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Днес, г о д ., в  гр.Варна:

1. „ДГС Смядово“ ТП на „СИДП“ ДП гр. Шумен със седалище и адрес на управление: обл. Шумен, 
общ. Смядово, ПК 9820, гр. Смядово, ул. „Ришки проход“ № 2,

ИДИ по ЗДДС: BG 201617412, ЕИК: 2016 1 7 4 1 2 0 0 4 2 ^ те х к 4 Л 5 9 5 3 5 1 2 2 -8 0  е-
maikdgs.smiadovo@dpshumen.bg. представлявано от 2 д . .  j L  в  качеството му
на Директор на ТП „ДГС Смядово“, упълномощен със Заловен № 467/19.1? 9017 г
Директора на „СИДП“ ДП гр. Шумен -  i Ъ Ъ  £ д  X  Ъ Ъ ^< Ь .____ ___

U |\ . А р ъководител счетоводен отдел -  главен счетоводител на стопанството в качеството 
наричано накратко “ВЪЗЛОЖИТЕЛ”

2. „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ'’ ЕАД. чрез Регионално управление „Североизточен регион” на 
’’Български пощи” ЕАД -  Варна, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписваният? с FHK: 
121396123. Идентификационен номер за регистрация по ЗДДС BG 121396123, представлявано от Lj|^ ^  ^
■ ч ( \ а  h  Директор на Регионално управление „Североизточен регион” на ’’Български------— ■
пощи t ,а д  -  с административен център гр, Варна и областни пощенски станции в следните градове: гр.
Варна, гр. Ц Г у м е н ^ ^ Я п & ^ щ ^ ^ ^ ^ ъ р го в и щ е  и упълномощен с пълномощно № 9314/20.11.2014 г. 
заверено от | |и у с  № 340 (триста и четиридесет) на Нотариална камара от Главен
изпълнителен директор на Ъългарски пощи” ЕАД М |\.  к  2 А Ш  , с адрес на управление гр.
Варна, бул. ’’Съборни” № 42, тел. 052 622 616, e-mail: North-Eastfalbgpost.6k -  наричано за краткост
„ИЗПЪЛНИТЕЛ”,
от друга страна,

СЕ СКЛЮЧИ ТОЗИ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

ЧлЛ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема, чрез Пощенска станция СМЯДОВО към Областна пощенска станция 
ШУМЕН на Регионално управление „Североизточен регион” на „Български пощи” ЕАД — Варна за 
изпълнение услугата приемане, пренасяне, обработка и доставка на кореспондентски пратки, пощенски 
карти, печатни произведения, малки пакети и секограми срещу заплащане веднъж в месеца, съгласно
действащите “Цени на услуги, включени в универсалната пощенска услуга”, предоставяна от “Български 
пощи” ЕАД” в момента на приемане на пратките и извършване на услугите.

Чл.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ползва отстъпка от основната цена на услугата, която ползва, 
съгласно действащите “Цени на услуги, включени в универсалната пощенска услуга, предоставяна от 
“Български пощи” ЕАД” -  Приложение 1, неразделна част от настоящия договор,

II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.З. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да спазва Общите условия на договорите с потребителите на 
пощенски услуги на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и негови допълнителни технологични изисквания.
ЧлЛ. Да определи упълномощено лице за предаване и приемане на пощенските пратки срещу подпис в 
специално заведена и прошнурована разносна книга / опис.
Чл.5. Препоръчаните пощенски пратки следва да бъдат описани в разносната книга по номер и 
местоназначение, като един екземпляр от описа на пратките остава в Пощенската станция, а 
непрепоръчаните се описват под общ брой. При подаване на пощенски пратки с предимство, същите следва 
да бъдат описани отделно като пратки с предимство -  препоръчани или непрепоръчани.
Чл.6. Упълномощеното лице да изисква подпис от приемащия пощенски служител и полагане на датно 
клеймо в разносндта книга / опис.
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Jk.l. Да заплаща дължимата сума до 3 (три) работни дни след получаване на писменото съобщение от 
И з п ъ л н и т е л я  и представяне на фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Банковата сметка IB AN: 
BG11CECB 979810195114 04, банков код SWIFT BIC: CECBBGSF кри ЦКБ АД клон Варна.

