
 

 pg. 1 

   

 

ДОГОВОР 

 ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема и се задължава да предоставя всички или част от 

услугите, подробно описани в настоящия договор срещу възнаграждение.  

Обемът на предоставяните услуги се определя чрез подписване на съответните приложения към договора. 

Всяко приложение се отнася за отделна услуга. В приложението е посочено дължимото за съответната 

услуга възнаграждение;. 

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА  

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че е в състояние лично или чрез свой подизпълнител да предоставя на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ следните услуги: 

- предоставяне лично или чрез подизпълнител (лицензиран превозвач или куриер) на превоз на 

продукт/и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от РБългария до един или няколко избрани склада на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а 

именно: 

 39317 Güsen, Erich-Weinert-Ring 28, Germany;  

 03313 Torremendo, Canteras 26C, Bulautogas 2012 S.L., Yuliyan Kolev, Spain; 

 Unit 3, Pandora House, 41-45 Lind Road, Sutton, Surrey, SM1 4PP, United Kingdom.  

 

- предоставяне лично или чрез подизпълнител на услуга „складиране и съхранение “ във ФРГермания, 

Испания и Англия на съответните адреси:  

 39317 Güsen, Erich-Weinert-Ring 28, Germany;  

 03313 Torremendo, Canteras 26C, Bulautogas 2012 S.L., Yuliyan Kolev, Spain; 

 Unit 3, Pandora House, 41-45 Lind Road, Sutton, Surrey, SM1 4PP, United Kingdom.  

 

„Складиране и съхранение“ представлява осигуряването на физическа площ и подходящи условия за 

съхранение на ПРОДУКТИ на възложителя от вид и в количества съобразно двустранно подписаните 

приемно – предавателни протоколи за всеки отделен случай. 

 

- предоставяне лично или чрез подизпълнител на услугата „опаковане“; 

„Опаковане“ представлява поставянето в подходящ амбалаж (кутия, касетка, хартия, плик, фолио или др. 

под.) на ПРОДУКТ и/или ПРОДУКТИ на възложителя, от вид, който е подходящ да ги предпази от 

увреждане при транспорт. Опаковането в специална опаковка включва допълнително подсилване на 

обичайната опаковка (поставяне в по-здрава кутия, допълнително обвиване в бъбъл – фолио и др. под.) 

Опаковането в кутия и/или специална опаковка се заплаща допълнително. Услугата „опаковане“ се 

предоставя за ПРОДУКТ или ПРОДУКТИ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има сключен 

договор за услугата „складиране и съхранение“ с Изпълнителя. 
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- предоставяне лично или чрез подизпълнител на услугата „подготовка за експедиция“. „Подготовка за 

експедиция“ е окомплектоването на ПРОДУКТ или ПРОДУКТИ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за които 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има сключен договор за услугата „складиране и съхранение“ с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,  с 

необходимите за транспорт документи в т.ч. изготвяне на опаковъчен лист, превозен документ, 

окомплектоване с търговски документи ( търговска фактура, експедиционна бележка, сертификат за 

безопасност и/или други документи, които могат да бъдат изискуеми с оглед вида на ПРОДУКТА или 

неговото местоназначение“.)  

- предоставяне лично или чрез подизпълнител на услугата „спедиторски услуги“; 

 „Спедиторски услуги“ включват сключването от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на договор за превоз или 

договор за предоставяне на куриерска услуга с превозвач или куриер, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ свободно и 

по свое усмотрение избира за превоз/доставка на ПРОДУКТ/И на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за които 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има сключени с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ едновременно договор за услугата „складиране и 

съхранение“ и договор за ползване на  електронната платформа TRADEFY за контрол на складовата 

наличност, движението, връщането на ПРОДУКТ/И на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В спедиторските услуги се включва 

и фактическото предаване на ПРОДУКТА или ПРОДУКТИТЕ на превозвач с цел транспортирането му/им до 

крайното местоназначение на територията на Европейския съюз, така както то е определено от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  Разноските, свързани с превоза или куриерската услуга са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

освен в случаите, когато тези разноски или част от тях се заплащат от купувача на продукта или стоката, 

обект на договора за превоз.  

- предоставяне лично или чрез подизпълнител на услугата „обратно приемане“.  „Обратно приемане“ 

представлява услуга, при която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се съгласява: 

* да приеме ПРОДУКТ/И на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, когато ПРОДУКТ/И е/са върнат/и от клиент/купувач.   

