да разпределя и коригира разпределението на договорения тираж 

по населени места. 

5.8. КОНСИГНАНТЪТ има право да получи обратно непродадените и дефектните бройки от 

изданието, като се задължава да извърши за своя сметка прибирането на тези количества от мястото, 

посочено по т.6.6. Ако не ги прибере до: 

- 5-то число на текущия месец за издания с изтекъл срок на продажба първата 15-дневка на 

предходния месец;  

- 20-то число на  текущия месец за издания с изтекъл срок на продажба последната 15-дневка на 

предходния месец, КОНСИГНАТОРЪТ ги продава като вторични суровини. 

5.9. КОНСИГНАНТЪТ е длъжен да спазва графика за предаване на изданието. В случай на 

закъснение КОНСИГНАТОРЪТ може да откаже тиража за продажба на ежедневниците. 

5.10. КОНСИГНАНТЪТ осигурява на КОНСИГНАТОРА       броя от изданието си безплатно за 

следене на реквизитите по Приложение № 1К и с рекламна цел. Той е длъжен да осигури и площ в 

размер на       кв. см. за безплатно публикуване в       броя на изданието на обяви и рекламни 

съобщения на КОНСИГНАТОРА. 

 

VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОНСИГНАТОРА 

6.1.  КОНСИГНАТОРЪТ е длъжен да продава изданията на КОНСИГНАНТА на територията на 

страната при условията на договора. 

6.2. КОНСИГНАТОРЪТ е длъжен да приема изданията в нарастваща последователност на 

номерацията, идентификационен код за целия тираж, предаван от КОНСИГНАНТА, съгласно 

графика за предаване, определен в раздел III. 

6.3. КОНСИГНАТОРЪТ, чрез свой упълномощен представител, подписва предавателно-приемателен 

протокол за всяко прието количество от изданието, в който се отразяват получените количества, 

поредния номер на изданието, единичната корична цена, начален и краен час на предаване. 

6.4. В случай на констатирани различия между предварително договорения и действително 

получения тираж, разликата се отразява в двустранно подписания предавателно-приемателен 

протокол и КОНСИГНАТОРЪТ има право да получи възнаграждението по т. 4.1. и за количеството, 

представляващо разлика между договореното и фактически предаденото, когато последното е по-

малко. Когато полученият тираж е по-голям от договорения, възнаграждението по т. 4.1. се изчислява 

върху получения тираж. 

6.5. КОНСИГНАТОРЪТ е длъжен да продава изданията на цена (корична цена), указана в 

Приложение № 1К. 

6.6. При писмено искане от страна на КОНСИГНАНТА, непродадените количества от изданието му 

се предават от КОНСИГНАТОРА на упълномощено от КОНСИГНАНТА лице с протокол  в срока за 

плащане по т. 4.3.1. и т. 4.3.2. – четвъртък от 10.00 ч. до 16.00 часа на адрес: 1900 София, кв. “Нова 

Враждебна”, ул. Челопешко шосе” № 31, СП “СММТ”.  

След изтичане на този срок нереализираните количества от изданията се продават от 

КОНСИГНАТОРА като вторични суровини и сумите получени от тях да бъдат преведени в касата на 

„Български пощи” ЕАД. 

6.7. Да уведоми в срок от 24 (двадесет и четири) часа КОНСИГНАНТА, ако бъде причинена вреда 

на съхраняваните артикули, за което КОНСИГНАТОРЪТ съставя констативен протокол. 

  

VІІ. СРОКОВЕ НА ПРОДАЖБА 

7.1. Количествата печат за продажба се получават до 21.30 ч., а се продават в деня на получаването на 

изданието в съответната пощенска станция. 



7.2. Количествата за продажба се предлагат в мрежата на КОНСИГНАТОРА в следните срокове: 

7.2.1. Ежедневници – до края на деня, отпечатан върху изданията; 

7.2.2. Седмични и двуседмични – съответно 7 и 14 дни от деня на получаване; 

7.2.3. С друга периодичност – един месец от датата на получаване. 

 

VІІІ. ОТГОВОРНОСТ 

8.1. В случай на неизпълнение на задълженията по раздел V за КОНСИГНАНТА и 

съответно на задълженията по раздел VI за КОНСИГНАТОРА, неизправната страна дължи 

неустойка в размер на 2% (два процента), но не повече от 10% (десет процента) от 

стойността на продадените артикули. 
8.2. При прекратяване на договора по реда на т. 9.2.2. виновната страна дължи на другата страна 

неустойка от 5% върху сумата за съответния период на неизпълнението на задълженията. Ако 

виновната страна е КОНСИГНАНТЪТ, КОНСИГНАТОРЪТ има право да приспадне неустойката от 

сумата, получена от продажбите, преди да я преведе на КОНСИГНАНТА. 

8.3. Изплащането на неустойките и лихвите по този раздел се извършват в 15 (петнадесет) дневен 

срок от писменото уведомление на изправната страна за техния размер. 

 

ІХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

9.1. Договорът се прекратява с изтичане на срока, за който е сключен. 

9.2. Договорът може да се прекрати предсрочно: 

9.2.1. по взаимно писмено споразумение на страните, с което се уреждат и последиците от 

прекратяването. 

9.2.2. едностранно при доказано неизпълнение на задължения по раздел V за КОНСИГНАНТА, 

съответно раздел VI за КОНСИГНАТОРА от договора, продължило повече от 10 работни дни. 

