
Д О Г О В О Р  Ъ \  №  0ГДС15г.

5-СИ\ЪЧ-|Д. \ 1Ь.С:1-ЯСм5г.

ш предоставяне па универсална пощенска услуга и неупиверсални пощенски (куриерски) услуги,
предлагани от "Български пощи "ЕАД

Днес. .. 2015 г. год.

1. „СИДПДП ТП ДГС Генерал Тошево" гр.Генерал Тошево, обл.Добрич. ул. „Трети 
март" № 42. EHK:BG2016174120061, представлявано от Директор инж. Йорданка Тончева

Ч Ь Ъ v и ЗлатанДенчев -  ръководител счетоводен отдел, наричано за краткост по-
долу ВЪЗЛОЖ ИТЕЛ, от една страна 
и

2. „БЪЛГАРСКИ ПОЩ И” 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 ГЕОРГИ НОЙКОВ ха Ч ЪЪд% Директор 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 Валентина Георгиева -  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. 622 616, e-mail:tpbvnn-varna.bapost.ba наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, 
от друга страна

Настоящият договор се сключва на основание чл.14, ад.5 от ЗОИ, във връзка със Заповед 
№288 02.12.2014 г. па Директор ..СИД11" ДП Шумен.

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

[. ПРЕДМ ЕТ НА ДОГОВОРА

ЧлЛ. ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ възлага, а ИЗП"ЪЛНИТЕЛЯ 1 приема, чрез Пощенска ciannna 
Генерал Тошево към ОПС Добрич на РУ „СИР" на „Български пощи” ЕАД -  Варна да извършва 
следните видове услуги, включени в предмета му на дейност:

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 универсални пощенски услуги”, предоставени от “БП" ЕАД" в 
момента на приемане на пратките и извършване на услугите.

Приемане, обработване, пренасяне и доставка на куриерски пратки Бул пост срещу 
заплащане веднъж в месеца, съгласно действащите “Цени на неуниверсални пощенски услуги", 
предоставени от "БП" ЕАД" в момента на приемане на пратките и извършване на услугите.

11. СРОК НА ДОГОВОРА
4.1.2. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му и е с 

продължителност до 31.12.2015 г.

ИI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.3.1. ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ се задължава да спазва Общите условия на договорите с 
потребителите на пощенски услуги на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и негови допълнителни 
технологични изисквания.



Чл.3.2. ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ се задължава да определи място за размяна,съгласувано с ОПС 
н а “БГГ.

Размяната трябва да бъде извършвана в сградата на ПС Генерал Тошево, гр. Генерал 
Тошево. обл.Добрич, ул. „Трети март“ № 7

Мястото за размяна не може да бъде променяно, без съгласието на ОПС Добрич на ..БГГ.

Чл.3.3. Предаването и/или приемането на куриерските пратки се извършва срещу подпис в 
опис 271, представен от пощальон. ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ декларира, че упълномощените от него 
липа, извършващи предаването и/или приемането на куриерските пратки са:
1 .Златан Филиповх/.Ь ъЪН* р-л счетоводен отдел при ТП ДГС Генерал Тошево, ЕГН м  V
2. Марияна Костадинова ГА-УТЙЗ -  тех. секретарпри 'ГП ДГС Генерал Тошево, ЕГН uf . j  3
3. Тодор Стоянов <л Чbi/Qb -  гор.стражарпри ТП ДГС Генерал Тошево, ЕГН bl V
4. Пенка Иванва 'са У. касиер-домакин ГП ДГС Генерал Тошево, ЕГН I/ ЬЬ/!Л )

Изписват се трите имена, длъжността и ЕГН

Чл.3.4.ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ се задължава да уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 
промяна на лицата, упълномощени от него да предават и/или приемат куриерските пратки най- 
малко три работни дни преди извършване на предаването и/или приемането на куриерските 
пратки. При неуведомяваие ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за загубване или повреждане 
на пратки, приети или предадени на неупълномощени лица.

Чл.3,5. ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ се задължава да заплаща извършените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
услуги по чл.1. за всеки месец до 5 (пет) работни дни след представяне на фактура от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. издадена въз основа на количествено стойностните сметки, съгласно чл.4.2. 
I BAN: BG11CECB 979010195114 04, банков код SWIFT BIC: CECBBGSF при ЦКБ АД клон 
Варна.