III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.8. Да приема, обработва и експедира пощенските пратки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл.9. За дължимите суми по чл.7 да уведомява писмено Възложителя до 5-то число на месеца.
Чл.10. Да издава за дължимите суми по чл.7, надлежно оформени фактури в последния работен ден от 
текущия месец.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.11. Договорът се прекратява:

1. По взаимно съгласие на страните, изразено писмено;
2. С изтичането на срока му;
3. Едностранно, след едномесечно писмено предизвестие до насрещната страна.
4. При виновно неизпълнение на задълженията по договора от всяка една от страните, 

след едномесечно писмено предупреждение.

V. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Чл.12. При неспазване на срока по чл.7, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ законната 
лихва.
Чл.13. Промени, изменения и допълнения към договора може да се правят по взаимно съгласие на страните 
в писмена форма с едномесечно предизвестие.
Чл.14. За всички неупоменати и възникнали въпроси по настоящия договор се прилага действуващото в 
страната законодателство.

Чл.15. При забава на плащанията по чл.7. за 2 /два/ последователни месеца ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право 
да прекрати договора едностранно без предизвестие.

VI. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.16.Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му и е с продължителност една година, 
като в случай при който най-късно 30 дни преди изтичането на срока, за който е сключен, никоя от 
страните не възрази писмено пред другата страна, договорът продължава действието си за още една година.

Чл.17.Стойността на настоящият договор е на обща стойност до 200,00 (двеста) лева без вкл. ДДС и 
240,00 (двеста и четиридесет) лева с вкл. ДДС за целия срок на договора.

Настоящият договор, заедно с описа на приложенията към него, съдържа 6 (шест) страници и е 
съставен и подписан в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

Опис на приложенията:
Приложение 1 -  Цени на услуги, включени в универсалната пощенска услуга, предоставяна

от „Български пощи” ЕАД. /  \
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Приложение 1

ЦЕНИ НА УСЛУГИ, ВКЛЮ ЧЕНИ Б УНИВЕРСАЛНАТА ПОЩЕНСКА УСЛУГА, 
ПРЕДОСТАВЯНА ОТ „БЪЛГАРСКИ ПОЩ И” ЕАД

Чл.1. За непрепоръчана пратка без предимство и пратка с предимство (кореспондентска пратка-писмо 
и/или пощенска карта; печатно произведение, малък пакет и секограма), таксувана с пощенска марка по 
номинал, отпечатана или залепена върху пощенски плик, издаден по установения със закон ред или за 
която се издава разписка или фактура се заплаща следната цена:

вид пратка тегло без предимство с предимство
(в грама) цена (в лева) цена (в лева)

Кореспондентска пратка 
писмо

до 50 0,65 0,85
01' 51 до 100 0,70 0,90

от 101 до 250 0,85 1,10
от 251 до 500 1,05 1,35

от 50! до 1000 1,30 1,60

от 1001 до 2000 1,50 1,80
Пощенска карта 0,40 0,55

Печатно произведение

• до 50 0,55 0,70
от 51 до 100 0,60 0,75

от 101 до 250 0,65 0,85
от 251 до 500 1,05 1,35

от 501 до 1000 1,30 1,60
от ! 001 до 2000 1,50 1,80
от 200! до 3000 1,60 2,00
от 3001 до 4000 2,00 2,60

от 4001 до 5000 2,20 2,85

Малък пакет

до 100 0,70 0,90
от 101 до 250 0,85 1,10
от 251 до 500 1,05 1,35

от 501 до 1000 1,30 1,60
от 1001 до 2000 1,50 1,80

Секограми до 7 кг освободени освободени

1. За препоръчана пратка без предимство и пратка с предимство (кореспондентска пратка- 
писмо и/или пощенска карта; печатно произведение, малък пакет и секограма), 
допълнително към цената за тегло (по чл.1), се заплаща и цена за препоръка 0,65 лв.

2. Допълнителна цена за “известие за доставяне’
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Чл.2. За непрепоръчана международна пратка без предимство и пратка с предимство, таксувана с 
пощенска марка по номинал, отпечатана или залепена върху пощенски плик, издаден по установения със 
закон ред или за която се издава разписка или фактура, се заплаща следната цена:

вид пратка тегло (грама)

Съседни държави Европейски държави Извъневропейски
държави

пратка без 
предимство

пратка с 
предимство

пратка без 
предимство

пратка с 
предимство

пратка без 
предимство

пратка с 
предимство

(цена в лева)
Стандартна: 
макс. 120/235мм, 
мин.90/140мм, 
макс.дебелина 5 
мм

до 20 0,80 1,20 1,00 1,50 1,40 2,10

Нестандартна:

Малки пакети 
до 2 кг.;

Печатни 
произведения 
до 5 кг.

