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ДОГОВОР  

 
№ ......................../........................... 2016 г. 

 
 
Днес, ............................ 2016 г. в гр. Враца, между: 
 
ОБЩИНА ВРАЦА, ЕИК 000139115, със седалище и адрес на управление: гр. Враца 

3000, ул. Стефанаки Савов № 6, представлявана от КАЛИН КАМЕНОВ – Кмет на 

Община Враца и ПЕТЪР ПЕТРОВ – Главен счетоводител, наричана по-долу 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна 

и 
 ..........................., ЕИК ........................, седалище и адрес на управление ......................., 

представлявано от ................................., наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна 

 
във връзка с чл. 14, ал. 4 т. 2 от ЗОП и утвърден от Възложителя Протокол от .................... се 
сключи настоящия договор, като страните се споразумяха за следното: 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА: 
Чл. 1.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да предоставя универсални 
и неуниверсални пощенски услуги за нуждите на Община Враца. 
(2) Универсалните пощенски услуги са: 
2.1. приемане, пренасяне и доставяне на вътрешни и международни пощенски пратки, 

както следва: 
2.1.1. кореспондентски пратки - до 2 кг; 
2.1.2. малки пакети - до 2 кг; 
2.1.3. печатни произведения - до 5 кг; 
2.1.4. секограми - до 7 кг; 

2.2. приемане, пренасяне и доставяне на вътрешни и международни пощенски колети - до 
20 кг. Границата за тегло им, когато се отнася за колети от други страни, може да 
бъде и по-висока; 

2.3. допълнителни услуги "препоръка" и "обявена стойност". 
2.4   пощенските пратки по т. 2.1 могат да бъдат пратки с предимство и пратки без 
предимство. 
(3) Неуниверсални пощенски услуги по смисъла на този договор са куриерски услуги на 
документални и недокументални пратки за гр. Враца и страната  
(4) Условията и реда за предоставяне на услугите е съгласно Оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – 
Приложение № 1 и Техническа спецификация - Приложение № 2 

ІІ. СРОКОВЕ 
Чл. 2. Договорът влиза в сила от датата на подписването му от СТРАНИТЕ и има действие 
12 (дванадесет) месеца или до изчерпване на предвидените средства, което от двете 
събития настъпи първо. 

ІІІ. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ, ПЛАЩАНИЯ  
Чл. 3. (1) За изпълнение на услугата,  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
сумата до 20 040 (двадесет хиляди и четиридесет) лева с ДДС.  
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(2) Универсалните пощенски услуги се предоставят съгласно вид, обем и количество по 
единични цени и при отстъпки съгласно Оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като същите са 
освободени от ДДС; 
(3) Неуниверсалните пощенски услуги (куриерски) се предоставят съгласно тегло, срок и 
място на доставка по единични цени и при отстъпки съгласно Оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
Чл. 4. (1) Ежемесечно, до пето число на месеца, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обща фактура, придружена със справка за извършените универсални 
пощенски услуги за предходния месец.  
(2) Ежемесечно, до пето число на месеца, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
обща фактура, придружена със справка за извършените неуниверсални пощенски услуги за 
предходния месец. 
(3) В рамките на 10 (десет) работни дни от получаване на фактурите по ал. 1 и 2, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва плащане по банков път. 
Чл. 5. (1)  В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е съгласен със сумата по фактурите, след като 
плати, той изисква писмено обяснение от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който му предоставя 
допълнително данни за формирането на сумата по фактурите. 
(2) В случаите по предходната алинея, СТРАНИТЕ не се освобождават от задължението да 
спазват и изпълняват договорните задължения по този Договор. 

ІV. ФИНАНСИРАНЕ 
Чл. 6. Финансирането е съгласно Бюджетните разчети на Община Враца. 