Чл.3.6. ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ има право да ползва отстъпка от основната цена на услугата, 
която ползва съгласно действащите в момента на извършване на услугата „Цени на услуги, 
предоставяни от „Български пощи” ЕАД- Приложение 4, неразделна част от настоящия договор.

Чл.3.7. Препоръчаните пбщенски 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 
непрепоръчаии.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖ ЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.4.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва качествено услугите, предмет на 
настоящия договор съгласно Общите условия.

Чл.4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава последния работен ден на текущия месец да 
изготвя количествено-стойностна сметка и да издава фактура за извършените от него услуги през 
месеца.

Ч.ь 4.3.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи възнаграждение за извършените от него 
услуги.

V . ЦЕНИ НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ УСЛУГИ

Чл.5. Възложителят запалаща на Изпълнителя за услугите, предмет на договора и за срока 
на изпълнение, възнаграждение определено в Приложение №1 и Приложение №2, неразделни 
части от настоящия договор.

Чл.5.1. Сумата по настоящия договор е в размер на 500,00 лв. (петстотин лева) без 
включено ДДС, която е прогнозна и зависи изцяло от нуждите на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ, като 
последния не е обвързан и не се задължава с нейноно пълно усвояване, поради което



ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ ще заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за обслужването по предмета и за срока на 
договора възнаграждение, съобразно ползваните услуги, по единични цени определени от
Приложение N° 1 и При ложение №2.

VI. РЕКЛАМАЦИИ И НЕУСТОЙКИ

Чл.бЛ. В случай на забавяне или неточно изпълнение на услугите, предмет на този договор 
ИЗП ЪЛНИ ТЕЛЯТ дължи обезщетение на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ при условията и реда, предвидени в 
ЗПУ и Общите условия на договорите с потребителите на пощенски услуги.

Чл.6.2. При забава на плащането на сумите по чл.3.5. ог страна на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ, същият 
дължи законната лихва за забава върху неизплатената сума за всеки просрочен ден до датата на 
постъпване на сумата по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.7.1. Договорът се прекратява:
Чл.7.1.1. По взаимно съгласие на страните, изразено писмено;
4 .1.7.1.2. С изтичането на срока му:
4 .1.7.1.3. Едностранно, след едномесечно писмено предизвестие до насрещната страна. 
Чл.7.1.4. При виновно неизпълнение на задълженията по договора от всяка една от

страните, след едномесечно писмено предупреждение.

VIII. ОБЩ И РАЗПОРЕДБИ

Чл.8.1. 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 или факс съобщение, изпращани както следва:
До Възложителя: СИДПДП ТП ДГС „Генерал Тошево”
Адрес: гр.ГенералТошево, обл.Добрич, ул. „Трети март” №42
На вниманието на : Директор на ТП „ДГС Генерал Тошево"

До Изпълнителя: 
Адрес:
Факс:
На вниманието на:

РУ „Североизточен регион” на "Български пощи” ЕАД -  Варна 
9000 град Варна. бул. "Съборни” № 42
052 / 600 033
Директор РУ „СИР” на “Български пощи” ЕАД - Варна

Чл.8.2. 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.

Чл.8.3. 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.

4 .1.8.4. Ако някоя от клаузите на този договор е недействителна или негодна да породи 
правно действие, тя ще бъде заменена със съответна и справедлива кауза, чрез която да се постигне 
намерението и целта й.



Чл.8.5. Този .договор може да бъде променян единствено чрез писмено споразумение, 
изготвено съобразно приложимото право и в случаите изрично посочени в чл.43 от 3011.

Чл.8.6. Този договор се тълкува и прилага съгласно законите на Република България.

Чл.8.7. Възникналите през времетраенето на Договора спорове и разногласия между 
Страните се решават чрез преговори между тях. Постигнатите договорености се оформят в 
писмена форма и се превръщат в неразделна част от Договора.

Чл.8.8. В случай на иепостигане на договореност по предходната точка, всички спорове или 
различия, които могат да възникнат съгласно този Договор (включително, но не само до неговото 
тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване) ще бъдат отнесени за решаване пред 
съответния компетентен съд.

