
АБОНАМЕНТЕН ДОГОВОР ЗА КУРИЕРСКИ УСЛУГИ 
№ 

Днес, …………………………. г. в гр.София  между: "Тип - Топ Куриер" АД, с адрес гр. София, ул. "Майор 
Димитър Думбалаков" №38, БУЛСТАТ 121205881, Идентификационен № по ЗДДС: BG 121205881, банкови сметки: 

BG 76 UNCR 96601021053613, BIC: UNCRBGSF, УниКредит Булбанк, 
BG 64 BPBI 794210TIPTOP02, BIC: BPBIBGSF, Юробанк и Еф Джи България АД, 

представлявано от Денка Колева Димитрова - Изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост 
ИЗПЪЛНИТЕЛ, от една страна 
и 

……………………………………………… гр. София , ул. ………………………........................... № ..., бл. ...., вх. ..., ет. ..., 
БУЛСТАТ ............................... Идентификационен № по ЗДДС: ...................................................., представлявано от, 
......................................................................................ЕГН: ..............................................., наричан по-долу за краткост 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ - АБОНАТ от друга страна, 
се сключи настоящият договор за следното: 

ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА 

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва куриерски услуги при заявка от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - 
АБОНАТ. 

2. Условията и сроковете за извършването на отделните видове услуги, както и начините на подаване на 
заявка се определят от Общите условия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които са неразделна част от настоящия 
договор. 

3. Настоящият договор се сключва за срок от една година. 
3.1. Ако в продължение на 3 /три/ дни след изтичане на срока по т.3 никоя от страните не възрази писмено, 

договорът се счита продължен за същия срок. 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 
4.1. Да изпълнява точно и добросъвестно заявените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - АБОНАТ поръчки за куриерски 

услуги, ако изискванията на последния не противоречат на Общите условия. Начинът на заявяване на 
отделните видове услуги се определя от Общите условия. 

4.2. Да не разпространява данните и информацията, станали му известни във връзка и по повод 
извършването на възложените му поръчки. 

4.3. Незабавно, в писмена форма, да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - АБОНАТ за промени в Общите условия.В 
този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ - АБОНАТ има право да прекрати договора с писмено предизвестие 
отправено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в срок от 2 /две/ седмици от уведомлението. В противен случай ще се 
счита, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ - АБОНАТ е приел промените в Общите условия. 

4.4. Да запази пратката в количествено и качествено отношение от момента на приемането й до момента на 
предаването й. 

4.5. Да пази или да предаде за пазене другиму пратката, като своевременно извести ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - 
АБОНАТ, ако получателя не може да бъде намерен на посочения адрес или откаже да приеме пратката. 

4.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - АБОНАТ справка за всеки месец на 
действие на този договор, включваща всички извършени за съответния месец услуги по заявки на 
последния, дължимите възнаграждения, както и данъчна фактура за извършените плащания. 

5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да откаже да приеме заявка в случай на обективна фактическа 
невъзможност да извърши поръчката към момента на получаването й. За обективна фактическа 
невъзможност се приемат и случаите, в които ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поради каквато и да е било причина не е в 
състояние да осигури извършването на услугата изцяло или извършването й в срок. В този случай 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ - АБОНАТ трябва да бъде уведомен незабавно, а ако това не е извършено от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният дължи обезщетение по т.11. 

6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не се задължава по силата на настоящия договор да приема заявки и извършва услуги, 
които се предлагат само за територията на определени населени места, ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ – АБОНАТ 
заяви такава услуга за населено място, където последната не се предлага. 

7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно, без предизвестие опцията за заплащане на 
дължимите суми за използвани куриерски услуги веднъж месечно, както и всички ценови преференции, 
ако има такива, в случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ два поредни месеца, в сроковете съгласно чл. 8.6.2. не 
заплати дължимите от него суми за извършени куриерски услуги. 

7.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да прихваща свои изискуеми вземания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу свои 
задължения към последния за плащане на дъжими суми, в това число за събрани суми по услугата 
„НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ”. Прихващането се извършва чрез  уведомление до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по електронен 
път или на хартиен носител. 

 
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ - АБОНАТ се задължава: 
8.1. Да предава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ предмета на доставка в състояние и опаковка, отговарящи на особените 

изисквания за отделните видове пратки, съобразно Общите условия. 
8.1.1  Когато състоянието на опаковката са явно неподходящи ИЗПЪЛНИТЕЛЯ може да приеме пратката ако 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ - АБОНАТ ЗАЯВИ писмено, че вредите, които биха настъпили са за негова сметка. 
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8.2.  При предаването на пратката да предоставя пълна и точна информация за адрес за доставка, име на 
лицето за контакт, телефон и пощенски код на населеното място. 

8.3. При подаване на заявката да спазва всички необходими изисквания за всяка от услугите, по начина 
определен от Общите условия. 

8.3.1 Да предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всякаква информация, необходима на последния за извършването на 
отделните видове услуги, ако такава се изисква от Общите условия. 

8.3.2. Когато за извършването на определена услуга е необходима информация непредвидена в Общите 
условия, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ - АБОНАТ е длъжен да предостави последната само при писмено искане от 
страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

8.4. При изпращане на пратки за сметка на получателя, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е съгласен и гарантира, че ще 
заплати доставката на пратката в случай, че получателят на пратката откаже. В случай, че пратката бъде 
върната поради отказ на получателя да я приеме, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати и 
разноските по обратната й доставка. 

