
 
 
 

 
 

ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА 
 
 

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 __________________________, наричано накратко “ 
ПРОДАВАЧ” с банкова сметка в банка ____________________, BIC  ________________, IBAN 
BG______________________________,  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 “КУПУВАЧ”,  и с главен счетоводител на дружеството Анна 
Желева  от друга страна се сключи настоящият договор за следното: 
 
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
1.1. “ПРОДАВАЧЪТ” продава, а “КУПУВАЧЪТ” купува следните издания на “ПРОДАВАЧА”: 
1.1.1 _________________________________________________ 
1.1.2__________________________________________________ 
1.1.3__________________________________________________ 
1.2. Данните за всяко отделно издание - периодичност, брой на отпечатванията, формат, обем, 
корична цена, се определят в Приложение №1П  към настоящия договор, което е неразделна част от 
него. 
1.3. Формирането на тиража на изданията за всеки брой става по писмена заявка, направена от 
“КУПУВАЧА”, най-малко един ден преди излизането на тиража от печат. 
 
ІІ. СРОК НА ДОГОВОРА 
2.1. Настоящия договор се сключва за срок до 31.12.2019 година, считано от датата на подписване на 
настоящия договор и от двете страни. 
 
ІІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ  
3.1. КУПУВАЧЪТ закупува от ПРОДАВАЧА изданията, предмет на настоящия договор на цена за 
всеки брой, формирана от разликата между коричната цена на всяко издание и отстъпката, правена от 
ПРОДАВАЧА, в размер на ___ % от коричната цена. Процентът на отстъпката е еднакъв за всички 
издания. 
3.2. В посочената в т. 3.1. цена на изданията е включен данък добавена стойност. 
3.3. КУПУВАЧЪТ заплаща по разплащателната сметка на ПРОДАВАЧА цената на закупените през 
отчетния месец издания в срок до 10 дни след получаването на фактурата, издадена от ПРОДАВАЧА 
в петдневен срок след изтичане на отчетния месец. 
 
ІV. ПРЕДАВАНЕ НА ИЗДАНИЕТО 
4.1. ПРОДАВАЧЪТ се задължава да предаде на КУПУВАЧА изданията, предмет на този договор в 
сроковете, указани по-долу: 
4.1.1. За ежедневници - от понеделник до неделя до 22.00 ч. - целия договорен тираж на изданията; 
4.1.2. За периодични издания - от понеделник до петък - до 16.00 ч. - целия договорен тираж на 
изданията. 
4.1.3. За периодични издания – от понеделник до неделя – от 19:00 ч. до 22:00 часа. 
4.2. Изданията по т. 4.1. се предават от ПРОДАВАЧА на КУПУВАЧА на следното място: 

 БРСЦ     ИПК „Родина – стара рампа”   Печатница „Дружба”    ИПК Родина 1 – кв.                  
„Христо Ботев” 
4.3. При предаване на изданията страните подписват приемно-предавателен протокол (Приложение 
№ 2). Констатациите в него обвързват страните относно факта на предаване на  количеството, 
корична цена и липса на видими недостатъци на стоката . 
4.3.1. КУПУВАЧЪТ придобива правото на собственост върху изданията, предмет на този договор, от 
момента на подписването на приемателно-предавателния протокол по т. 4.3. 

 



V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА 
5.1. ПРОДАВАЧЪТ има право да получи цената на изданията в размер и по начин, определени в 
раздел III от този договор. 
5.2. ПРОДАВАЧЪТ се задължава: 
5.2.1. Да предаде на КУПУВАЧА изданията по т. 1.1. в сроковете, определени  по точка 4.1. от 
настоящия договор; 

      5.2.2. Да предаде изданията на КУПУВАЧА в пакети със стандартни и нестандартни бройки, 
двустранно съгласувани от страните. Стандартните пакети се опаковат от ПРОДАВАЧА, а бройките 
за нестандартните пакети се приемат и опаковат от КУПУВАЧА. За опаковане на нестандартните 
пакети ПРОДАВАЧЪТ заплаща цена, съгласно действащите „Цени на неуниверсални пощенски 
услуги и други търговски дейности, предоставяни от „Български пощи” ЕАД“. Към датата на 
сключване на договора единичната цена е в размер на 0,30 лв. с ДДС за всеки пакет. 
Материалите за опаковане на стандартните и нестандартните пакети се осигуряват от ПРОДАВАЧА, 
за негова сметка. Материалите за опаковка трябва да предпазват изданията от повреди по време на 
обработката и транспортирането им;  
5.3. ПРОДАВАЧЪТ носи отговорност за скрити недостатъци и липсващи бройки на изданията, 
констатирани от КУПУВАЧА след получаването им. За недостатъците и липсващите бройки 
КУПУВАЧЪТ съставя протокол, в който се определя и сумата, която следва да се приспадне от 
задължението на КУПУВАЧА за купените през съответния месец издания. 
 
VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА 
6.1. КУПУВАЧЪТ се задължава: 
6.1.1. Да получи изданията на уговореното място и да ги прегледа; 
6.1.2. Да заплати изданията в срок и по цена, определена в раздел III; 
6.2. При забава в графика за предаване на предварително заявения тираж от страна на ПРОДАВАЧА, 
КУПУВАЧЪТ не приема тиража на ежедневниците, а по своя преценка има право да откаже/промени 
тиража на периодичните издания. 
6.3. КУПУВАЧЪТ има право да препродава закупените издания по коричната им цена. 
 
VІІ. ОТГОВОРНОСТ 
7.1. При забава плащането на дължимата цена КУПУВАЧЪТ дължи на ПРОДАВАЧА законната 
лихва за всеки просрочен ден, но не повече от 10% от забавената сума. 
7.2. При неизпълнение на задължения по раздел V за ПРОДАВАЧА, съответно раздел VI за 
КУПУВАЧА от договора, виновната страна дължи на другата страна неустойка в размер на 5%, но не 
повече от 10% от цената на закупените издания през месеца, в който е констатирано неизпълнението. 
 
VІІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
Договорът се прекратява: 
8.1. С изтичане на срока, за който е сключен; 
8.2. По взаимно писмено съгласие на страните; 
8.3. Едностранно след отправяне на 30 (тридесет) дневно писмено предизвестие до другата страна. 
8.4. Едностранно при неизпълнение на задължения по РАЗДЕЛ V за ПРОДАВАЧА, 
съответно РАЗДЕЛ VI за КУПУВАЧА продължило повече от 10 работни дни. 
 
ІХ. 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 и др. подобни, отговорността е на ПРОДАВАЧА. 
9.3. Всички съобщения на страните по този договор се извършват в писмена форма. За валидни 
адреси за приемане на съобщения се считат: 
9.3.1. За КУПУВАЧ: 1700 гр.София,  ул. ”Акад. Ст. Младенов” № 1, бл.31. 
9.3.2. За ПРОДАВАЧ: ________________________________________ 
9.4. Всяка от страните е длъжна да уведоми насрещната за промени в адреса за кореспонденция, в 
тридневен срок от настъпване на промяната. 
В случай на неизпълнение на предвиденото в предходното изречение задължение, изправната страна 
не носи отговорност за неполучени или изгубени съобщения. 
9.5. Всяка една 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. 
9.6. За неуредените в този договор въпроси се прилагат общите разпоредби на българското 
гражданско и търговско право. 



9.7. 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 е съставен и подписан в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от 
страните. 
 
Приложения: 
1. Приложение № 1П “Данни за изданието”   
2. Приложение № 2 Приемно-предавателен протокол 
 

 

 

ЗА ПРОДАВАЧ:                                                     ЗА КУПУВАЧ: 

_______________________   ______________________ 
ДЕЯН ДЪНЕШКИ 
ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 
 

                                                                                                        _______________________ 
                     
                                                                                                        АННА ЖЕЛЕВА 
                                                                                                        ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ 

            
 
 

                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         Приложение № 1П 
               (Попълва се от ПРОДАВАЧА) 

 

ДАННИ ЗА ИЗДАНИЕТО 
 

КАТАЛОЖЕН №        
 
ЕЖЕДНЕВНИК  
 
ДРУГА ПЕРИОДИЧНОСТ  

 
СПИСАНИЕ    

 
 
НАИМЕНОВАНИЕ: ____________________________ 
 
ПЕРИОДИЧНОСТ:               броя за 2019 година. 
 
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ:  продажба  

      
 
 

 ПОНЕ 
ДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК СЪБОТА НЕДЕЛЯ 

 
Час на 
предаване 

 
 

       

 
 

 
 
ПРОДАВАЧ:...................….…..          Дата: ___________ 

                 (подпис и печат) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                              Приложение № 2 
 

 
ОПС “БЪЛГАРСКИ ПОЩИ”  ………………….. 

  
 

ПРИЕМНО – ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ  № …... 
към договор от............................/................ . 

  
Днес ............. 2019 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: ………………….…… 
/…………………...../      /................................../ 
 


	Приложение № 1П
	ДАННИ ЗА ИЗДАНИЕТО