V. ПОДАВАНЕ НА ПРАТКИ 
Чл. 7. Предаването и приемането на пратките, предмет на договора се извършва в сградата 
на Община Враца, ул „Стефанаки Савов” № 6, в стая № 48. 
Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема пощенските пратки, подадени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако 
са спазени следните условия: 

1. Пощенските пратки трябва да бъдат подходящо опаковани с оглед на тяхното 
съдържание, тегло и обем с цел опазването от повреда на опаковката при обичайни действия 
по обработка и пренасяне; 

2. Пощенските пратки се предават от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сортирани по видове (не 
препоръчани, препоръчани, с обявена стойност) и по направления (населени места); 

3. Върху пощенските пратки задължително се посочва точния адрес на получателя и 
пощенския код; 

4. Предаването и приемането се удостоверяват с приемо-предавателен протокол, в 
който се посочват броя и вида на пратките, данни за лицето, което ги е подало от името на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и за лицето, което ги е приело от името на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
Чл. 9.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема куриерските пратки, предмет на доставка в състояние и 
опаковка, отговарящи на особените изисквания за отделните видове пратки. 

VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. да получава информация относно хода на изпълнението на услугата, предмет на 
настоящия договор; 

2. да проверява изпълнението на настоящия договор, по начин, по който не 
възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

3. да ползва отстъпка от цената на услугите съгласно посочената такава в Офертата на  
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

4. след потвърждение от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, може да получи обратно част или всички 
подадени пощенски пратки в случай, че те са експедирани от мястото на подаване, но още 
не са доставени на получателя, като плати допълнително цената за връщането. 
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Чл. 11.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

1. Чрез упълномощените лица да упражнява контрол върху дейността на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

2. Да предава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ предмета на доставка в състояние и опаковка, 
отговарящи на особените изисквания за отделните видове пратки. 

3. Когато състоянието на опаковката е явно неподходяща ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да 
приеме пратката ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заяви писмено, че вредите, които биха настъпили са 
за негова сметка. 

4. При подаване на заявката да спазва всички необходими изисквания за всяка от 
услугите. 

5. Да предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всякаква информация, необходима на последния 
за извършването на отделните видове услуги. 

6. Да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение за извършените от него куриерски и 
пощенски услуги, съгласно раздел ІІІ от настоящия Договор и ценоразписите на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи възнаграждение и в случаите, когато поради подадена от 
него невярна информация ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е изпълнил неточно поръчката. 

9. Да приема обратно пратките, които не са били доставени по причини, независещи от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

VIІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
Чл. 12.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

1. Да получи сумата, по определения в раздел IІІ от настоящия Договор начин и 
размер. 

2. Да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съдействие, необходимо за правилното 
изпълнение на поетите с настоящия договор задължения; 

3. Да откаже да приеме пощенска пратка, ако не отговаря на посочените в Раздел V 
условия, както и има право да извършва допълнителни действия за съхраняване и/или 
преопаковане на пратките с недостатъчна опаковка, за което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи 
допълнително възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
Чл. 13.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

1. Да осъществява пълно документиране и  отчетност на извършените дейности.  
2. Да пренесе и достави всички приети от него пощенски пратки по реда и условията 

на Закона за пощенските услуги и с нормативно определено качество на услугата, както 
следва: 

2.1.Да достави непрепоръчаните пощенски пратки до 1 кг в подходяща по 
размери пощенска кутия на получателя; 

2.2.Да достави препоръчаните пощенски пратки и пощенските пратки с обявена 
стойност с тегло до 1 кг на адреса на получателя срещу подпис; 

2.3.Да връща пратките на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които не могат да бъдат доставени по 
независещи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ причини (непълен или неточен адрес, липса на пощенска 
кутия, отсъствие на получател при доставка на пратки срещу подпис), като върху 
опаковката се посочва причината за не доставянето. 

