
 
 
 

 
 
 

ОБЩИ УСЛОВИЯ 
 

НА ДОГОВОРИТЕ ЗА предоставяне на услуги в данъчен склад за алкохолни напитки 
НА "АЛЕКСАНДЪР ЛОГИСТИКС" ООД 

(Общи условия) 
 
 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

С тези Общи условия се регламентира редът и параметрите, при които „Александър 
Логистикс” ООД, с ЕИК 831216840, със седалище в с. Казичене, община Столична, Област 
София-град и адрес на управление: "3-ти март"  № 9А”, (Складодържател/Изпълнител), 
като собственик на данъчен склад ИНДС: BGNCA00501001, съгласно Лиценз за управление 
на данъчен склад № 710/2021 г., сключва договори за складиране на стоки в данъчен 
склад за алкохолни напитки (Индивидуални договор/и/Договори), с които възмездно 
предоставя  на всяко лице (Изпълнител/Възложител) услуги свързани с: използването на 
складова площ за съхраняване на стоки в данъчен склад и свързаните с това услуги за 
агентиране, разтоварване, палетизиране, обезпечение, комисиониране, натоварване, 
отчетност за постъпващите, освобождаваните и наличните стоки в склада, изготвяне на 
необходимата документация съобразно действащите митнически и вътрешнофирмени 
разпоредби.  

Цените за предоставените услуги, сроковете за тяхното заплащане, както други 
специфични условия между Изпълнител и Възложител се договарят в Индивидуален 
договор/Договор, неразделна част от който са настоящите Общи Условия.  

В текстовете на Общите условия Изпълнителя и Възложителят се наричат общо за 
краткост Страни. 

Настоящите правила са публикувани на Интернет страницата на Изпълнителя и се 
считат доведени до знанието на Възложителя, а с факта на сключване на Индивидуален 
договор/Договор - и приети от него. Търговските условия на Възложителя не са приложими 
за Изпълнителя. 

Тези Общи условия уреждат: 

1. Предмет на Договора; 

2. Задължения на Възложителя; 

3. Задължения на Изпълнителя; 

4. Цени и условия на плащане; 

5. Сигурност и безопасност; 

6. Други разпоредби; 

7. Прекратяване на Договора; 

 



 
 
 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 
Чл.1.1. Възложителят предоставя, а Изпълнителят приема срещу възнаграждение 

стоки за съхранение на определена площ в управляван от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ данъчен склад за 
алкохолни напитки, находящ се в село Казичене 1532, ул. „З-ти март“ № 9А, община 
Столична, област София. 

Чл.1.2. Условията на складиране: стока, обем, възнаграждение, начин и срок на 
плащане, допълнителни изисквания се уговарят в Индивидуален договор/Договор. 

Чл.1.3. Страните се съгласяват, че Изпълнителят ще освобождава стоките от склада 
единствено за Възложителя и/или за лице, овластено от Възложителя, за което последния 
изрично е уведомил Изпълнителя чрез електронна поща. 

II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл.2.1. Да уведомява Изпълнителя, че стоките, които предстои да бъдат съхранявани, 
са натоварени и изпратени към данъчния склад, като изчерпателно конкретизира техните 
количества, вид и специфични характеристики, както и очакваната дата на тяхното 
пристигане в склада. 

Чл.2.2. Да възлага организацията на превоза на своите стоки на Изпълнителя във 
всички случаи, когато размерът на възнаграждението и условията за осъществяване на 
транспорта са приемливи за Възложителя. 

Чл.2.3. Да предостави на Изпълнителя своите регистрационни документи и ако е 
необходимо - нотариално заверено пълномощно /образец/, овластяващо Изпълнителя да 
представлява Възложителя, от негово име и за негова сметка, пред митническите власти и 
другите компетентни органи във връзка със стоките, постъпили в данъчния склад, както и 
при изпълнението на другите свои задължения, произтичащи от този договор. 

Чл.2.4. При получаване на уведомление от Изпълнителя за констатирана нередовност 
в документите, придружаващи стоките, която възпрепятства или затруднява тяхното 
деклариране и/или оформяне на митническите формалности, Възложителят следва да 
предприема незабавни мерки за отстраняване на такива нередовности, както и да 
заплати своевременно всички възникнали в тази връзка допълнителни разходи. 