* да стартира процедура за връщане в платформата за управление TRADEFY 

* да направи една снимка на пратката и да я изпрати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

* да  съхранява за срок до 30 дни ПРОДУКТА/ИТЕ  на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, върнат от клиент/купувач.  

В рамките на 30 дневния срок ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да заяви, че желае да продължи да се ползва от 

услугата „съхранение и складиране“ за продукта или да си го получи обратно от склада на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

След изтичането на 30 дневния срок, ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е заявил, че желае да ползва услугата 

съхранение и складиране за продукта или не си го е получил от склада,  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да 

унищожи продукта като не дължи обезщетение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за това. Разходите по унищожаването 

са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.   

Договор за „обратно приемане“ може да бъде сключен само за ПРОДУКТ/И, за които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има 

сключени с Изпълнителя едновременно  договор за услугата „складиране и съхранение“, договор за 

спедиторски услуги и договор за ползване на електронната платформа TRADEFY за контрол на складовата 

наличност, движението, връщането на ПРОДУКТ/И на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,  ; 

- предоставяне лично или чрез подизпълнител на услугата „преопаковане“ ; 

„Преопаковане“ представлява услуга по възстановяване на търговския вид на ПРОДУКТА в степен, която 

да позволява неговото повторно предлагане за продажба. При заявяване на услугата „преопаковане“, 



 

 pg. 3 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите материали за 

възстановяване на търговския вид на ПРОДУКТА.  Договор за услугата „преопаковане“ може да бъде 

сключен само ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има сключени с изпълнителя едновременно договор за услугата 

„съхранение и складиране“ и договор за „обратно приемане“. 

Услугите „обратно приемане“ и „преопаковане“  се предоставят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ само 

при условие, че между страните е сключен договор, обхващащ най-малко услугите „складиране и 

съхранение“, „спедиторски услуги“. 

- предоставяне на временно, възмездно, неизключително право на ползване и достъп на електронната 

платформа TRADEFY за контрол на складовата наличност, движението, връщането на ПРОДУКТ/И на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,  за които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е сключил с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договор за складиране и 

съхранение, опаковане, подготовка за експедиция и спедиторски услуги. 

ПРОДУКТИ, ЗА КОИТО Е ДОПУСТИМО СКЛЮЧВАНЕТО НА НАСТОЯЩИЯ ДОГОВОР 

При сключване на настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира, че:  

- притежава пълни права върху ПРОДУКТА/ПРОДУКТИТЕ, които ще бъдат обект на настоящия договор и 

може да търгува с тях; 

- трети лица нямат права върху продуктите, обект на настоящия договор 

- ПРОДУКТА/ПРОДУКТИТЕ не засягат права на трети лица; 

- ПРОДУКТА/ПРОДУКТИТЕ са разрешени за търговия на територията на страната, където се предлагат; 

- ПРОДУКТА/ПРОДУКТИТЕ са с платени мита, такси и други сборове и могат да бъдат търгувани свободно; 

- няма ограничения за транспорта на ПРОДУКТА/ПРОДУКТИТЕ на територията на Европейския съюз. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да откаже изпълнение на настоящия договор за отделна или за всички услуги, 

предвидени в него, ако установи или има основания да се съмнява, че ПРОДУКТ/И на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не 

отговарят на условията, посочени по-горе. 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

ПОНЯТИЯ: 

„заявка за транспорт“ е заявката, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ отправя до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в случаите, когато 

предмет на договора е предоставянето на услугата „транспорт“ от РБългария до склад на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Заявката съдържа име на продукта, количество, брой опаковки, обем и тегло. 

„заявка за складиране“ е заявката, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ отправя до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в случаите, когато 

предмет на договора е предоставянето на услугата „съхранение и складиране“ ; заявката съдържа име на 

продукта, количество, брой опаковки, обем и тегло. За да бъде създадена тази заявка ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

следва да има сключен с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договор за ползване на електронната платформа TRADEFY и 

продуктите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ трябва да бъдат въведени в платформата за управление TRADEFY  . 

