
 

 

 

Д О Г О В О Р 

 

№. 5-04-28/31.01.2020 г. 

 

 

 Днес, 31.01.2020 год., в гр.Варна: 

 

1. ТП “ ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО  ШЕРБА“ с Булстат 2016174120080 

седалище и адрес на управление: с.Старо Оряхово, обл.Варна, ул.Днав №8 ,  представлявано от 

Директор- (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛДи (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД–РСО- Главен 

счетоводител от една страна, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, тел: 051412358,                                                            

е-mail: dls.sherba@dpshumen.bg , наричано накратко “ВЪЗЛОЖИТЕЛ” 

 и 

2. „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД, чрез Регионално управление „Североизточен регион” на 

”Български пощи” ЕАД – Варна, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с 

ЕИК: 121396123, Идентификационен номер за регистрация по ЗДДС BG 121396123, 

представлявано от (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛДДиректор на Регионално управление 

„Североизточен регион” на ”Български пощи”ЕАД – с административен център гр. Варна и 

областни пощенски станции в следните градове: гр. Варна, гр. Шумен, гр. Добрич и гр. Търговище 

и упълномощен с пълномощно № 9314/20.11.2014 г. заверено от (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД– 

нотариус № 340 (триста и четиридесет) на Нотариална камара от Главен изпълнителен директор 

на ”Български пощи” ЕАД ДЕЯН СТОЯНОВ ДЪНЕШКИ, с адрес на управление гр. Варна, бул. 

”Съборни” № 42, тел. 052 622 616, e-mail: North-East@bgpost.bg – наричано за краткост 

„ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от друга страна, 

 

Настоящият договор се сключва на основание чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП , съгласно т.4 от Раздел II 

„Услуги“ от Приложение №1 към Заповед №414/11.12.2019г. на директора на СИДП ДП Шумен , за 

следното: 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема, чрез Пощенска станция с. Старо Оряхово към Областна пощенска 

станция Варна 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. 

 

ІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да спазва Общите условия на договорите с потребителите на 

пощенски услуги на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и негови допълнителни технологични изисквания. 

Чл.4. 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 разносната книга / опис. 
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Чл.7. Да заплаща дължимата сума до 3 (три)  работни дни  след получаване на писменото съобщение от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представяне на фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Банковата сметка IBAN: 

(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД 

 

ІІІ. 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 странитe, 

след едномесечно писмено предупреждение. 

 

V. ОБЩИ УСЛОВИЯ 

Чл.12. При неспазване на срока по чл.7,  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ законната 

лихва. 

Чл.13. При забава на плащанията по чл.7. за 2 /два/ последователни месеца ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право 

да прекрати договора едностранно без предизвестие. 

Чл.14. Всички уведомления, които страните са задължени да си изпращат една на друга във връзка с този 

договор, ще се правят в писмена форма и могат да се доставят лично или чрез препоръчано писмо, куриер 

срещу подпис на приемащата страна, по електронна поща или факс съобщение, изпращани както следва: 
 

До Възложителя: СИДП ДП ТП ДЛС „ШЕРБА“ 

Адрес:   С. Старо Оряхово, обл. Варна, ул. Дунав, 8 

E-mail:   dls.sherba@dpshumen.bg 
Тел:   05141/2358 

На вниманието на : Директора  

 

До Изпълнителя: РУ „Североизточен регион” на “Български пощи” ЕАД – Варна  

Адрес:   9000 град Варна, бул. “Съборни” № 42 

E-mail:   North-East@bgpost.bg 

Тел:   052 / 600 033 

На вниманието на: Директор РУ  „СИР” на “Български пощи” Варна 

 Чл.15. Всяко уведомление ще се счита за получено: 

− при лично предаване: в момента на предаването на приемащата страна срещу подпис; 

− при изпращане с препоръчано писмо или куриерска служба - на датата на доставка, отбелязана 

върху известието за доставяне или на куриерската разписка; 

− при изпращане чрез факс- в момента на изпращане, при получаване на потвърждение за 

пълнота и непрекъснатост на изпратеното съобщение. 