Чл.2.5. По своя преценка и желание да присъства на разтоварването в данъчния 
склад на получените стоки при спазване на изискванията за безопасност и без да пречи 
на нормалната работа на складовите служители на Изпълнителя. 

Чл.2.6. При невъзможност да присъства при разтоварването Възложителят, с 
подписването на настоящия договор, упълномощава Изпълнителя да осъществява тези 
операции под свой контрол и при констатиране на липси или повреди на стоките при 
разтоварване им в склада или при боравенето с тях при внасянето им в склада. При 
констатиране на загуби или повреди се съставят протоколи и Възложителят се уведомява. 
Изпълнителят организира съставянето на съответни протоколи и актове за констатираните 
загуби и/или повредени стоки и ги предоставя за сведение на Възложителя в рамките на 
три работни дни, считано от датата на съставянето им. При извършване на 
горепосочените операции Изпълнителят действа с грижата на добрия търговец, като в 
противен случай Възложителят може да ангажира отговорността на Изпълнителя в случай 
на повреда на стоките. 

 Чл.2.7. При отправяне на заявка в писмен вид до Изпълнителя, последният сезира 
компетентните митнически органи със заявка за предоставяне на определен брой 
бандероли за акцизните стоки, собственост на Възложителя. 

Чл.2.8. Освобождаването на стоки от данъчния склад става със заявка, подадена от 
Възложителя най-малко 24 часа преди извеждането на стоката от склада. Заявката следва 
да съдържа точно наименованието на стоките така, които ще се освобождават, както са 
упоменати във фактурите на изпращача, заедно с техните митнически тарифни кодове, 



 
 
 

артикулни номера и количества. Заявката следва да съдържа лице, което ще получи 
стоката и по възможност регистрационен номер на превозно средство, с което ще бъде 
транспортирана. Изпълнителят не носи отговорност, в случай че предаде стоките на 
посоченото от Възложителя лице. 

Чл.2.9. Възложителят може да пренасочи стоките към друг данъчен склад като за 
целта уведомява Изпълнителя най-малко 24 часа преди фактическото вземане на стоките 
и посочва идентификация на новия данъчен склад /адрес и регистрация/. 

Чл.2.10. Да ползва транспорт на Изпълнителя или организиран от него.  Възложителят 
следва да посочи в отделна заявка стоката, която ще бъде транспортирана до всеки от 
получаващите пунктове, като конкретизира нейния вид, количество, както и да посочи 
получателите и техните адреси, лица за контакт, телефонни номера и срок за доставка. 

Чл.2.11. Да заплаща на Изпълнителя възнаграждение за предоставените му услуги в 
договорените в Индивидуалния договор срокове. 

Чл.2.12. Задължението за заплащане на акциз, данъци/такси, както и на всякакви 
данъчни, митнически или др. публични задължения, пряко или косвено свързани със стоки, 
които са освободени или се съхраняват в склада, е в тежест на Възложителя. Изпълнителят 
освобождава съхраняваните в данъчния склад стоки, които са собственост и/или са 
вложени от Възложителя или които последният е овластен да получи, само при условие, че 
дължимите публични задължения /акциз и др. подобни/ са постъпили по сметка на 
Изпълнителя /сметката е заверена/. Банковата сметка се посочва в издадените от 
Изпълнителя фактури. 

Чл.2.13. С подписване на Индивидуален договор и приемането на тези ОУ, 
Възложителят декларира, че вложената в данъчния склад стока не е опасна за останалите 
стоки на други възложители, за самото помещение и/или за целия данъчен склад. При 
възникване на вреди на останалите стоки или на самия склад, които са докаже, че се 
дължат изцяло на свойствата на стоките, Възложителят се задължава да заплати изцяло 
така възникналите вреди на Изпълнителя в срок от 7 дни, считано от поканата за това. 
Сумите, възникнали вследствие на повреди на стоки, съхранявани в данъчния склад на 
Изпълнителя, се считат за изискуеми от Възложителя с връчването на покана. 

