ДОГОВОР
за покупко-продажба и разпространение на
периодични издания
Днес ………………2020 г. в град София между:
„БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: 1700 гр. София, район
„Студентски"', ул. „Академик Стефан Младенов" № 1, бл. 31, вписано в Търговския регистър
на Агенцията по вписванията под ЕИК 121396123, представлявано от Главния изпълнителен
директор ДЕЯН СТОЯНОВ ДЪНЕШКИ и АННА ЖЕЛЕВА – гл. счетоводител на
дружеството, наричано за краткост КУПУВАЧ,
и
“………………………………………………………” …….., ЕИК.................................., с адрес
на управление: ………………............................................................................................................,
представлявано от ................................................................................................... – на длъжност
…………………………., наричано за краткост ПРОДАВАЧ, от друга страна,
се сключи настоящият договор за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1. ПРОДАВАЧЪТ продава периодични издания, а КУПУВАЧЪТ купува същите с
цел тяхната последваща продажба и разпространение.
II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА ПРОДАВАЧА
Чл.2. ПРОДАВАЧЪТ се задължава да предоставя на КУПУВАЧА изданията
съобразно вида и периодичността на отпечатването им на коричната им цена и на обичайно
съгласуваното време и място на предаване.
Чл.3. ПРОДАВАЧЪТ доставя поръчаните издания франко склада/рампа/ на
КУПУВАЧА
Чл.4. Изданията се предоставят на упълномощен представител на КУПУВАЧА.
КУПУВАЧЪТ се задължава да уведоми писмено ПРОДАВАЧА при оттегляне на
пълномощията в срок от 24 часа преди получаване на стоката. КУПУВАЧЪТ няма право да
откаже плащане или да предяви рекламации, ако не е уведомил ПРОДАВАЧА в посочения
срок.
Чл.5. При предаване на печатните издания се попълва приемателно-предавателен
протокол. Ако няма възможност да се преброят печатните издания, КУПУВАЧЪТ има право
да направи рекламация съгласно условията на чл.6.
Чл.6. При установени различия между отразените в приемателно-предавателния
протокол количества и реално получените печатни издания КУПУВАЧЪТ е длъжен да
уведоми в писмен вид ПРОДАВАЧА най-късно до 16.00 ч. на следващия ден.
ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да предостави официално становище в срок от 24 ч. от получаване
на рекламацията. В случай че ПРОДАВАЧЪТ не предостави официално становище в
посочения срок, констатираните различия следва да се отразят в разплащателните
документи.
Чл.7. ПРОДАВАЧЪТ има право едностранно, без съгласието на КУПУВАЧА, да
прави промени в тиража, когато такива са направени от съответния доставчик на
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ПРОДАВАЧА, като ПРОДАВАЧЪТ се задължава да уведоми КУПУВАЧА за настъпили
промени в тиражите поне 3 /три/ дни предварително.
III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА
Чл.8. КУПУВАЧЪТ организира със свои средства, от свое име и за своя сметка
последващата продажба и разпространение на изданията, при спазване условията на този
договор и задължително на коричната цена на съответното издание.
Чл.9. (1) КУПУВАЧЪТ се задължава да подпише Приемо-предавателен протокол за
доставка, в който са посочени доставените издания по вид и количество в деня, следващ деня
на доставката.
(2) Приемо-предавателният протокол се подписва в два идентични екземпляра от
упълномощени представители на страните по договора.
(3) За дата на доставката се счита датата на подписване на Приемо-предавателния
протокол.
Чл.10. КУПУВАЧЪТ приема и разпространява тиражите съгласно уточнените между
двете страни условия.
Чл.11. КУПУВАЧЪТ е длъжен да връща само тези непродадени издания, включени в
протокола за брак на ПРОДАВАЧА.
Чл. 12. (1) КУПУВАЧЪТ връща на ПРОДАВАЧА непродадените печатни издания в
склад на КУПУВАЧА в следните срокове:
– ежедневници-седмично, не по-късно от десетия ден след изтичането на седмицата.
– седмичници-седмично, не по-късно от седемнадесетия ден от изтичането на
седмицата;
– двуседмични издания, не по-късно от тридесет дни от доставянето на броя;
– месечни – до 45 дни след доставянето на броя;
– двумесечни – до 75 дни след доставянето на броя;
– тримесечни – до 105 дни след доставянето на броя.
(2) При връщането на непродадените печатни издания се изготвя приемателнопредавателен протокол.
IV. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.13.(1) Доставните цени на периодичните издания за КУПУВАЧА се определят на