− при изпращане по електронна поща – данни за час и дата на изпращане на писмото от 

прогармата за входяща и изходяща електронна поща. 

Чл.16. Всяка Страна ще бъде надлежно уведомена в писмена форма в тридневен срок от другата Страна 

относно промени в адреса. Пропускът да се уведоми или неправилното уведомление за промяна на адреса, 

ще освободи другата Страна от отговорност за неточно изпращане на съобщенията, изисквани по този 

договор, освен ако промяната е настъпила по силата на приложим закон. 

Чл.17. Този договор може да бъде променян единствено чрез писмено споразумение, изготвено съобразно 

приложимото право от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.18. Този договор се тълкува и прилага съгласно законите на Република България. 
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VІ. СРОК  НА  ДОГОВОРА 

Чл.19.Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му и е с продължителност една година, 

считано от датата на сключването му. 

 

            Настоящият договор, заедно с описа на приложенията към него, съдържа 7 (седем) 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. 

Приложение 2 – Отстъпки от цени на услуги, включени в универсалната пощенска услуга, 

предоставяна от “Български пощи” ЕАД. 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ......./п/ печат                    ИЗПЪЛНИТЕЛ: ....../п/ печат.....  

(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)    (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) 

Директор ТП „ДЛС Шерба                ДИРЕКТОР РУ „СЕВЕРОИЗТОЧЕН                       

                                       РЕГИОН” НА “БП” ЕАД – ВАРНА 

 
 

......................./п/........................... 

/(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) / 

РСО-главен счетоводител 

 

 

Изготвил и съгласувал:/п/ 

(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) Юрисконсулт 

 

Одобрил:/п/   

(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) Зам.директор 
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Приложение 1 

 

ЦЕНИ НА УСЛУГИ, ВКЛЮЧЕНИ В УНИВЕРСАЛНАТА ПОЩЕНСКА УСЛУГА, 

ПРЕДОСТАВЯНА ОТ „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД 

 

Чл.1.  За непрепоръчана писмовна 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 услуга / формат тегло в грама 
" без 

предимство" 
" с предимство" 

 (  грама ) цена (  лева ) 

Малка писмовна пратка 

- формат  (P) 
до 50 0.65 1.10 

    

Голяма писмовна 

пратка -  формат (G) 

до 100 0.75 1.15 

от 101 до 250 0.90 1.45 

от 251 до 500 1.10 1.75 

 
   

Пощенска карта до 50 0.40 0.65 

 
   

Обемна писмовна 

пратка формат  (Е) 

до 50 0.80 1.15 

от 51 до 100 0.85 1.20 

от 101 до 250 1.00 1.50 

от 251 до 500 1.20 1.80 

от 501 до 1000 1.45 2.15 

от 1001 до 2000 1.65 2.40 

от 2001 до 3000 1.75 3.00 

от 3001 до 4000 2.15 3.60 

от 4001 до 5000 2.35 4.20 

Секограма до 7000 освободена освободена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чл.2. За препоръчана писмовна пратка без предимство и пратка с предимство 

(кореспондентска пратка-писмо и/или пощенска карта, печатно произведение, малък пакет и 

секограма) се заплаща цена за тегло: 
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вид услуга / формат тегло в грама 
" без 

предимство" 

" с 

предимство" 

 (  грама ) цена (  лева ) 

Пощенска карта до 50 0.40 0.65 

    

Писмовни пратки формат 

(Е): 

 

Кореспондентска пратка до 

2 кг 

Печатно произведение до 5 

кг 

Малък пакет до 2кг 

до 50 0.80 1.15 

от 51 до 100 0.85 1.20 

от 101 до 250 1.00 1.50 

от 251 до 500 1.20 1.80 

от 501 до 1000 1.45 2.15 

от 1001 до 2000 1.65 2.40 

от 2001 до 3000 1.75 3.00 

от 3001 до 4000 2.15 3.60 

от 4001 до 5000 2.35 4.20 

Секограма до 7000 освободени освободени 

 

• 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  0,75 лв. 

 

• Допълнителна цена за “известие за доставяне”       0,55 лв. 