Настоящият договор, заедно с приложенията към него, съдържа 10 /десет/ страници и е 
съставен и подписан в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

Опне на приложенията:
Приложение I Цени на универсална пощенска услуга, предоставяна от „Български 

пощи”
Прилож ение 2 Цени на неуниверсални пощенски услуги предоставяни от “Български 

пощи” ЕАД.
Приложение 3 Технология при приемане на куриерски пратки “Булпост” -  вътрешна 

куриерска услуга и "EMS“ -  международна куриерска услуга.(
Приложение 4 Отстъпки от “Цени на универсални и неуниверсални пощенски услуги”, 

предоставяни от “БП” ЕАД” .
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Приложение I

ЦЕНИ НА УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ “ БЪЛГАРСКИ ПОЩ И” ЕАД

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

Кореспондентска пратка до 50 0.65 0.85
писмо от 51 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

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 1001 до 2000 1.50 1.80
от 2001 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
Препоръка 0.65 0.65
Извеел ие за доставяне 0.55 0.55

За непрепоръчана международна пратка без предимство и пратка с предимство, таксувана с 
пощенска марка по поминал, 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 Нзвъневропсйски
държави

пратка 
без . 

•предимс 
тво

пратка с 
предимство

пратка без 
предимство

праткас 
предимство

пра тка без 
предимство

пратка е 
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 У 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 1001 1.70 2.50 2.20 3.30 3.00 4.50
от 101 до 150 2.20 3.30 2.S0 4.20 4.00 6.00
от 151 до 250| 3.30 5.00 3.90 5.90 6.00 9.00
от 251 до 3501 4.00 6.00 5.00 7.50 7.50 11.20
от351до500| 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

За препоръчана пратка без предимство и пратка с предимство, допълнително към цената за тегло се 
заплаща и цена за препоръка 3.00 лв.

Допълнителна цена заизвестие за доставяне”:
(1) за страни от ЕС 2.40 лв.
(2) за страни извън ЕС 2.00 лв.

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



Приложение 2

ЦЕНИ

НА КУРИЕРСКИ УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

„BULPOST express”

Куриерските услуги „BULPOST express" на територията на Република България стандартно 
включват:

• Приемане на пратка от адрес на Подателя;
• Доставяне на пратка срещу подпис до адрес на Получателя;
• Доставка на пратки е наложен платеж;
« Регистриране на доставката, съдържащо дата, час и минута на доставка, име, фамилия, длъжност и 

подпис на получилия пратката.

I. Цени на куриерски услуги „BULPOSTexpress" - за доставяне на пратки до всички селища в Република 
България се заплащат цени за тегло*, както следва:

Куриерски пратки
За едно и също 
населено място 
Градски куриер

Между ра 
населени 
Врата - /

(ЛИЧНИ
места
ipama

Тегло в килограми Цена в лева с ДДС
до 0.250 2.00 4.50

от 0.251 -  до 0,500 3,00 4.80
от 0.501 -  до 1,000 3,20 5,10
от 1.001 -  до 2,000 3.40 5.60
от 2.001 -  до 5,000 3,80 6,30
от 5,001 до 10.000 7,00 8,00
от 10.001 до 15,000 9,00 10.50
от 15,001 до 20.000 11.00 13.50

над 20.001 -за всеки кг или част от него 0.50 0.50

Максималното тегло теглото на една пратка е неделимо съдържание е до 25 кг.

2. Отстъпки от цена га за тегло
2.1. Доставка на куриерски пратки „Офис-Врата " - клиентът получава 15 % отстъпка от цената за 
тегло при подаване на пратка в офис на BULPOST.

2.2. Доставка на куриерски пратки „Врата-Офис” - клиентът получава 15 % отстъпка от цената за тегло 
при получаване на прат ка в офис на BULPOST.

2.3. Доставка на куриерски пратки „Офис -Офис" - клиентът получава 30 % отстъпка от цената за тегло 
при подаване и получаване на пратка в офис на BULPOST.
2.4. За еднократно количество пратки подадени от един клиент в офис на BULPOST се 
нравят следните отстъпки от цените за тегло по Раздел I, т.1. от „Цени на вътрешни и 
международни услут и”.