базата на коричната цена, намалена с търговска отстъпка.
(2) Продажните цени са посочени в Приложение №1.
(3) Договорените цени са валидни за срока на договора и могат да се променят само
по взаимно съгласие на двете страни.
(4) КУПУВАЧЪТ се задължава да продава на крайни клиенти на посочената в
изданието корична/бита цена и да изисква същото от търговците, на които продава.
Чл.14. ПРОДАВАЧЪТ издава на КУПУВАЧА фактура за получените печатни издания
както следва:
– ежедневници - седмично, не по-късно от 3 дни след изтичане на седмицата;
– седмичници - не по-късно от 3 дни след получаване на изданието.
– двуседмичници, месечници, двумесечници и тримесечници - не по-късно от 3 дни
след получаване на изданието.
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Чл.15. ПРОДАВАЧЪТ издава на КУПУВАЧА кредитно известие за върнатите
непродадени печатни издания не по-късно от 3 дни след подписване на приемателнопредавателния протокол.
Чл.16. КУПУВАЧЪТ заплаща издадената фактура с приспаднато кредитно известие
не по-късно от:
- ежедневници - 16 дни от издаването на фактурата, ако в този срок е получено
кредитно известие.
- седмичници - до 32 дни от издаването на фактурата, ако в този срок е получено
кредитното известие.
- двуседмичници - до 42 дни от издаването на фактурата, ако в този срок е получено
кредитното известие.
- месечници - 57 дни след издаване на фактурата, ако в този срок е получено
кредитното известие.
- двумесечници - 87 дни след издаване но фактурата, ако в този срок е получено
кредитното известие.
- тримесечници - 117 дни след издаване но фактурата, ако в този срок е получено
кредитното известие.
Чл. 17. Разплащането става по следната банкова сметка на ПРОДАВАЧА:
Банкова сметка:
Банка:
V. САНКЦИИ
Чл.18. При просрочване на плащанията повече от десет дни след датата на падежа
КУПУВАЧЪТ изпада в забава и дължи неустойка в размер 0.2 % върху дължимата сума за
всеки просрочен ден до окончателното изплащане на задължението, но не повече от 10 % от
дължимата сума.
Чл.19. При забавяне на доставката с 1 (един) работен ден или несъответствие между
подадената заявка и доставката, ПРОДАВАЧЪТ дължи на КУПУВАЧА неустойка в размер
на 0.5% от стойността на заявката.
Чл.20. При неизпълнение на договорените си задължения, доказано по предвидения в
закона ред, виновната страна дължи обезщетение съгласно общите разпоредби на
гражданското законодателство.
VI. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
Чл.21. При настъпване на събития, които са непреодолима сила по смисъла на чл. 306
от Търговския закон, страните предоговарят изцяло или частично клаузите на настоящия
договор, чието изпълнение се оказва невъзможно в резултат от настъпилите събития.
Чл.22. При нормативна промяна, вследствие на която клаузите на настоящия договор се
явяват изцяло или частично недействителни за едната или за двете страни по договора, те
предоговарят условията на договора в съответствие с настъпилите промени.
VII. ОБЩИ УСЛОВИЯ
Чл.23. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му за срок от една
година. В случай, че до 1 месец преди изтичането на срока му никоя от страните не е заявила
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изричното си желание да прекрати действието, договорът се продължава за нов едногодишен
срок. По този начин срокът на договора може да бъде продължаван многократно.
Чл.24. Договорът може да бъде прекратен преди изтичане на срока:
1. По взаимно съгласие на двете страни, изразено писмено.
2. Едностранно, чрез 10 (десет) дневно писмено предизвестие, отправено до насрещната
страна.
Чл.25. Евентуално възникнали спорове при изпълнението на договора, страните ще
решават по между си по пътя на преговорите. При непостигане на съгласие, спорът ще се
отнася за решаване пред компетентния съд в гр. София.
Чл.26. Всички изменения и допълнения на настоящия договор се извършват в писмена
форма, чрез анекс или допълнително споразумение.
Чл.27. За всички неуредени от договора въпроси се прилагат нормите на действащото
българско материално и процесуално право.
Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за
всяка от страните.

За Продавача:

За Купувача:
Главен Изпълнителен Директор

……………………………

………………………………
/Деян Дънешки/

Главен счетоводител

……………………………
/Анна Желева/
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