
 
ДОГОВОР 

ЗА НАБИРАНЕ НА АБОНАМЕНТ 

 

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

________________________________________ със седалище и адрес на управление 

________________________________________вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 

____________________________, , Идентификационен № за регистрация по ЗДДС BG ___________________________, 

представлявано от ______________________, наричан по-нататък за краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ” 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, 

с Главен изпълнителен директор – Деян Дънешки, представляващ дружеството, наричан по-нататък за краткост 

„ИЗПЪЛНИТЕЛ“, и с главен счетоводител на дружеството Анна Желева, от друга страна 

 

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема, от свое име и за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да проведе 

абонаментна кампания за изданията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на територията на страната, срещу възнаграждение, което 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да му заплати в размера и при условията на настоящия договор. 

 

1.2.Изданията, предмет на договора са :  

1.2.1 ____________________________________________________ 

1.2.2  ____________________________________________________ 

1.2.3  ____________________________________________________ 

1.2.4  ____________________________________________________ 

1.2.5  ____________________________________________________ 

1.2.6 _____________________________________________________ 

 

1.3. Провеждането на абонаментна кампания по т.1.1. от този договор обхваща: 

1.3.1. Включване на изданията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в “Каталог за разпространение на вестници и списания 2019”, издаван от 

“Български пощи“ ЕАД и разпространяван във всички пощенски станции на територията на страната и публикуван в web-

страницата на “Български пощи” ЕАД; 

1.3.2. Набиране на абонати за изданията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във всички пощенски станции по цени, обявени от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и записани в каталога; 

1.4. Данните за всяко отделно издание - периодичност, формат, обем, корична и абонаментна цена, срокове на абонамента, се 

определят от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в Приложение № 1А към настоящия договор, което е неразделна част от него. 

 

2. СРОК НА ДОГОВОРА 

2.1. Настоящият договор се сключва за срок до 31.12.2019 година, считано от датата на подписването му и от двете страни. 

2.2. В случай на предсрочно едностранно прекратяване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по т.7.2.2., срокът на договора се 

продължава до пълното изпълнение задълженията на страните съгласно настоящия договор. 

 

3. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ 

3.1. Възнаграждението за провеждане на абонаментната кампания по т.1.3. от договора е в размер на: 

3.1.1. 5 лв. с ДДС - за включване на всяко издание в едно издание на Каталога; 

3.1.2.     % от абонаментната цена на изданието - за всеки набран абонат. 

Процентът на възнаграждението важи за всички издания. 

3.1.3. 0,42 лв. с ДДС – за връщане на дължими суми на всеки абонат при предсрочно прекратяване на договора от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по т.7.2.2. 

3.2. Набраните от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ суми от абонамент, намалени с възнаграждението по т.3.1. се превеждат с платежно 

нареждане по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до 30 (тридесет) календарни дни след получаването на фактура. 

3.3. Всички разплащания между страните се извършват въз основа на фактури:  



 

 

- за набраните суми от абонамент без ДДС, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ издава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура; 

- за сумите по т. 3.1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ фактура; 

- срокът за издаване на фактура по т.3.1.3. е до 3 (три) работни дни от уведомлението по т.4.4.  

3.4. За нерегистрираните по ЗДДС издатели - набраните от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ суми от абонамент без ДДС се превеждат на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като при извършване на плащането ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прихваща дължимото възнаграждение. 

3.5. За издателите, които не са регистрирани по ЗДДС, върху възнаграждението по т. 3.1 се начислява ДДС в размер на 20 %. 

 

4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

4.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да заявява актуализация на каталога не по-късно от 10-то число на месеца, предхождащ 

издаването на каталога. 

4.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, 

определени в Раздел 3. 

4.3. След приключване на съответната абонаментна кампания, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи отчет за броят 

набраните абонати на телефони: 02/949 31 51; 02/949 32 54; 02/868 73 13 

4.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен в срок от 10 (десет) работни дни при промяна в данните в Приложение № 1А 

/периодичност, график, преустановяване излизането на изданието и др./, писмено да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и абонатите.  

 4.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен, в срок, не по-дълъг от 5 (пет) работни дни след уведомяването по т.4.4. да преведе 

възнаграждението, дължимо на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по т.3.1.3. както и да върне съответните суми на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 

неиздадените и недоставени броеве на изданието, за да може ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да възстанови съответните суми на 

абонатите. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ поема отговорност за всички претенции на абонатите, които могат да възникнат по повод на 

посочените му действия, а именно невръщане на съответните суми на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за неиздадените и недоставени 

броеве на изданието за целевото им възстановяване на абонатите. 

  4.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ осигурява на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ площ в размер на …….. кв.см. за безплатно публикуване в …… броя 

на изданието за обяви и рекламни съобщения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

5.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да включи данните за изданието, предоставени му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в каталога, който 

издава всеки месец. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за достоверността на тези данни. 

5.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен добросъвестно да провежда абонаментната кампания, като разпространява каталога и 

осигурява възможност за извършване на абонамент във всички пощенски станции на територията на страната за срока на 

договора. 

5.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отчет за извършения абонамент. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е 

длъжен да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ списъци на абонатите (имена и адреси) на хартиен или електронен носител не по- 

късно от 25-число на месеца, предхождащ абонаментния период. 

5.4. При предаване на информация за изменения в изданието от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срока по т.4.1., 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен своевременно да актуализира данните в каталога. 

5.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на прекратяване на договора по реда на чл. 7.2.3 връщане на 

неотчетените суми, набрани от абонамент до датата на прекратяване на договора. Преводът на сумите по предходното 

изречение се извършва в срок от 20 /двадесет/ работни дни от датата на прекратяването по банковата сметка на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Преди извършването на банковия превод и въз основа на отчетените пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приходи от 

абонамент, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прихваща възнаграждението си по т.3.1. 