Чл.2.14. С подписване на Индивидуален договор и приемането на тези ОУ, 
Възложителят изрично и недвусмислено учредява в полза на Изпълнителя право на 
търговски залог върху движимите вещи, които влага в склада на последния, като същите се 
индивидуализират от Възложителя по вид, количество, бройка, обем, наименование и др. 
посредством Опис, представляващ неразделна част от Индивидуалния договор между 
страните, който Опис се актуализира непрекъснато по време на действието на 
Индивидуалния договор. Страните декларират и се съгласяват, че независимо и в 
допълнение към даденото от Възложителя съгласие, Изпълнителят има право на търговски 
залог върху движимите вещи, намиращи се в управлявания от него склад и по силата на 
чл.583, вр. с чл.310, ал.2 от ТЗ. Възложителят дава своето изрично съгласие и овластява 
Изпълнителя, при наличие на просрочие на дължими суми, продължило повече от 30 дни, 
да удовлетвори вземането си по реда на чл.311, ал.1 от ТЗ без съдебна намеса, като сам 
се разпореди със стоките по тяхната пазарна/борсова цена, а при липса на такава - при 
условия, изцяло по негова преценка – в това число едностранно да определи цената, да 
продаде на себе си и т.н. Страните се споразумяват, че от получената от продажбата 
сума Изпълнителят ще погаси своите вземания спрямо Възложителя и съответните 
публичните задължения на последния, възникнали във връзка със съхраняваните стоки, като 
вземанията на Изпълнителя се удовлетворяват по предпочитание. Остатъкът от получената 
след продажбата сума, при наличие на такъв, Изпълнителят следва да преведе по сметка 
на Възложителя. Страните се споразумяват, че правата на Изпълнителя, произтичащи от 
уговореното в настоящата клауза, се запазват и ако Възложителят се разпореди с правото 
на собственост върху вещите в полза на трето лице. В тези случаи Изпълнителят запазва 
правото си да не освобождава вложената стока до пълно погасяване на всички парични 
задължения, възникнали по повод на стоките. 



 
 
 

Чл.2.15. Възложителят декларира, че е запознат със забраната на чл.92а от ЗАДС и 
декларира, че няма да влага акцизни стоки в данъчния склад в случай, че има неуредени 
публични задължения, събирани от митническите органи, и/или изискуеми публични 
задължения, събирани от Националната агенция за приходите. Изпълнителят не носи 
отговорност при нарушение на забраната от страна на Възложителя. 

 

III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл.3.1. Да предостави обособена площ за складиране на акцизни стоки на 
Възложителя срещу заплащане на възнаграждение, уговорено в Индивидуалния договор 
между страните.   

Чл.3.2. Да осигури банкова гаранция за обезпечение на акциза на стоките, находящи 
се в данъчния склад, съгласно приложимите законови разпоредби на Република България. 

Чл.3.3. Да уведомява Възложителя за пристигането на превозните средства, 
транспортиращи стоки на Възложителя, а когато му е възложено - да организира 
съответния превоз и да информира Възложителя за датата на натоварване и движението 
на превозното средство при поискване от Възложителя. 

Чл.3.4. Да проверява редовността на документите, придружаващи стоките, които 
предстои да бъдат съхранявани в склада, и при констатиране на нередовности да 
уведомява за същите Възложителя незабавно или най-късно на следващия работен ден.  

Чл.3.5. При разтоварването и разопаковането на стоките да извършва проверка за 
количеството им, съобразно обявените бройки по фактурите, както и за състоянието им 
чрез външен оглед за целостта на опаковките, включително и при разопаковането им. При 
необходимост съставя протокол за състоянието на стоките и уведомява Възложителя. 

Чл.3.6. Да организира воденето на пълна материална отчетност в съответствие с 
българското законодателство по отношение на Закона за Акцизите и данъчните складове 
и правилника за неговото прилагане за постъпващите, наличните и освобождаваните от 
данъчния склад стоки по тарифни номера и номенклатури, позволяваща по всяко време 
да може да се извършва цялостен контрол. 

Чл.3.7. Да не допуска освобождаването на стоките от склада без писмено 
уведомление по електронна поща от Възложителя. 

Чл.3.8. Да застрахова намиращите се в данъчния склад стоки срещу всякакъв 
обичаен, според търговската практика риск, неограничен в случай на пожар, наводнение 
и кражба, от свое име и за свoя сметка, като Възложителя остава ползвател на 
застраховката в случай на настъпване на застрахователно събитие. При настъпване на 
такова събитие, Изпълнителят следва да уведоми Възложителя и следва да положи всички 
усилия за ограничаване на увреждането на стоките.  