VIІІ. РЕКЛАМАЦИИ 
Чл. 14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да предявява писмени рекламации в съответствие с 
изискванията на Закона за пощенски услуги и Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
Чл. 15. Рекламациите от възложителя при предоставяне на универсалната пощенска услуга 
се извършава в срок от 6 месеца, считано от датата на приемане на пощенските пратки. 
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Чл. 16. При получаването на пощенска пратка с увредена опаковка, Получателят констатира 
състоянието и съдържанието й с двустранен протокол, който се подписва в два екземпляра. 
Чл. 17. Рекламацията ще се счита редовно предявена, ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е платил 
всички дължими суми по предоставянето на универсалната пощенска услуга. 
Чл. 18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи обезщетение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при основателна и 
своевременно подадена писмена рекламация в случаите на загубени, ограбени или 
повредени, изцяло или частично: 
1. препоръчани вътрешни пощенски пратки без обявена стойност - 10,00 лв. 
2. препоръчани международни пощенски пратки без обявена стойност - 30 СПТ (специално 
право на тираж). Опаковката на пратката обаче трябва да бъде призната за достатъчна, за да 
предпази съдържанието от евентуални рискове от ограбване или повреда 
3. вътрешни пощенски колети без обявена стойност в размер на действителната стойност, но 
не повече от сумата, получена като резултат от сбора на 3,00 лв. за колет и цената от 2,00 лв. 
за килограм тегло на пратката 
4. препоръчани вътрешни пощенски пратки с обявена стойност - обезщетението е в размер 
на действителната стойност на пратката, но не може да надхвърля обявената стойност. При 
случаи на повреда обезщетение се изплаща само, ако повредата не се дължи на скрити 
недостатъци на опаковката или съдържанието. 
5. международна пратка с обявена стойност - обезщетението е в размер на действителната 
стойност на загубата, но не може да надхвърля сумата в СПТ на обявената стойност. 
6. вътрешни пощенски колети с обявена стойност - обезщетението е в размер на 
действителната стойност на пратката, но не може да надхвърля обявената стойност. При 
случаи на повреда обезщетение се изплаща само, ако повредата не се дължи на скрити 
недостатъци на опаковката или съдържанието. 
7. международна колетна пратка с обявена стойност - обезщетението трябва да отговаря на 
действителната стойност на загубата, но в никакъв случай не може да надхвърля 
определените 40 СПТ за колет и цената от 4,50 СПТ на килограм. При случаи на повреда 
обезщетение се изплаща само, ако повредата не се дължи на скрити недостатъци на 
опаковката или съдържанието. 
8. върнати вътрешни пощенски колети, когато липсват мотиви за не доставянето им - в 
размер на цената за доставка, както и връщане на цената на услугата.. 
9. неспазване на сроковете за доставяне на пощенските пратки и на пощенските парични 
преводи, посочени в техническата спецификация, в размер на половината от цената за 
доставка ; 
10. неизплатени по вина на ПОЩЕНСКИЯ ОПЕРАТОР суми по вътрешни и международни 
пощенски парични преводи - в размер на цената на услугата. 
11. неправилно изплатени суми по вътрешни и международни пощенски парични преводи - 
в размер на цената на услугата както и връщане на сумата по превода. 

ІХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
Чл. 19.  Настоящият договор се прекратява: 

1.   по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма; 
2. при изтичане на срока по чл.2 или изчерпване на сумата по чл.3, ал.1 от настоящия 

договор; 
3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената 

дейност; 
4. при виновно неизпълнение на задълженията по договора на една от страните със 7-

дневно писмено предизвестие от изправната страна; 
 5. ако неизправната СТРАНА нарушава съществени задължения по настоящия 
Договор и не предприема мерки за премахване на нарушението в седем дневен срок след 
получаване на известие за преустановяване на нарушението или искане за неговото 
отстраняване; 
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 6. Прекратяването на този Договор не прави недействителни правата, отговорностите 
и задълженията на СТРАНИТЕ, възникнали до датата на прекратяването на Договора, като 
разпоредбите му отнасящи се до неуредените отношения, включително финансовите 
взаимоотношения, остават действителни и запазват силата си независимо от прекратяването 
му. 