Заявката се генерира във платформата за управление TRADEFY. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ разполага с тридневен 

срок да потвърди дали приема заявката или не.  
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„нареждане за изписване“ е заявката, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или овластено от него лице от списъка на 

овластените лица отправя до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за подготовка на ПРОДУКТ ИЛИ ПРОДУКТИ за експедиция; 

нареждането за изписване се подразбира и като заявка за сключване на договор за предоставяне на 

спедиторски услуги със съдържанието по-горе.  Страните приемат, че за „овластени“ по смисъла на 

настоящия договор се считат всички лица, които имат достъп до профила на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 

електронната платформа TRADEFY, както и всички лица, които са се съгласили да закупят ПРОДУКТ/И на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по публично обявените от него условия в платформите за електронна търговия, на които 

ПРОДУКТЪТ/ПРОДУКТИТЕ се продават, когато заявката за покупка се получава чрез електронната 

платформа TRADEFY. 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

В зависимост от обема на услуги, предоставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по силата на 

настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава : 

- Да обработи всяка заявка за транспорт, подадена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и срок от три дни от нейното 

постъпване да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дали приема заявката, за очакваната дата на извършване 

на транспортната услуга,  както и за изискванията към опаковката на продуктите на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и за придружаващите ги документи; 

- Да обработи всяка заявка за складиране, подадена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в рамките на 3дни от нейното 

постъпване и да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дали приема или отхвърля заявката; 

- При приемане на заявка за складиране да обезпечи необходимото място (площ) и условия за 

съхранение на ПРОДУКТИТЕ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ така, както същите са описани в заявката за 

складиране; 

- При пристигане на продуктите да ги провери за съответствие със заявката за складиране и при 

наличие на такова съответствие – да ги приеме за съхранение 

- Да съхранява приетите в склада продукти на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с грижата на добър търговец при 

условията на този договор; 

- Да УВЕДОМИ възложителя, че продуктите са приети; 

- Да изпълнява в срок от 2 работни дни от получаването й всяко „нареждане за изписване“ на 

ПРОДУКТ или ПРОДУКТИ,  когато такова нареждане е направено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или от  

овластено по смисъла на настоящия договор лице. 

- Да подготви всеки заявен ПРОДУКТ съобразно описаното в нареждането за изписване – ПРОДУКТ 

или ПРОДУКТИ от заявения вид, със заявеното описание, в заявеното количество и качество, с 

посочената опаковка,  за експедиция до заявения краен получател; 

- Да окомплектова ПРОДУКТА с необходимите придружаващи документи, предоставени от 

ДОСТАВЧИКА или от негов представител  (комисионер, търговски представител, търговски 

посредник) -  напр. но неизчерпателно опаковъчен лист, фактура, инструкции за експлоатация и др. 

под. ; 

- Да опакова продукта в т.ч. при наличие на изрична заявка за това с допълнителна или специална 

опаковка; 

- Да изготви етикет според изискванията на куриерската фирма; 

- Да предаде продукта на превозвач (куриер, пощенска служба, друг превозвач); 

- Да сключи със свободно избран от него превозвач или куриер  договор за превоз или за куриерска 

услуга от свое име и за сметка на възложителя с цел доставка на ПРОДУКТ/И на доставчика до 

мястото на предаване; 
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- Да предоставя своевременна информация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или на негов упълномощен 

представител за изпълнените нареждания за изписване в т.ч. чрез платформата TRADEFY  

- Да създаде и поддържа програмен продукт и да осигури достъп до него на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или 

негови представители , позволяващ непрекъснат достъп до информация относно наличните 

продукти на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в склада на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, направените експедиции (наричан в 

договора електронната платформа TRADEFY за контрол на складовата наличност, движението, 

връщането на ПРОДУКТ).   

- Да застрахова ПРОДУКТИТЕ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу обичайните рискове във връзка с тяхното 

складиране и съхранение; 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

- Да определи ПРОДУКТИТЕ, които не приема за складиране и последваща обработка; 

- да откаже да приеме подадена заявка за складиране без да посочва причини за това; 

- да получава възнаграждение за изпълнение на своите задължения по договора; 

- да определи дали ще предостави услугите „ОБРАТНО ПРИЕМАНЕ“ и „ПРЕОПАКОВАНЕ“ за всички 

или за някои ПРОДУКТ или ПРОДУКТИ на ВЪЗЛОЖИТЕЛ, чиито ПРОДУКТ или ПРОДУКТИ са 

включени в приета заявка за складиране и последваща обработка. 

