
С О Ф И Й С К А  С Т О К О В А  Б О Р С А  АД 

БОРСОВ ДОГОВОР N o ......EM...
за покупко-продажба на стоки, чрез посредничеството на членове 

на "Софийска стокова борса" АД

Днес, 06.11.2018 г., на сесия на "Софийска стокова борса" АД (ССБ АД) между члена на 
борсата “УНИБРОКС” ЕООД, представляващ СУ “Христо Ботев” гр.Павел баня по договор за 
борсово представителство от 24.10.2018 г. и Поръчка-спецификация №1/24.10.2018 г.., чрез 
упълномощения му лицензиран брокер Веселин Късцанев, наричан в текста КУПУВАЧ 
и
члена на борсата “ИНТЕРБРОКС” ЕООД, представляващ “САЛИНА - 7” ЕООД, по договор за 
борсово представителство, чрез упълномощения му лицензиран брокер Боян Стоянов, наричан в 
текста ПРОДАВАЧ

се сключи този договор за следното:

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1. ПРОДАВАЧЪТ се задължава да предаде, а КУПУВАЧЪТ да приеме и заплати стоката, описана 
в приложената към договора спецификация.

КАЧЕСТВО, ОПАКОВКА, МАРКИРОВКА.
Чл.2.1.1. Стоката следва да съответствува на посочените в спесификацията качество, вид, стандарт, 
асортимент, комплектност, технически показатели и други параметри и изисквания.
Чл.2.1.2. При определяне на качеството по мостри в спецификацията се определя броят им, мястото, 
начина и срока им на съхранение и идентифицирането им (подпечатване, подписване или 
пломбиране). Ако не е уговорено друго в спесификацията, мострите се предоставят от ПРОДАВАЧА 
безплатно, като последният има право да ги получи обратно при неизпълнение на договора по вина 
на КУПУВАЧА.
Чл.2.2. Опаковането, маркирането и етикирането на стоката се извършва от ПРОДАВАЧА, съгласно 
изискванията на БДС, отрасловите нормали или обичайните условия, доколкото в спесификацията не 
са уговорени специални изисквания.

ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ.
Чл.3.1. Цената на стоката е паричната сума, по която е постигнато съгласие от брокерите по време на 
борсова сесия на "Софийска стокова борса" АД.
Чл.3.2. В цената на стоката се включва стойността на опаковката, транспорта, данъци, акцизи и други 
обичайни разходи, доколкото не е уговорено друго между страните в спесификацията.
Чл.3.3. Заплащането на цената следва да се извърши в срок, условия и по начин, посочени в 
спесификацията. При липса на такива уговорки или на някоия от тях КУПУВАЧЪТ следва да заплати 
цената, съобразно изискванията на законните разпоредби.

ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА. СОБСТВЕНОСТ. РИСК.
Чл.4.1. Предаването на стоката следва да се извърши в срока, на мястото и по начина, посочени в 
спесификацията. При липса на такива уговорки или на някоя от тях, ПРОДАВАЧЪТ следва да 
предаде стоката на КУПУВАЧА, съобразно изискванията на законните разпоредби.
Чл.4.2. Собствеността и рискът от погиване и увреждане на стоката, ако не е уговорено друго в 
спесификацията, преминават от ПРОДАВАЧА върху КУПУВАЧА с предаване на стоката.
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ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ДОГОВОРНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И РИСКОВИ СЪБИТИЯ.
Чл.5.1. Изпълнението на всяко договорно задължение може да бъде обезпечено с предвидени в 
спесификацията банкови или други гаранции, залог, поръчителство и др. Сумите, условията и срокът 
на валидност на тези обезпечения се описват в спецификацията.
Чл.5.2. ПРОДАВАЧЪТ може да гарантира предоставянето на стоката, а КУПУВАЧЪТ може да 
гарантира изплащането на цената й с внасянето на депозит по сметка на Клиринговата къща на ССБ 
АД. При отказ за изпълнение на посочените задължения неизправната страна губи предварително 
внесеният депозит, като сумата се предоставя на изправната страна.
РЕКЛАМАЦИИ
Чл.6.1. Рекламации за несъответствия в количеството и качеството на получената стока се 
удостоверяват с предвидените в спецификацията констативни актове. Рекламациите се отправят и 
уреждат по предвидения в спесификацията срок и условия, а ако такива не са предвидени - съобразно 
законните разпоредби.
Чл.6.2.1. Рекламации, отнасящи се до явни недостатъци следва да бъдат предявени веднага след 
приемането/получаването на стоката. За недостатъци на стоката, покрити от гаранционна 
отговорност на ПРОДАВАЧА, сроковете за предявяване на рекламациите не могат да бъдат по-дълги 
от гаранционния срок.
Чл.6.2.2. Скритите недостатъци на стоката, покрити от общата или от гаранционната отговорност на 
ПРОДАВАЧА се предявяват незабавно след откриването им, но не по-късно от общия давностен 
срок по ЗЗД или от срокът, договорен между страните.
ПОСЛЕДИЦИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл.7.1. Неизпълнението на всяко договорно задължение може да бъде скрепено с неустойка, 
посочена в спесификацията. Размерът на неустойките може да бъде определен в глобална парична 
сума или в процент от нереализираната сделка.
Чл.7.2. Изправната страна може да търси обезщетение за реално претърпените вреди, непокрити от 
размера на уговорените неустойки.
НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
Чл.8.1. Страните се освобождават от срока за изпълнение на договорните си задължения, ако 
невъзможността да се изпълни в срок се дължи на непреодолима сила.
Чл.8.2. Страната, която се позовава на непреодолима сила, е длъжна да уведоми другата страна за 
събитието в 3-дневен срок от настъпването му и да й изпрати писмено потвърждение за това събитие 
от официален орган в 10-дневен срок от настъпването. По същия начин и в същите срокове следва да 
бъде отправено и съобщение за прекратяване на събитието.
Чл.8.3. Срокът за изпълнение на задълженията по договора се удължава с времето, през което е била 
налице непреодолимата сила, възпрепятствувала изпълнението им. Ако непреодолимата сила 
продължи повече от 30 дни страната, която не е получила изпълнение, може да прекрати изцяло или 
частично договора.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.9.1. Претенции, произтичащи или свързани с тълкуването, изпълнението и нарушението на 
настоящия договор могат да се отнасят до Борсовия арбитраж при "Софийска стокова борса" АД с 
подаване на писмена молба в три екземпляра, придружена с доказателства и с конкретизирани 
искания по основание и размер.
Чл.9.2.1. "Софийска стокова борса" АД не е страна по настоящия договор и не носи отговорност за 
изпълнението на договорните задължения на страните.
Чл.9.2.2. В тридневен срок от сключване на сделката страните следва да преведат по сметка IBAN 
BG63 BGUS 9160 1001 9310 00, BIC: BGUSBGSF на "Софийска стокова борса" АД при БАКБ 
борсова такса в размер съгласно „Тарифа за борсовите такси и услуги”.
Чл.9.3. За неуредените с настоящия договор въпроси се прилага общото гражданско
закон о дателство.
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Приложение № 1 към договор № .........