9.3. При прекратяване на договора по реда на т. 9.2.2. изправната страна е длъжна да отправи 

писмено предизвестие до другата страна. С него се предоставя допълнителен срок за изпълнение, 

който не може да е по-дълъг от 5 работни дни от датата на предизвестието. 

9.4. В случаите по т. 9.1. и т. 9.2. КОНСИГНАТОРЪТ дължи на КОНСИГНАНТА плащане на сумата, 

получена от продажбата до датата на прекратяване на договора. Преводът на сумата, намалена с 

възнаграждението по т. 4.1., се извършва в срок до 5 работни дни от датата на прекратяването на 

договора. 

В срок до 15 дни след изтичане срока на действие на договора и след прекратяването му 

КОНСИГНАТОРЪТ е длъжен да върне на КОНСИГНАНТА непродадените издания, освен тези по 

т.5.8. 

 

Х. ОБЩИ УСЛОВИЯ 

10.1. Изменения и допълнения в договора могат да се правят по взаимно писмено съгласие на 

страните. 

10.2. КОНСИГНАНТЪТ може да упражни контрол по продажбата чрез съвместни проверки от 

представители на двете страни и подписване на констативен протокол. 

10.3. КОНСИГНАТОРЪТ не носи отговорност за съдържанието на изданието. В случай на 

конфискация на същото, КОНСИГНАНТЪТ дължи на КОНСИГНАТОРА възнаграждението по т. 4.1. 

и за конфискуваните бройки, за което представя на КОНСИГНАНТА акта за конфискация от 

компетентните органи. 

10.4. При възникване на спор относно наименованието, търговската марка, нелоялна конкуренция, 

интелектуална собственост и други подобни, отговорността е на КОНСИГНАНТА. 

10.5. Всички съобщения на страните по този договор се извършват в писмена форма. За валидни 

адреси за приемане на съобщения се считат: 

За КОНСИГНАНТ: ___________________________________ 

За КОНСИГНАТОР: 1700 гр.София, ул. ”Акад. Ст. Младенов” №1, бл.31. 

10.6. Всяка от страните е длъжна да уведоми насрещната за промени в адреса за кореспонденция в 

тридневен срок от промяната. 

В случай на неизпълнение на предвиденото в преходното изречение, изправната страна не носи 

отговорност за неполучени или изгубени съобщения. 



10.7. Всяка от страните е длъжна своевременно да уведоми другата страна за промени в правния й 

статут, обявяване в неплатежоспособност, в несъстоятелност, в ликвидация, преобразуване и др. 

10.8. За неуредените в този договор въпроси се прилагат общите разпоредби на българското 

гражданско и търговско право. 

10.9. Споровете по тълкуването и прилагането на този договор се решават по пътя на преговорите, а 

когато е невъзможно постигането на съгласие, същите се отнасят за решаване пред компетентния съд 

по реда на ГПК. 

Настоящият договор, заедно с приложенията съдържа …………  страници и бе съставен и подписан в 

два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните. 

  

Приложения: 

1. Приложение № 1К “Данни за изданието” -       броя;  

2. Копие от удостоверение за актуално състояние за юридически лица или еднолични търговци 

3. Идентификационен номер за регистрация по ЗДДС. 

4. За издатели, които не се регистрират в съда – документ за създаването им и за техните представители. 

5. Издадено удостоверение от Патентно ведомство на Република България, за вписване в регистъра на марките, право 

върху марката на предлаганото за разпространение издание (само за нови издания). 

 

ЗА КОНСИГНАНТ:     ЗА КОНСИГНАТОР: 

_____________________     _______________________ 

  ДЕЯН ДЪНЕШКИ 

             ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 

 

            ________________________ 

            АННА ЖЕЛЕВА 
            ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1К 
       (Попълва се от КОНСИГНАНТА) 

  

 

ДАННИ ЗА ИЗДАНИЕТО 

 
КАТАЛОЖЕН №         

 

                  ЕЖЕДНЕВНИК   

 

ДРУГА ПЕРИОДИЧНОСТ  

 

          СПИСАНИЕ      

 

НАИМЕНОВАНИЕ:  

ПЕРИОДИЧНОСТ:   бр. за 2018 година 

 

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ:    КОНСИГНАЦИЯ   

  

 

 
ПОНЕ- 

ДЕЛНИК 
ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК СЪБОТА НЕДЕЛЯ 

 

Час на 

предаване 

 

 

       

 

 

 

 

Бройки:              бр.       корична цена:      лева 

  

 

 

 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:…………….……                                                        г. ……………………… 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                              Приложение № 2 

  

ОПС “БЪЛГАРСКИ ПОЩИ”  ………………….. 

 

 

ПРИЕМНО – ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ  № …. 

към договор от............................/................ 2017 год. 

  

Днес ............. 2017 год., в гр. ............................  ОПС 

“Български пощи” ................., представлявано от 

.............................................................................................., на длъжност 

..........................................получи от 

................................................................................................ - 

упълномощен, представител на ............................, следните бройки 

артикули: 

Вид артикули 
Ед. 

цена 

Арт. 

№ 

Мост

ри 
Изпратени Приети Липсващи 

Неприети 

дефектни 
   Бр. Бр. сума Бр. сума Бр. сума Бр. сума 

            

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

 

За ....................................................................  За ОПС “БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” 

................. 

Предал: ………………….....     Приел: ………………….…… 

 /…………………...../      /................................../ 

 