 

Чл.3 За непрепоръчана писмовна 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 услуга / формат тегло " без предимство" " с предимство" 

 (  грама ) цена (  лева ) 

  Съседни Европейски 
Извън 

европейски 
Съседни Европейски 

Извън 

европейски 

Малка писмовна 

пратка  формат  (P) 

до 20 1.40 1.70 2.20 1.90 2.30 3.00 

от 21 до 50 1.70 2.00 2.80 2.20 2.80 4.00 

        

Голяма писмовна 

пратка (G) 

до 100 2.20 2.60 3.40 2.80 3.80 4.90 

от 101 до 150 2.50 3.20 4.40 3.40 4.70 6.40 

от 151 до 250 3.40 4.20 6.30 5.00 6.10 9.00 

от 251 до 350 4.10 5.00 7.70 6.00 7.70 11.20 

от 351 до 500 5.50 7.00 10.20 8.30 10.00 15.00 
        

Обемна писмовна 

пратка формат  (Е) 

до 20 1.80 2.20 2.90 2.30 2.80 3.50 

от 21 до 50 2.10 2.50 3.50 2.60 3.40 4.50 
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от 51 до 100 2.60 3.20 4.10 3.20 4.30 5.30 

от101 до 150 3.00 4.00 5.10 3.90 5.10 6.80 

от 151 до 250 4.00 4.70 6.80 5.20 6.40 9.50 

от 251 до 350 4.70 5.80 8.30 6.20 7.90 11.30 

от 351 до 500 5.80 7.80 10.80 8.50 10.10 14.00 

от 501 до 1000 10.00 12.00 17.50 14.00 17.00 23.00 

от 1001 до 

2000 
15.00 20.00 24.50 22.50 28.50 35.00 

от 2001 до 

3000 
20.00 26.00 33.00 30.00 37.50 45.00 

от 3001 до 

4000 
25.00 32.00 41.00 37.50 46.50 55.50 

от 4001 до 

5000 
30.00 38.00 48.00 45.00 55.50 66.00 

 

Чл.4. За препоръчана писмовна пратка с предимство (кореспондентска пратка-писмо 

и/или пощенска карта, печатно произведение, малък пакет) се заплаща цена за тегло: 

 

вид услуга / формат тегло " с предимство" 

 грама 
Съседни 

Европейск

и 

Извън 

европейски 

(цена в лева) 

 

Писмовна пратка формат 

(Е): 

 

Кореспондентска пратка до 

2 кг 

Пощенска карта 

Печатно произведение до 5 

кг 

Малък пакет до 2кг 

до 20 2.30 2.80 3.50 

от 21 до 50 2.60 3.40 4.50 

от 51 до 100 3.20 4.30 5.30 

от101 до 150 3.90 5.10 6.80 

от 151 до 250 5.20 6.40 9.50 

от 251 до 350 6.20 7.90 11.30 

от 351 до 500 8.50 10.10 14.00 

от 501 до 1000 14.00 17.00 23.00 

от 1001 до 2000 22.50 28.50 35.00 

от 2001 до 3000 30.00 37.50 45.00 

от 3001 до 4000 37.50 46.50 55.50 

от 4001 до 5000 45.00 55.50 66.00 

 

Чл.5. За препоръчана пратка с предимство, допълнително към цената за тегло по чл. 6 

се заплаща и цена за препоръка в размер на 4,90 лв. (четири лева и деветдесет ст.). 

 

Забележка: Всички препоръчани международни писмовни пратки ще се приемат единствено 

като пратки „с предимство”. 

 

Чл.6. Допълнителна цена за „известие за доставяне”:  

• за страни от ЕС- 2,40 лв. (два лева и четиридесет стотинки). 

• 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. 
 

 

Приложение 2 
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ОТСТЪПКИ ОТ ЦЕНИ НА УСЛУГИ, ВКЛЮЧЕНИ В УНИВЕРСАЛНАТА ПОЩЕНСКА УСЛУГА, 

ПРЕДОСТАВЯНА ОТ “БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” 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.) 

Отстъпка (%) 

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 до 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 цената за тегло по т.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.) 

Отстъпка (%) 

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.3 се прави отстъпка  и от цената за препоръка в размер на 5,0 (пет) на сто. 