СПЕЦИФИКАЦИЯ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ КЛАУЗИ

1.Наименование на стоката, количество, ед.цени, стойност на сделката:

Наименование на стоката Количество Ед.цена Обща стойност
/литър/ без ДДС без Д ДС

Гориво за отопление 25 000 л ± 10% 1786 лв/1000 л 44 650 лв

ДДС 20%: 8 930 лв
ОБЩА СТОЙНОСТ с ДДС: 53 580 лв

Словом: петдесет и три хиляди петстотин и осемдесет лева /с ДДС/

Формираната по този начин общ а стойност се използва само за  целите на определяне на 
комисионните по борсовия договор.
2. Цена, начин на формиране: Определя се на база действащата цена за 1000 литра без ДДС на 
„Лукойл Нефтохим Бургас” АД (Петролна база Лукойл-Нефтохим) за Дизелово гориво Юррт (базова 
цена) в деня на сключване на борсовия Договор, без отстъпка или надценка.
3. Характеристика: Гориво за отопление /до 0.1 %S/ шифър по ЕКП 0214100042
4. Количество (мерна единица): 25 000 л /двадесет и пет хиляди литра/ ± 10 %
Количествата са прогнозни и са на база потреблението на минал период, като Купувачът ще ги 
усвоява според нуждите си, а Продавачът приема, че няма да има претенции в случай, че обемът на 
сделката не бъде изпълнен изцяло.
5. Качество /по БДС, по анализно свидетелство, по оглед/: Да отговарят на „Наредбата за 
изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол” приета с 
Постановление на МС №156/15.07.2003 г. Обн. в ДВ №66/2003 г. Продавачът представя Декларация 
за съответствие на качеството на течниге горива.
б.Опаковка: Наливно
7. Произход/производител/: Европейски съюз.
8. Година на производство: 2018г./2019г.
9. Срок на годност/съхранение/: Съгласно действащата нормативни уредба и стандарти, относими към 
предмета на поръчката.
Ю.Модул на делимост: 1 /един/ контракт.
Н.Норма на товарене и други транспортни разходи: В зависимост от всяка една конкретна заявка 
от Купувача, като минималното количество е 5 000 /пет хиляди/ литра.
12. Място на предаване /франкировка/: Складова база на крайния Купувач /Възложител/ - гр.Павел 
Баня, ул.Христа Ботев №13
13. Срок на доставка и срок на договора: До 72 /седемдесет и два/ часа от писмена заявка на 
крайния Купувач /Възложител/ за доставяне на конкретното количество горива. Борсовия Договор ще 
бъде скрючен до 31.03.2019 г., считано от датата на сключването му, или достигане на общата 
стойност на Договора, което събитие настъпи първо.
14. Условие на заплащане на цената: Крайната цена е равна на официалната цена на “Лукойл България” 
ЕООД за хиляда литра без ДДС на Дизелово гориво 1 Оррш /Шифър ЕКП 02141000042/ към датата на 
експедиция на горивото без отстъпка или надценка. Корекция в постигнатата цена е допустима и се извършва 
при промени на официалните цени на горивата на “Лукойл България” ЕООД. Корекцията се прави от крайния 
Продавач /Изпълнител/, като цената се актуализира пропорционално на индекса на официалните цени към 
датата на експедиция на горивото.
15. Начин на плащане: По банков път, след представяне на надлежно оформен комплект документи 
от страна на крайния Продавач /Изпълнител/, данъчна фактура в оригинал, екземпляр на двустранно
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подписан приемно-предавателен протокол между представители на крайните Продавач и Купувач с 
указано точно количество за всяка отделна доставка, декларация за съответствие на качеството на 
доставеното горива съгласно изискванията на “Наредба за изискванията за качеството на течните 
горива и начина на техния контрол”.
16. Срок на плащане: До 30 /тридесет/ календарни дни от датата на доставка, въз основа на издадена фактура 
за доставените количества.
17. Акт, удостоверяващ предаването на стоката: Приемно-предавателен протокол и Декларация за 