Чл.3.9. Да осигурява възможност за приемане и освобождаване на стоки от склада 
ежедневно от 9 часа до 17 часа в работни дни. 

Чл.3.10. При неизпълнение от страна на Възложителя на всяко от задълженията му по 
договора, продължило повече от 30 дни, страните се съгласяват, че от момента на 
неизпълнение Изпълнителят запазва правото да удовлетвори вземането си съгласно 
разпоредбите на чл.2.14 от настоящия договор, както и да преустанови изпълнението на 
своите задължения по договора. С подписване на този договор Възложителят изрично дава 
своето съгласие и овластява Изпълнителя да го представлява пред трети лица, включително 
митнически органи, с оглед надлежното упражняване на правата по посочените клаузи. 

IV. ЦЕНИ И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ 

Чл.4.1. Възнагражденията за извършване на възложените услуги се договарят между 
страните с Индивидуалния договор. 



 
 
 

Чл.4.2. За предоставените услуги Изпълнителят издава фактури, задълженията по 
които Възложителят заплаща в договорения в Индивидуалния договор срок, но в никой 
случай по-късно от освобождаване на стоките от склада или преместването им в друг. 
Оригиналите от фактурите се изпращат на адреса за кореспонденция на Възложителя, 
посочен в Индивидуалния договор или по електронна поща, като неполучаването или по-
късното получаване на счетоводните документи не освобождава последния от 
задължението му да заплати цената на извършените услуги в посочения срок. 

Чл.4.3. Плащанията се извършват на касата на Изпълнителя или чрез превод по 
банковата сметка, посочена във фактурата. За дата на плащане се приема датата на 
заверяване на банковата сметка на Изпълнителя. 

Чл.4.4. В случай че Възложителят не е изпълнил задължението си да заплати стойността 
на всички предоставени от Изпълнителя услуги или не е заплатил изцяло задълженията за 
акциз и всякакви други публични задължения, които са възникнали или биха могли да 
възникнат във връзка със съответното количество стоки, Изпълнителят има право да откаже 
да освободи стоките до отстраняване на неизпълнението, като този отказ не може да се 
третира от страните като неизпълнение на договорните му задължения. 

Чл.4.5. При изпадане в забава със заплащането на дължимите суми за 
предоставените услуги, Възложителят дължи на Изпълнителя неустойка в размер на 0.05% 
дневно върху сумата на незаплатените задължения, считано от падежа на задължението 
до окончателното плащане. В този случай Изпълнителят има право да спре 
освобождаването на стоки от склада до извършване на плащане в пълен размер на 
задълженията на Възложителя. 

  

V. СИГУРНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ 

Чл.5.1. Изпълнителят се задължава да предприеме законосъобразни и ефективни 
действия, гарантиращи сигурността и физическата охрана на помещенията, в които се 
съхраняват стоките на Възложителя, така че същите да бъдат опазени с грижата на добрия 
търговец като за целта последният определя правилата за достъп до складовите 
помещения. 

VI. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ 

 
Чл.6.1. Тези ОУ са в сила и действат между страните докато е налице и в сила 

Индивидуален договор между тях.  
Чл.6.2. За всички въпроси, неуредени изрично в Индивидуалния договор приложение 

намират разпоредбите на тези ОУ и действащото българското законодателство. 
Нищожността на някоя от клаузите на Индивидуалния договор и/или тези ОУ не води до 
нищожност на друга клауза или на договора като цяло. 

Чл.6.3. Всички неуредени въпроси или разногласия между страните, произтичащи от 
или във връзка с Индивидуалния договор или ОУ, включително тези, отнасящи се до 
тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще се решават от страните 
чрез преговори, в дух на добра воля и разбирателство. При невъзможност за постигане на 
извънсъдебно споразумение, спорът се отнася към компетентния съд, ако спорът е с 
материален интерес до 25 000 лева /главница /. В случай, че спорът е над 25 000 лева 
/главница/ същият се разглежда от трима съдии пред АС при БТПП по правилата на този 
арбитражен съд. 

Чл.6.4. Всякаква информация, предоставена по Индивидуален договор, приложения 
и допълнителни споразумения към него или тези ОУ, станала известна на страните при 
или по повод изпълнението, се счита за конфиденциална. Всяка страна е длъжна да 
вземе всички необходими мерки срещу разгласяването й на трети лица без изричното 



 
 
 

писмено съгласие на другата страна, както и ползването на информацията за цели, 
накърняващи интересите на другата страна, по време на действие на договора и в срок 
от една година след прекратяването му. 