5.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да възлага набирането на абонати за изданията по този договор на трети лица. За тези 

абонати се прилагат условията на настоящия договор. Между третите лица и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не възникват договорни 

правоотношения. 

5.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи дължимото възнаграждение по начина и в сроковете, указани в настоящия 

договор. 

5.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не дължи възстановяване суми на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по т.3.1.1. и 3.1.2.  

 

6. ОТГОВОРНОСТ 

6.1. При забава на плащания по договора неизправната страна дължи законната лихва върху дължимата сума за всеки 

просрочен ден, но не повече от 10%. 

6.2. В случай на прекратяване на договора по реда на чл. 7.2.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка  в 

размер на 10% върху събраната сума за абонамент на изданията или изданието. 



 

 

6.3. При прекратяване на договора по реда на т. 7.2.3. виновната страна дължи на другата страна неустойка в размер на 10% 

от комисионната на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Ако виновната страна е ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да 

приспадне неустойката от сумата за връщане по т.5.5, преди да я преведе на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

6.4. Изплащането на лихвите и неустойките се извършва в срок от 20 (двадесет) работни дни от писменото уведомление до 

неизправната страна за техния размер, освен ако не са приспаднати от дължими суми по силата на разпоредби в договора.  

 

7. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

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

7.2. Договорът може да се прекрати предсрочно: 

7.2.1. по взаимно писмено споразумение на страните. 

7.2.2. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при преустановяване излизането на изданията. Когато договорът е за повече от едно 

издание, договорът се прекратява само за изданието, за което излизането се преустановява. При прекратяване на договора по 

реда на т. 7.2.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да отправи писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Предизвестието по 

предходното изречение се прави  в срок не по-кратък от 10 /десет/ работни дни. 

7.2.3. едностранно при неизпълнение на задължения по РАЗДЕЛ 4 за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съответно РАЗДЕЛ 5 за 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от договора, продължило повече от 10 работни дни. 

7.3. При прекратяване на договора по реда на чл. 7.2.3. 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. 

7.4. При едностранно прекратяване на договора по т.7.2.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ преустановява набирането на нови абонати, а 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да уреди взаимоотношенията си с вече набраните абонати до изтичането на съответните 

абонаментни срокове. 

 

8. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ 

8.1.  По време на изпълнението на задълженията по този Договор, страните непрекъснато ще спазват приложимото  

законодателство за защита на личните данни и ще добиват и поддържат валидна всяка оторизация, наложена от действащите 

закони 

8.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема, що се отнася до личните данни, обработвани от името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на базата на 

Договора, да спазва следното: 

(а) да обработва личните данни от името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ само според инструкциите изпратени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 

само до степента и по начина, необходим за спазването на задълженията по Договора или както е необходимо по 

действащото законодателство;  

(б) да прилага подходящи технически и организационни мерки за безопасност, за да защитава личните данни от неразрешено 

или незаконно обработване и от случайна загуба, унищожаване, повреждане, промяна или разгласяване. Тези мерки трябва 

да бъдат адекватни и да отчитат щетите, които могат да бъдат причинени от неразрешено или незаконно обработване, 

случайна загуба, унищожаване, повреждане, промяна, разгласяване или увреждане на личните данни, принадлежащи на 

Клиентите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като в гореспоменатите ситуации ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поеме отговорност без да 

въвлича ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всяка санкция или жалба и последствията от тях, които могат да възникнат в резултат от 

неизпълнението от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, включително неговите служители и сътрудници, на правните задължения 

свързани с личните данни на Клиентите и изцяло да понесе щетите или разходите, които пряко произтичат от това.  

в) да вземе всички разумни мерки, за да бъде сигурен, че неговите служители, които имат достъп до личните данни, 

заслужават доверие.  

(г) да осигури всички служители, които имат достъп до личните данни на Клиентите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да бъдат 

информирани относно конфиденциалността на тези лични данни и да спазват задълженията, посочени в договора и в 

приложимото законодателство.  

(д) да не използва личните данни на Клиентите, предоставени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за каквито и да е други цели, освен за 

изпълнение на задълженията, посочени в този Договор и в деня на прекратяване на Договора, да прекрати съхраняването и 

обработването на тези данни, освен ако законът не предвижда друго.  

8.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да не прехвърля личните данни на получателите на трети лица. 

 

9. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

9.1. Този договор може да бъде изменян само по взаимно писмено съгласие между страните. 

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

собственост, съдържанието на изданието и други подобни, отговорността е на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 



 

 

9.2.1. Всички съобщения на страните по този договор се извършват в писмена форма. За валидни адреси за приемане на 

съобщения се считат: 

1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛ _______________________________________________ 

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛ: 1700 гр. София,  ул.”Акад. Ст. Младенов” № 1, бл. 31. „Български пощи“ ЕАД, На вниманието на 

Главен изпълнителен директор. 

9.2.2. Всяка от страните е длъжна да уведоми насрещната страна за промени в адреса за кореспонденция в тридневен срок от 

промяната. 

В случай на неизпълнение на предвиденото в предходното изречение, изправната страна не носи отговорност за 

неполучените или изгубени съобщения. 

9.3. Всяка от страните е длъжна в 7-дневен срок да уведоми другата страна за промени в правния й статут, обявяване в 

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

9.4. За неуредените в този договор въпроси се прилагат общите разпоредби на българското гражданско и търговско право. 

9.5. 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 договоре съставен и подписан в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните. 

 

Опис на приложенията: 

1. Приложение 1А - Данни за изданието  

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

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:    ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

_______________________   ________________________  

ДЕЯН ДЪНЕШКИ 

ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 
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