Х. НЕУСТОЙКИ 
Чл. 20. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предаде пратката по-късно от уговорения срок или поради 
забавата изпълнението е станало безполезно, последният дължи обезщетение на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на цената на съответната услуга, ако тя е била платена. 
Чл. 21. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря до размера на нанесената вреда за изгубването, 
погиването или повреждането /изцяло или частично/ на пратка с декларирана стойност, 
освен ако вредата не се дължи на качествата на пратката или на явно неподходяща опаковка, 
за която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е дал съгласие . 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря при условията на ал.1, когато предаде пратката на лице, 
различно от получателя или от лицето, легитимно да получи пратката. 
(3) Ако изгубена пратка, за която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е обезщетен, бъде намерена, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, след като вземе необходимите мерки за запазването й, уведомява за това 
писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Ако последният или посочено от него лице приеме пратката, той 
дължи възстановяване на полученото обезщетение. След получаването на пратката от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или от посоченото от него лице, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря само ако е 
бил уведомен за повредите не по-късно от два работни дни от получаването. 
(4) Пропускането на срока по ал.3 преклудира правото на рекламации и иск. 
Чл. 22. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отговаря за неизпълнението, причинено от непреодолима сила. 
 

Чл. 23. При неизпълнение на задълженията по чл. 4, ал. 3 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  дължи 
законната лихва за забава и неустойка в размер на 0,1 % върху размера на задълженията му 
за всеки ден на забавата. 
Чл. 24. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  отговаря в пълен размер за вредите и особените разноски, 
причинени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от скритите недостатъци на предмета на доставка, или 
поради непълна или невярна информация относно неговите особености. 

ХІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ 
Чл. 25. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този 
договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са валидни, когато са 
изпратени по пощата (с обратна разписка), факс на адреса на съответната страна или 
предадени чрез куриер, срещу подпис на приемащата страна. 
Чл. 26. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а 
при липса на съгласие те се отнасят за решаване от компетентния съд в Република България. 
Чл. 27. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за 
задълженията и договорите и нормативните актове, регламентиращи тази материя. 
Чл. 28. Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява 
информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на 
договора. 
Чл. 29. Настоящият договор може да бъде изменян при наличие обстоятелства по чл. 43, ал. 
2 от Закона за обществените поръчки. 
Чл. 30. Всяко изменение, допълнение или отказ от условие от този Договор става 
действително само след неговото договаряне в писмена форма и подписването му от 
СТРАНИТЕ. Изменението и допълването на настоящия договор се извършва по взаимно 
съгласие на СТРАНИТЕ, чрез допълнителни споразумения към този Договор. 
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Чл. 31. Отговорно техническо лице за изпълнение на договора от страна на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е инж. Татяна Йолчева, Началник на отдел „Център за административно 
обслужване и информационни технологии”, тел.: 092 / 624 191. 
-От страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е ........................, тел.: ....................... . 
Чл. 32. Нищожността или неприложимостта на някое условие от този Договор не се 
отразява на валидността или приложимостта на останалите разпоредби. 
 
Настоящият договор се състави, подписа и подпечата в четири еднообразни екземпляра – 
три  за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
ОБЩИНА ВРАЦА ..................................... 
Адрес за кореспонденция:  
гр. Враца – 3000 

Адрес за кореспонденция: 
.............. 

ул. “Стефанаки Савов” 6 ................... 
ЕИК 000193115 ЕИК ...................... 
тел. 092/ 624 581 тел. .................... 
факс: 092/ 627 085 факс: ...................... 
IBAN: BG23UBBS80023106060900 IBAN: .................. 
BIC: UBBSBGSF BIC: ......................................  

При промяна на данните, посочени по-горе, всяка от страните е длъжна да уведоми 
другата в седемдневен срок от настъпване на промяната. 
 

Неразделна част от настоящия договор към момента на неговото подписване от 
страните са следните приложения: 
1. Оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
2. Техническа спецификация; 
 
 
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
 
 
КАЛИН КАМЕНОВ 

 
 

......................... 
Кмет на Община Враца ........... 
 
 
ПЕТЪР ПЕТРОВ 

 

Главен счетоводител  
 
 