-  

В зависимост от обема на услуги, предоставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по силата на 

настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

- Да отправи до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заявка за транспорт съдържаща име и баркод на 

ПРОДУКТА/ПРОДУКТИТЕ, които желае да бъдат превозени до склад на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и 

информация относно тяхното количество, габаритни размери (когато е приложимо), тегло (когато 

е приложимо), условия за съхранение, условия за обработка, обявена стойност 

- Да отправя до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заявка за съхранение и складиране съдържаща име и баркод на 

ПРОДУКТА/ПРОДУКТИТЕ, които желае да бъдат приети за съхранение и складиране в склад на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и информация относно тяхното количество, габаритни размери (когато е 

приложимо), тегло (когато е приложимо), условия за съхранение, условия за обработка, обявена 

стойност 

- В  тридневен срок преди обявената дата за начало на превоза да предаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

продуктите – обект на превоза, опаковани съобразно указанията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и придружени с 

указаните от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи. Предаването се извършва в Крън, ул. Петко Влаев 79. 

- в случаите, когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не ползва услугата „транспорт“: в 10 дневен срок от приемане на 

заявка за складиране от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  да достави лично или чрез 

подизпълнител (лицензиран превозвач или куриер) до един или няколко избрани склада на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (39317 Güsen, Erich-Weinert-Ring 28, Germany; 03313 Torremendo, Canteras 26C, 

Bulautogas 2012 S.L., Yuliyan Kolev, Spain; Unit 3, Pandora House, 41-45 Lind Road, Sutton, Surrey, SM1 

4PP, United Kingdom) ПРОДУКТА/ПРОДУКТИТЕ, описани в заявката и да ги предаде на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за складиране и последваща обработка; 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 
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- В  тридневен срок преди обявената дата за начало на превоза да предаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

продуктите – обект на превоза, опаковани съобразно указанията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и придружени с 

указаните от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи. Предаването се извършва в Крън, ул. Петко Влаев 79. 

- В 10 дневен срок от приемане на заявка за складиране от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  

да достави лично или чрез подизпълнител (лицензиран превозвач или куриер) до един или 

няколко избрани склада на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (39317 Güsen, Erich-Weinert-Ring 28, Germany; 03313 

Torremendo, Canteras 26C, Bulautogas 2012 S.L., Yuliyan Kolev, Spain; Unit 3, Pandora House, 41-45 Lind 

Road, Sutton, Surrey, SM1 4PP, United Kingdom) ПРОДУКТА/ПРОДУКТИТЕ, описани в заявката и да ги 

предаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за складиране и последваща обработка; 

 

Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация за лицата, овластени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от свое име, но за 

сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да отправят до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ нареждания за изписване;  Страните приемат, че 

за „овластени“ по смисъла на настоящия договор се считат всички лица, които имат достъп до профила на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в електронната платформа TRADEFY, както и всички лица, които са се съгласили да 

закупят ПРОДУКТ/И на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по публично обявените от него условия в платформите за 

електронна търговия, на които ПРОДУКТЪТ/ПРОДУКТИТЕ се продават, когато заявката за покупка се 

получава чрез електронната платформа TRADEFY. 

 

Да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всяко дължимо възнаграждение по настоящия договор в срока за това; 

- Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за всички вреди, които са причинени на имущество на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, на негови служители или на трети лица, спрямо които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  е поел 

задължение за транспорт, съхранение, складиране, предоставяне на спедиторски услуги  и/или 

последваща обработка (ОПАКОВАНЕ, ПОДГОТОВКА ЗА ЕКСПЕДИЦИЯ, ОБРАТНО ПРИЕМАНЕ, 

ПРЕОПАКОВАНЕ И ДР.),  от ПРОДУКТ или ПРОДУКТИ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

- Ясно, точно и изчерпателно да посочва условията за обработка и съхранение на ПРОДУКТ или 

ПРОДУКТИ, за които е направил заявка за складиране в самата заявка, а след приемането й – и в 

придружаващата всяка партида документация; 

- Да достави физически ПРОДУКТА или ПРОДУКТИТЕ, за които заявката за складиране е приета, 

опаковани по начин, позволяващ разтоварване на ръка  

- Да спази всички изисквания за пакетиране и етикиране на стоките, поставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

- При подаване на нареждане за изписване на ПРОДУКТ/ПРОДУКТИ да дава ясно и точно описание на 