Обем (броя) Отстъпка %
от 10 до 30 5 %
от 3 1 до 50 10 %
от 51 до 150 15 %

от 151 до 250 20 %
от 251 до 500 25 %

над 500 30 %



* Размер и тежест на пратките

Обемно гегло - при подаване на обемни леки пратки (е големи размери), пратките се таксуват като обемно 
тегло. Обемното тегло се закръгля до цял килограм.

Обемното тегло се изчислява по следната формула:

Ооемпо тегло (кг) = Височина (см) х Дължина (см) х Ширина (см) /  6000.

Куриерските пратки не трябва да превишават 1.50 м за което и да е измерение, нито 3 м за сбора от 
дължината и наи-голямата обиколка, измерена не по дължината на пратката.

3. Срок на доставка на куриерски услуги „BULPOST express '

3.1. Доставка на куриерски пратки от и до 214 населени места в България (Таблица 1) включени в мрежата 
на услугата ..BULPOST express " - до 1 работен ден

3.2. Доставка от и до всички останали населени места - до 3 работни дни

НАСЕЛЕНИ МЕСТА В СТРАНАТА, ВКЛЮЧЕНИ В МРЕЖАТА НА УСЛУГАТА „BULPOSTexpress"
Таблица 1

№ П.
код Нас. Място № П.

код Нас. Място - \о
П.

код Нас. Място

1 1000 София 73 4824 Борило 145 7100 Бяла
9 2000 Самоков 74 4831 Доспат 146 7150 Две Могили
з 2010 Боровец 75 4850 Чепеларе 147 7200 Разград
4 2030 Костенец 76 4870 Пампорово 148 7300 Кубрат

5 2040 Долна баня 77 4900 Мадан 149 7390 Лозница
6 2050 Ихтиман 78 4940 Баните 150 7400 Исперих
7 2070 Пирдоп 79 4960 Рудозем 151 7500 Силистра
8 2080 Златица 80 4980 Златоград 152 7600 Тутракан
9 2100 Елин Пелин 81 4990 Неделино 153 7650 Дулово

10 2140 Ботевград 82 5000 В.Търново 154 7700 Търговище
11 2144 Литаково 83 5070 Елена 155 7800 Попово
12 2161 Правец 84 5100 Г.Оряховица 156 7900 Омуртаг
13 2162 Разлив 85 5120 гара Г.Оряховица 157 8000 Бургас
14 2180 Етрополе 86 5140 Лясковец 158 8120 Камено
15 2200 Сливница 87 5150 Стражица 159 8130 Созопол
16 2210 Драгоман 88 5180 ГТ Тръмбеш 160 8162 М. Търново
17 9 9 1 ? Калотина 89 5200 Павликени 161 81S0 Приморско
18 9 9 9 7 Божурище 90 5235 Горско Косово 162 8200 Поморие
19 2230 Костинброд 91 5250 Свищов 163 8230 Несебър
20 2260 Своге 92 5300 Габрово 164 8237 Тънково
21 2300 Перник 93 5360 Трявна 165 8240 Слънчев бряг
9 9 2360 Брезник 94 5370 Дряново 166 8250 Обзор

23 2400 Радомир 95 5400 Севлиево 167 8256 Свети Влас

24 2460 Трън 96 5439 Градница 168 8260 Царево
25 2500 Кюстендил 97 5440 Ряховците 169 8280 Ахтопол



26 ,2600 Дупница 98 5450 Сенник 170 8300 Средец
->7 2650 Сапарева баня 99 5455 Душево 171 8400 Карнобат
28 2630 Рила 100 5500 Ловеч 172 8490 Екзарх Антимово
29 2670 Бобов дол 101 5520 с. Лесидрен 173 S500 Айтос
30 2700 Благоевград 102 5600 Троян 174 8540 Руен
31 2760 Разлог 103 5641 Априлци 175 8600 гр. Ямбол
32 2770 Банско 104 5700 Тетевен 176 8680 Стралджа
33 2800 Сандански 105 5760 с. Зл.Панега 177 8700 Елхово
34 2840 Кресна 106 5770 Луковит 178 8754 Лесово
35 2850 Петрич 107 5800 Плевен 179 8800 Сливен