8.5.  По желание на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще застрахова пратки, с обявена стойност на 
съдържанието, подлежащи на застраховка, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да обяви 
застрахователна стойност и заплати стойността на застрахователната премия, когато пратката е за 
негова сметка, което се отразява в товарителницата от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

8.5.1.  Предмети и стоки, неподлежащи на застраховане са: всякакви превозни средства, освен велосипеди, 
опаковани във фабрична опаковка; употребявани вещи и стоки, освен тези в гаранция; пари, кредитни 
карти, ценни книжа, ваучери, купони; документи, планове, чертежи, проекти; компютърни, аудио, видео 
записи и информация, софтуер, произведения на изкуството, изделия от благородни метали и 
скъпоценни камъни, предмети и стоки, забранени за транспортиране от чл. 90 от ЗПУ; стоки с 
недостатъчна и неподходяща опаковка. 

8.6. Да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение за извършените от него куриерски услуги, съгласно 
Общите условия и ценоразписите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

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

8.6.2. Да заплати дължимото по т.8.6. възнаграждение в 10 /десет/ дневен срок от представянето на месечната 
справка и фактура  по т. 4.6. 
- в брой, в случаите, когато същото е на стойност до 100.00 /сто/ лв. с включен ДДС 
- или по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

8.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще получава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ известие за генерирана данъчна фактура, която може 
да открие на адрес: http://e-invoice.bg, както и месечна справка по предварително предоставен от негова 
страна имейл. 

8.7.1. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ желае да получава месечната справка и фактура на хартиен носител, 
същият дължи на изпълнителя: 

2.88 лв. с включен ДДС за доставка на територията на гр. София 
3.84 лв. с включен ДДС за доставка на територията на всички останали населени места. 
Електронните фактури ще бъдат издавани без начисляване на допълнителни такси. 

НЕИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТГОВОРНОСТ 

ОТГОВОРНОСТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

9. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предаде пратката по-късно от уговорения срок или поради забавата 
изпълнението е станало безполезно, последният дължи обезщетение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - АБОНАТ в 
размер на цената на съответната услуга, ако тя е била платена. 

10. 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 - АБОНАТ е 
дал съгласие по реда на т.8.1.1. от договора. 

11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря при условията на т.9, когато предаде пратката на лице, различно от 
получателя или от лицето, легитимно съгласно Общите условия да получи пратката. 

12. Ако изгубена пратка, за която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - АБОНАТ е обезщетен, бъде намерена, изпълнителят, 
след като вземе необходимите мерки за запазването й, уведомява за това писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - 
АБОНАТ. Ако последният или посочено от него лице приеме пратката, той дължи възстановяване на 
полученото обезщетение. 

13. След получаването на пратката от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - АБОНАТ или от посоченото от него лице, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря само ако е бил уведомен за повредите не по-късно от два работни дни от 
получаването. 

14. Пропускането на срока по т.13 преклудира правото на рекламации и иск. 
15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отговаря за неизпълнението, причинено от непреодолима сила. 
15.1. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да изпълни задълженията си поради непреодолима сила, в подходящ 

срок уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - АБОНАТ в какво се състои непреодолимата сила и какви са 
възможните последици от нея за изпълнението на договора. При неуведомяване се дължи обезщетение 
за настъпилите от това вреди. 

15.2. Докато трае непреодолимата сила изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се спира. 
15.3. Ако непреодолимата сила трае толкова, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ - АБОНАТ няма интерес от изпълнението, 

той има право да прекрати договора. Това право има и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
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ОТГОВОРНОСТ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - АБОНАТ 

16. При закъснение в плащането на дължимите суми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
обезщетение в размер на законната лихва върху неплатените суми за първите до 90 /деветдесет/ дни 
забава. В случай, че забавата на плащането продължи повече от 90 дни, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.5% дневно върху неплатените суми за целия период, 
включително и за първите 90 дни, като начислената за този период законна лихва се анулира. За 
фактурите с повече от 90 дни просрочение не са валидни ценовите преференции, предмет на 
споразумение.  

17.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ - АБОНАТ 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. 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

18. Договорът може да бъде прекратен: 
18.1. По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма. 
18.2. С едноседмично писмено предизвестие от изправната страна, ако другата изпадне в забава за срок 

по- дълъг от 15 /петнадесет/ дни. 
18.3. С изтичането на срока по т.3. 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

19. Настоящият договор може да бъде изменян или допълван само по съгласие на страните, изразено в 
писмена форма. 

20. За всички въпроси, неуредени в настоящия договор и Общите условия, се прилагат разпоредбите на 
действащото законодателство. 

21. Страните ще решават всички спорове относно действието, тълкуването и изпълнение на настоящия 
договор по взаимно съгласие, а доколкото такова не бъде постигнато - по реда на ГПК. 

 Към момента на сключването на настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ - АБОНАТ се е запознал с 
Общите условия на изпълнителя за предлаганите от него услуги и ги приема изцяло и безусловно. 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ - АБОНАТ: ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 