вида на продукта, количеството, качеството, опаковката и указания за местоназначението на 

ПРОДУКТА/ПРОДУКТИТЕ и да обезпечи, че овластените лица ще спазват същото задължение при 

подаването на заявка за експедиция до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира: 

- Че притежава правото да предлага всеки и всички ПРОДУКТИ за продажба  

- Че е в състояние да предостави цялата необходима съпътстваща документация за продавания 

ПРОДУКТ или ПРОДУКТИ; 

- Че всеки и всички ПРОДУКТИ са с платени мита, такси и други данъци и налози, които могат да 

бъдат изисквани от държавите, попадащи в обхвата на договора и че за купувача няма да 

възникнат допълнителни задължения за заплащане на горните или подобни задължения; в случай, 

че независимо от това възникнат подобни задължения, те ще бъдат изцяло за сметка на 
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ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ги плати, то ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ неотменяемо и 

безусловно се задължава да му възстанови платените суми в срок от три работни дни от 

поискването; 

- Че е правоспособен, дееспособен и притежава съответната представителна власт и правомощия да 

сключи настоящия договор; 

- Че с предлагането на ПРОДУКТ или ПРОДУКТИ не се нарушават императивни норми на закона или 

законите, които са в сила в мястото на складиране, мястото на  обработка, мястото на доставка 

както и права на трети лица; 

- Че обявената цена няма да бъде манипулирана по никакъв начин, както и че същата е крайна цена 

за ПРОДУКТА  или ПРОДУКТИТЕ и допълнителни разходи могат да бъдат начислени единствено за 

транспорт, доставка до купувача и опаковка; 

- Че не предлага подправени, фалшиви или крадени ПРОДУКТ/И 

- Че описанието на ПРОДУКТ или ПРОДУКТИ е достатъчно изчерпателно и точно, че не са укрити 

съществени обстоятелства или информация, която може да повлияе на купувача при вземането на 

решение за сключване на договор, нито на ПРОДУКТ или ПРОДУКТИ са придадени качества или 

свойства, които не отговарят на истината; 

 

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право на възнаграждение за предоставяне на услугата : 

-  „Приемане и превоз на продукти на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ“ – в размерите по Приложение № 11 

-  „Складиране и съхранение“ – в размерите по Приложение №1 

-  „Опаковане и подготовка за експедиция“ – в размерите по Приложение № 2 

- Предоставяне на спедиторски услуги – в размерите по Приложение № 7, № 8 и № 9 

- „Обратно приемане“ – в размерите по Приложение № 4 

- “Допълнителни услуги  в  т.ч. „преопаковане“ – в размерите по Приложение № 3 Допълнителни 

услуги 

- Предоставяне на достъп и право на ползване на електронната платформа TRADEFY – в размерите 

по ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 TRADEFY ПОЛЗВАТЕЛИ ТЪРГОВЦИ 

Възнаграждението е дължимо само за услугите, за които страните са подписали съответното приложение. 

Възнаграждението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за всяка от предоставените услуги се заплаща от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

срещу издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура, в която подробно са описани видовете услуги, предоставени 

от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в рамките на календарния месец и тяхната стойност, както и общата дължима сума. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да издава фактура ежемесечно до 10 дни след приключването на 

съответния календарен месец, през който услугите са били предоставени.  

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати издадената фактура в срок до 5 „пет“ дни от датата на 

издаването й.  Изплащането се извършва по банков път по посочената във фактурата банкова сметка. 

В случай на закъснение на плащането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи лихва в размер на 0,6% на ден. 

При забаване на плащането за повече от 10 дни ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да спре достъпа  на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до акаунта и да спре извършването на услугите заявени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
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Възстановяване на достъпа на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до акаунта му ще стане след издължаване на просрочените 

плащания и начислената лихва за забава. 