36 2900 Гоце Делчев 108 5835 Кнежа 180 8890 Твърдица

37 2950 Сатовча 109 5855 Д. Митрополия 181 8900 Нова Загора
38 3000 Враца 110 5898 Пордим 182 8970 Котел
39 3040 Бели Извор 111 5900 Левски 183 9000 Варна
40 3100 Мездра 112 5930 Белене 184 9100 с. Г. Чифлик
41 3200 Бяла Слатина 113 5940 Никопол 185 9101 Бяла
42 3230 Кнежа 114 5980 Червен бряг 186 9120 Д. Чифлик
43 3300 Оряхово 115 6000 Стара Загора 187 9131 с.Приселци
44 3320 Козлодуй 116 6078 Опан 188 9135 с.Аврен
45 3327 Гложене 117 6100 Казанлък 189 9144 с.Слънчево
46 3330 Мизия 118 6151 Горно съхране 190 9154 Аксаково
47 3400 Монтана 119 6155 Павел баня 191 9163 Девня
48 3500 Берковица 120 6180 Мъглиж 192 9170 Суворово
49 3540 Вършец 121 6190 Николаево 193 9178 Белослав
50 3600 Лом 122 6199 Гурково 194 9200 Провадия
51 3700 Видин 123 6200 Чирпан 195 9220 с.Ветрино
52 3800 Кула 124 6250 Братя Даскалови 196 9250 Дългопол
53 3900 Белоградчик 125 6260 Раднево 197 9261 с.Цонево
54 4000 Пловдив 126 6280 Гълъбово 198 92S0 Вълчи дол
55 4122 Садово 127 6300 Хасково 199 9300 Добрич
56 4150 Раковски 128 6400 Димитровград 200 9450 Тервел
57 4180 Хисаря 129 6450 Харманли 201 9500 Ген. 'Гошево
58 4210 Стамболийски 130 6490 Симеоновград 202 9600 Балчик
59 4220 Кричим 131 6500 Свиленград 203 9620 Албена
60 4230 Асеновград 132 6550 Любимец 204 9649 Кранево
61 4270 Първомай 133 6560 Тополовград 205 9650 Каварна
62 4300 Карлово 134 6570 Ивайловград 206 9700 Шумен
63 4330 Сопот 135 6600 Кърджали 207 9751 Венец
64 4400 Пазарджик 136 6701 Черноочене 208 9780 Хитрино
65 4470 Белово 137 6750 Ардино 209 9820 Смядово
66 4490 Септември 138 6800 Момчилград 210 9850 В.Преслав
67 4500 Панагюрище 139 6850 Джебел 211 9870 Върбица
68 4550 Пещера 140 6884 Кирково О ) 0 9900 Н. Пазар
69 4580 Батак 141 6900 Крумовград 213 9930 Каспичан
70 4600 Велинград 142 7000 Русе 214 9960 Каолиново
71 4700 Смолян 143 7060 Сливо поле
72 4800 Девин 144 70S0 Ветово
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4. Цени за допълнителни куриерски услуги „BULPOSTexpress'' на територията на България

4.1. ЕКСПРЕСНА ДОСТАВКА JO 120 МИНУТИ
за експресна доставка на пратки за едно и също населено място със срок на доставка до 120 минути от часа 
на приемане, се заплащат цените по т. 1 в двоен размер.

4.2. ЗА СМЕТКА ПА ПОЛУЧАТЕЛЯ
при подадена пратка за сметка на получателя клиента попълва ‘‘Заявка -  декларация за поръчване на пратка 
за сметка на полу чателя". Цената за услугата е посочена в т. 1.

4.3. ОБЯВЕНА СТОЙНОСТ
при приемане на пратка с "обявена стойност”, освен цената за тегло, се заплаща и цена, в размер на 0.25% 
от размера на обявената стойност.
Максималният размер на “обявената стойност" на пратка е 3000,00 лв.

4.4. НАЛОЖНИ ПЛАТКА'
при приемане на пратка с “наложен платеж”, към цената за тегло се прибавя и цена за превод на су мата на 
наложения платеж в размер на 1.00 % от сумата на наложения платеж.
Максималният размер на “наложен платеж", на пратка е 3000,00 лв.