до 20 1,00 1,50 1,20 1,80 1,70 2,50
от 21 до 50 1,20 1,80 1,50 2,30 2,40 3,60

от 51 до ! 00 1,70 2,50 2,20 3,30 3,00 4,50
от 101 до 150 2,20 3,30 2,80 4,20 4,00 6,00
от 15 1 до 250 3,30 5,00 3,90 5,90 6,00 9,00
от 251 до 350 4,00 6,00 5,00 7,50 7,50 11,20
от 351 до 500 5,50* 8,30 7.00 9,80 10,00 15,00

от 501 до 1000 10,00 15,00 12,50 18,80 16,00 24,00
от 1001 до 2000 15,00 22,50 19,00 28,50 23,00 34,50
от 2001 до 3000 20,00 30,00 25,00 37,50 30,00 45,00
от 3001 до 4000 25,00 37,50 31,00 46,50 37,00 55,50

от 4001 до 5000 30,00 45,00 37,00 55,50 44,00 66,00

Чл.З. За препоръчана пратка с предимство, допълнително към цената за тегло по чл. 6 се заплаща и цена за 
препоръка в размер на 4,00 лв. (четири лева).

Забележка: Всички препоръчани международни писмовни пратки ще се приемат единствено като пратки 
„с предимство”.

Чл.4. Допълнителна цена за „известие за доставяне”:
1. за страни от ЕС- 2,40 лв. (два лева и четиридесет стотинки).
2. за страни извън ЕС- 2,00 лв. (два лева).

Забележка: За държави от ЕС цената е с ДДС (20%), а за държави извън ЕС -  облагаема доставка 
с нулева ставка на ДДС.
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Приложение 2

ОТСТЪПКИ ОТ ЦЕНИ НА УСЛУГИ, ВКЛЮЧЕНИ В УНИВЕРСАЛНАТА ПОЩЕНСКА УСЛУГА,

ПРЕДОСТАВЯНА ОТ “БЪЛГАРСКИ ПОЩ И” ЕАД

Чл.1. За подадени в пощенската служба:
1. еднократно или месечно количество, непрепоръчани и/или препоръчани с/без предимство 

пратки за страната се прави отстъпка от цената за тегло (по чл. 1 от Цени на услуги, включени в 
универсалната пощенска услуга, предоставяна от „Български пощи” ЕАД), както следва:

Еднократно или месечно 
количество ( бр.)

О тстъпка (%)

от 1 001 до 2 000 1
от 2 001 до 3 000 2
от 3 001 до 4 000 3
от 4 001 до 5 000 4

от 5 001 до 10 000 5
от 10 001 дб 20 000 6
от 20 001 до 50 000 7

над 50 000 8

2. еднократно или месечно количество препоръчани с/без предимство пратки за страната, 
описани в приемо-предавателен протокол по уникалния номер на баркод етикетите, с които са 
облепени или автоматично генериран (отпечатан върху плика), освен отстъпката от йената за тегло 
пот.1 се прави отстъпка от 2,0 на сто от цената за препоръка.

3. За подадени в пощенската служба еднократно или месечно количество непрепоръчани с 
и/или без предимство и/или препоръчани с предимство пратки за чужбина до 2000г, се прави 
отстъпка от общата сума от цените за тегло от цени на услуги, включени в универсалната 
пощенска услуга, предоставяна от „Български пощи” ЕАД, както следва: -*■

Еднократно или месечно количество 
(бр.)

О тстъ п ка (% )

от 251 до 500 3
от 501 до 1000 4

от 1001 до 2000 5
от 2001 до 3000 6
от 3001 до 4000 7
от 4001 до 5000 8

над 5000 9

4. За подадени в пощенската служба препоръчани пратки за чужбина с предимство, освен 
отстъпката от цените за тегло по т.З се прави отстъпка и от цената за препоръка в размер на 5,0 
(пет) на сто. I
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'Чл.2. За подадени в пощенската служба еднократно или месечно количество колетни пратки за 
страната ( без обявена стойност и/или с обявена стойност и наложен платеж), се прави отстъпка от 
комплексната цена, с изключение на цената за превод на сумата на наложения платеж::

Еднократно или месечно 
количество (бр.)

О тстъпка (% )

от 51 до 100 3
от 101 до 150 5
от 151 до 200 7
от 201 до 300 9
от 301 до 500 И

от 501 до 1000 1 2 ,

от 1001 до 2000 13
от 2001 до 3000 15
от 3001 до 4000 17
от 4001 до 6000 19
от 6001 до 8000 21

от 8001 до 10 000 23
над 10 000
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