За обезпечаване задълженията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, с подписването на настоящия 

договор с поне едно от приложенията към него ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ учредява в полза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

търговски залог върху всички свои продукти, предадени за превоз или намиращи се в склада на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  При несвоевременно изпълнение на задължение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право на задържане върху ПРОДУКТИТЕ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които се намират в 

негов склад, както и право да се удовлетвори с предпочитание от цената им при продажбата им на трети 

лица. Ако задължение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не бъде погасено в срок от 45 дни от датата 

на падежа, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да продава ПРОДУКТИ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от свое име и за своя 

сметка, с цел удовлетворяване на своите вземания, за което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дава своето съгласие и няма 

право да възразява срещу това. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не се нуждае от никакво допълнително разрешение или 

съгласие за това. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право във всеки един момент да прекрати настоящия договор за в бъдеще без да 

сочи основание за това. За прекратяването на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да изпрати уведомление 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на посочената от него електронна поща за връзка. Уведомлението се счита получено в 

срок от три работни дни от неговото изпращане, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да удостовери изпращането 

му. Договорът се прекратява в срок от 30 дни от получаване на уведомлението за прекратяване. В рамките 

на 30 дневния срок ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да освободи склада на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от намиращите се 

там негови продукти и да прекрати използването на електронната платформа. Ако след изтичане на 30-

дневния срок в склада на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ има ПРОДУКТИ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, то ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има 

право по свое усмотрение: 

- да унищожи ПРОДУКТИТЕ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за негова сметка; 

- да продаде ПРОДУКТИТЕ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на свободно определени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цени за 

сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  срещу комисионно възнаграждение в размер на 50 % от цената на всеки 

продукт;  

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право във всеки един момент  да прекрати настоящия договор за в бъдеще с 

предизвестие. Предизвестието не може да бъде по-кратко от 10 дни. За прекратяването на договора 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изпраща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено уведомление на посочената от него електронна 

поща. В уведомлението задължително се посочва датата, на която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще счита договора за 

прекратен.  На датата на прекратяване на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

наличните в склада негови продукти, ако всички задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са 

изпълнени.   

Прекратяването на договора не освобождава страните от изпълнение на вече възникналите техни 

задължения. 

СПОРОВЕ И АРБИТРАЖ 

Споровете между страните във връзка с валидността, действителността, изпълнението, неизпълнението, 

приспособяването на договора към нововъзникнали обстоятелства се решават от страните в дух на 

разбирателство, а когато това е невъзможно – спорът се отнася до Арбитражния съд при БТПП  . Спорът се 

разглежда от Арбитражния съд съобразно неговия правилник за разглеждане и решаване на дела, 
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основани на арбитражни споразумения. Решението на арбитражния съд е окончателно. Разноските по 

делото се поемат от загубилата го страна. 

Приложимо към договора е българското материално право, както и приложимото европейско 

законодателство, когато то е с приоритет пред националните правни норми. Стълкновителните норми не 

намират приложение. 

 

Договорът е в сила само за обема от услуги, за които страните са подписали съответното приложение. 

Всяко Приложение се явява неразделна част от настоящия договор. 

 

 

 

1. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 СКЛАДИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ 

2. ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ОПАКОВАНЕ И ПОДГОТОВКА ЗА ЕКСПЕДИЦИЯ 

3. ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Допълнителни услуги 

4. ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ОБРАТНО ПРИЕМАНЕ 

5. ПРИЛОЖЕНИЕ 5 ЗАБРАНЕНИ ПРОДУКТИ 

6. ПРИЛОЖЕНИЕ 6 ОНЛАЙН ПЛАТФОРМИ 

7. ПРИЛОЖЕНИЕ 7 СПЕДИТОРСКИ УСЛУГИ ИСПАНИЯ 

8. ПРИЛОЖЕНИЕ 8 СПЕДИТОРСКИ УСЛУГИ АНГЛИЯ 

9. ПРИЛОЖЕНИЕ 9 СПЕДИТОРСКИ УСЛУГИ ГЕРМАНИЯ 

10. ПРИЛОЖЕНИЕ 10 TRADEFY ПОЛЗВАТЕЛИ ТЪРГОВЦИ 

11. ПРИЛОЖЕНИЕ 11 Заявка за Транспорт 

12. ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

 

 

 

 
С натискане на бутона „ПРИЕМАМ“ лицето потвърждава, че е прочело всички клаузи на договора, в това 

число приложенията и препратките към него, че същите са му ясни, че в резултат на натискане на бутона 

„ПРИЕМАМ“ ще придобие качеството ПОЛЗВАТЕЛ и че сключва този договор при общи условия по 

собствена воля, без да е в крайна нужда или при условията на заплашване, както и че притежава 

способността и представителната власт да обвързва лицето (в случаите на юридическо лице), а също и не 

е ограничено запретено (в случаите на физическо лице). 

 
 
 
 
 

 