4.5. ЧУПЛИВИ ПРАТКИ
ако пратката или част от нея съдържа стъкло, плексиглас, пластмаса, порцелан, фаянс, керамика или 
опаковката е означена със знак .,Чупливо” подателят заплаща допълнително 50 % от цената за тегло по т. 1. 
Чу пливите пратки се приемат с обявена стойност.

4.6. ПРОМЯНА НА НАПРАВЛЕНИЕ
при смяна на направлението (населеното място) на пратката, подателят заплаща допълнително 80 % от 
платената цена за у слугата по т. 1.

4.7. ПРОМЯНА НА АДРЕС
при промяна в адреса на получателя на пратката в рамките на едно и също населено място, Подателят 
заплаща допълнително 50 % от платената цена за услугата по т. I.

4.8. ОБРАТНО ВРЪЩАНЕ НА ЛОКУМ КИТИ
за обратно връщане на документи (фактура, договор, входящ номер и др.), подателят заплаща допълнителна 
цена 80 % от цената за тегло до 0.250 кг. за услу гата по Раздел 1, т. 1.
При тази услуга куриерът изчаква получателя да извърши определени действия с получените документи 
(обикновенно да подпише/подпечата и върне екземпляр от фактура, договор и др.), които впоследствие се 
изпращат обратно на подателя. Куриерът не може да бъде задържан повече от ! 0 минути.
При задържане на Куриера след този срок. се добавя такса от 2.00 лв. към стойността на 

куриерската услуга за всеки следващи 10 минути забава.
43). ОБРАТНА РАЗПИСКА
за обратно връщане на екземпляр от товарителницата (обратна разписка-оригинал) е фамилия и подпис на 
получателя, клиентът заплаща допълнителна цена 60 % от цената за тегло до 0.250 кг. за услугата по 
Раздел 1. т.1

4.10. ФИКСИРАН Ч АС
за приемане или доставяне на пратки с фиксиран час (между 10:00 и 17:00 часа), освен цената гю т.1 се 
заплаща допълнителна цена по 2,50 лв./ира гка

„Фиксиран час на доставка” е услуга, при която Клиентът може да заяви получаване на пратката в 
предпочитан часови интервал от +/- 15 мин.

4.11. ДОСТАВКА НА ФИКСИРАНА ДАТА
за доставка на пратка на определена дата. освен цената по т.1 клиентът заплаща за всеки ден от престоя на 
праз ката в офис на BULPOST, изключвайки деня на доставката по 1.00 лв/ден

4.12. СКЛАДОВА ТАКСА

|о



след 10 работен ден се начислява складова такса ja престой на пратка “до поискване"’, като подателят 
заплаща допълнителна цена по - 1.50 лв/ден

4.13. ВЛАГАНЕ НА ДОКУМЕНТИ
■за влагане на документи в опаковки на BULPOST подателят заплаща стойността на опаковката и 
допълнителна цена за влагане 0.20 лв./прагка

4.14. ВЛАГАНЕ НА СТОКИ
за влагане на стоки в опаковки на BULPOST подателят заплаща стойността на опаковката и допълнителна 
цена за влагане 1.20 лв./нрат ка



Приложение 3

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИ ПРИЕМАНЕ НА ПРАТКИ “БУ Л П О С Т” -  ВЪТРЕШ НА КУРИЕРСКА
УСЛУГА

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да опакова пратките по начин, който да предпазва 
съдържанието им от повреда при обработка и пренасяне.
2. Размерите на пратките не могат да превишават следните минимални и максимални размери:

A. Минимални размери на лицевата страна -  не по - малки от 9/14 см.
Б. Максимални размери -  не по - големи от 1,5 м -  за кое да е измерение и 3 м за сбора от 
дължината и най - голямата обиколка на страната измерена не по дължината на колета.
B. Максимална тежина -  до 20 кг на колет /пратка/.

3. Адресът на пратките се надписва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ върху пратката и специални етикети -  
служебни формуляри, представени безвъзмездно от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Адресният етикет се 
попълва в ЧЕТИРИ екземпляра.
4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ залепва етикетите с адреса върху лицевата страна на пратките, според 
установените правила.
5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ надписва адресите на пратките "БУЛПОСТ"- на кирилица.
6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заявява пратките на следните телефони на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:45-17.
7. Заявените за деня пратки, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да приема от местоседалището на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и извозва със свой транспорт за селищата включени в приложен списък, при 
спазване на следния график:

А. Готовите за експедиране куриерски пратки с местоназначение за населените места 
включени в мрежата на куриерската услуга Булпост да се заявяват до 12,00 часа, а ще ее 
приемат същия ден до 12,30 часа.