Чл.6.5. Понятието “поверителна информация” включва всяка информация, отнасяща 
се до: управлението на дружеството на някоя от страните по този договор, търговските 
операции, контрагентите, маркетинговата дейност, корпоративното развитие, правната 
дейност, бизнес плановете, производствените процеси, компютърните програми и данни, 
всяка информация, свързана с фирмени проучвания, друга информация, свързана с 
развитието и доброто търговско име на някоя от страните. 

Чл.6.6. Никоя от страните няма да отговаря за неизпълнение на задълженията си, 
когато е налице, непреодолима сила. В тези случаи се прилагат разпоредбите на чл. 306 
и следващите от Търговския закон. Не е налице непреодолима сила, ако събитието е в 
следствие на неположена грижа от съответната страна или при полагане на съответната 
грижа, то би могло да бъде преодоляно. Страната, която се позовава на непреодолимата 
сила е длъжна да информира другата страна в 5-дневен срок в тази връзка и да 
предприеме всички мерки за ограничаване на последиците, минимизиране на 
въздействието и връщане към нормалната обстановка. 

Чл.6.7. Съдържанието на Индивидуалния договор е строго поверително и то не може 
да бъде направено достояние на трети лица, без изричното писмено съгласие на двете 
страни. 

Чл.6.8. Страните приемат, че сключването и изпълнението на Индивидуалния договор 
за срока на действието му, ще бъде разглеждано като търговска тайна и като такава 
няма да бъде разгласявано. 

Чл.6.9. В случай че отделни клаузи от Общите условия станат изцяло или частично 
недействителни, недействителността им не засяга валидността на останалите условия или 
обвързващата им сила. Страните ще предоговорят, с добра воля, условията на всяка 
недействителна клауза, а при невъзможност за постигане на съгласие, същата ще бъде 
заменена по право от съответната повелителна правна норма. 

Чл.6.10. Страните определят и посочват в Индивидуалния договор лица, адреси и 
телефони за контакти във връзка с изпълнението на Договора, на които се отправят 
оферти, потвърждения, уведомления, кореспонденция и инструкции. 

Чл.6.11. Страните декларират, че посочените от тях съгласно предходната алинея 
лица за контакти са упълномощени техни представители за подписване на предвидените 
в Договора документи, в това число и разполагат с правомощия за водене на цялата 
кореспонденция и поемане на задължения от името на съответната страна по Договора, 
във връзка с изпълнението на задълженията по него. Всяка от страните е длъжна 
своевременно да уведоми писмено другата страна за настъпили промени в нейните 
адреси, факс номера и електронни адреси и/или на лицата за контакти, като при липса 
на изпълнение на това задължение, цялата писмена кореспонденция, адресирана 
съгласно предходния член, се счита за надлежно изпратена и получена. 

Чл.6.12. Индивидуалният договор може да бъде допълван и изменян от страните само 
по взаимно тяхно съгласие, изразено в писмена форма. 

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.7.1. Индивидуалният договор може да бъде прекратен в следните случаи: 
- По писмено изразено взаимно съгласие на страните. Съгласието за прекратяване 

на договора поражда действие, считано от датата на постигането му. 
- По всяко време, предсрочно, от всяка от страните след едномесечно писмено 

известие за прекратяване от една от страните, изпратено с препоръчана поща или по 
друг подходящ начин на адреса на другата страна. При прекратяване на Договора на 
това основание, страната, до която е изпратено предизвестието, няма право да 



 
 
 

претендира вреди, пропуснати ползи или ангажиране на каквато и да е отговорност на 
другата страна, във връзка с прекратяването; 

- Незабавно с писмено уведомление, ако по отношение на някоя от страните е 
образувано производство по обявяване в несъстоятелност. 

Чл.7.2. В индивидуалния договор между страните се посочват електронни адреси, на 
които се изпращат уведомления, свързани с прекратяване и изменения на същия, както и 
във връзка с промени в настоящите Общи условия. 

Тези Общи Условия са публикувани на сайт: www.alog-bg.com на 25.01.2021 г. 

 
 
 

 