Б.Готовите за експедиране пощенски пратки с местоназначение за територията на град 
Генерал Тошсво да се заявяват до 15,30 часа, ще се приемат същия ден до 16,00 часа и ще се 
доставят същия ден до 17,00 часа.
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще приема пратките срещу надлежно оформен опис образец 269. съставен в 3 
екз. Един екземпляр от който се предава на определено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ длъжностно лице, 
срещу подпис.
9. Приетите пратки, се експедират в срокове, определени в Инструкцията за организация на 
работата при "Булпост” -  Вътрешна куриерска услуга.
12. За дължимата сума, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, до 5 -  то число на 
месеца, като прилага разписките за извършените през предходния месец услуги и представя 
фактура.
13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща дължимата сума за предоставените услуги до 15 дни след 
получаване на писменото уведомление и фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

12



Приложение 4

ОТСТЪПКИ ОТ ЦЕНИ НА УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ “БЪЛГАРСКИ НОЩИ*’ ЕАД

За подадени в пощенската служба:
(1). Еднократно или месечно количество, иепрепоръчани и/или препоръчани без 

предимство, кореспондентски пратки за страната се правят отстъпки от цените за тегло и 
препоръка (по чл.1 и чл.2 от цени на услуги, включени в универсалната пощенска услуга), какго 
следва:

Еднократно или месечно Отстъпка
количество (% )

( бр.)
от 1 001 до 2 000 0.5
от 2 001 до 3 000 1
от 3 001 до 4 000 1.5
от 4 001 до 5 000 2

от 5 001 до 10 000 2.5
от 10 001 до 20 000 -ЛJ
от 20 001 до 50 000 3,5

от 50 001 до 150 000 4
от 150 001 до 300 000 4.5
от 300 001 до 500 000 5

от 500 001 до 1 000 000 6
над 1 000 000 7

(2). Еднократно или месечно количество лицовани и сортирани по възходящ ред на 
пощенския код. иепрепоръчани и/или препоръчани без предимство, кореспондентски пратки за 
страната, се прави следната отстъпка от цената за тегло (по чл.1 от цени на услуги, включени в 
универсалната пощенска услуга):

[Еднократно или месечно количество! Отстъпка
( бр.) (%)

от 1 001 до 2 000 1.5
от 2 001 до 3 000 2
от 3 001 до 4 000 2,5
от 4 001 до 5 000 3

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

от 50 001 до 150 000 10
от 150 001 до 300 000 14
от 300 001 до 500 000 16

от 500 001 до 1 000 000 19
от 1 000 001 до 1 500 000 22
от 1 500 001 до 2 500 000 25
от 2 500 001 до 3 500 000 27
от 3 500 001 до 4 500 000 30

над 4 500 000 32
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(3). еднократно или месечно количество лицовани, сортирани по възходящ ред на 
пощенския код. препоръчани без предимство, кореспондентски 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 ал.2 се 
прави следната отстъпка от цената за препоръка (по чл.2 от цени на услуги, включени в 
универсалната пощенска услуга):

Еднократно или месечно О тстъпка (%)
количество

( »р.)
от 1 001 до 2 000 3,5
от 2 001 до 3 000 4
от 3 001 до 4 000 4.5
от 4 001 до 5 000 5

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

от 50 001 до 150 000 10
от 150 001 до 300 000 14
от 300 001 до 500 000 16

от 500 001 до 1 000 000 22
над 1 000 000 32

ОТСТЪПКИ ОТ ПЕНИ НА КУРИЕРСКИТЕ УСЛУГИ ЗА СТРАНАТА
ВЕLPOST

При сключен договор за ползване via вътрешна куриерска услуга BULPOST и подадено 
месечно количество пратки от един подател, се правят следните отстъпки от цените за тегло:

Обем (броя ) О тстъпка (%  )

от 21 до 50 5

от 51 до 100 10

от 101 до 200 15

от 201 до 500 20
над 500 25