съответствие на качеството на течните горива и заверен документ на цената на ,Дукойл Нефтохим Бургас” АД 
за горивото към датата на всяка доставка..
18. Начин на установяване на количеството: Измерване -  в литри с пломбиран брояч.
19,Орган, удастоверяващ качеството на получената стока: Упълномощени представители на 
крайния Купувач /Възложител/ и крайния Продавач /Изпълнител/. В случай на спор -  независима 
оторизирана българска организация.
20.Рекламационен срок, начин на уреждане на рекламациите:
20.1 .Рекламации относно количеството и видими недостатъци -  в момента на доставката.
20.2.Рекламации за несъотватствие в качеството се правят в срок до три дни от доставката. 
Несъответствието в качеството се установява с акт, издаден от оправомощена контролна 
организация. Крайния Купувач /Възложител/ има право да изисква лабораторни анализи за 
съответствие на показателите на получаваните горива и тези, посочени в Декларацията за 
съответствие на качеството за партидата от която е доставено горивото.
При установяване на несъответствие на показателите за качество, крайния Продавач /Изпълнител/ е 
длъжен да достави за негова сметка същото количество и вид гориво в едноседмичен срок от 
доставеното.
21 Документи на стоката: Декларация за съответствие на качеството на течните горива, Приемно- 
предамателен протокол,, фактура и заверен документ на цената на “Лукойл Нефшхим Бургас” АД за Д изелово 
гориво 1 Оррш към датата на всяка доставка.
22.Неустойки: При неизпълнение на задълженията по сключения борсов Даговор, неизправната страна дължи 
на изправната обещетение в размер на 3 % от стойността на неизпълнението.
23.0тговорност: Заплащането на неустойка не освобождава Купувача от плащане на доставени, но 
незаплатени количества и евентуално дължими лихви върху неплатените суми -  за просрочие на 
плащанията.
24.Прекратяване на борсовия Договор:
24.1. С изтичане на срока на договора.
24.2. При достигане на прогнозните количества на договора.
24.3. Поради виновно неизпълнение на задълженията на някоя от страните. В този случай изправната 
страна поканва неизправната да изпълни задълженията си в подходящия за това срок, като 
предупреждава, че при неспазване на срока, ще счита договора за развален. След прекратяване 
надействието на сключения борсов договор, неговите клаузи ще се прилагат до окончателното 
изпълнение на всички задължения на страните, възникнали през периода на неговото действие. 
25Други уговорки:
25.1. На основание чл. 65, ал.2 от ППЗОП, при сключване на борсов договор КРАЙНИЯТ 
ПРОДАВАЧ или негов представител се задължават да представят:
1. Свидетелство за съдимост на представляващите дружеството;
2. Удостоверение за наличие или липса на публични задължения към общината по регистрация на 
дружеството;
3. Удостоверение по чл. 87, ал. 6 от ДОПК;
4. Удостоверение по чл. 58, ал. 1, т. 3 от ЗОП от ИА ГИТ;
5. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП.
25.2. Продавачът декларира, че стоката, обект на борсовия договор, е освободена от претенции и 
задължения към трети лица и фирми.
25.3. С подписването на борсов договор представителите /борсовите членове/ на Продавача и
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Купувача, декларират писмено изричното си съгласие за цялостно, пълно и безусловно прехвърляне 
на възникналите за тях парични, стокови и други вземания, права и задължения по борсовия договор 
върху упълномощилите ги лица -  съответните крайни Продавач и Купувач.
25.4. Продавачът и Купувачът потвърждават изричното си съгласие за цялостно, пълно и безусловно 
приемане на възникналите за тях парични, стокови и други вземания, права и задължения по борсов 
договор, сключен за тяхна сметка от представляващите ги борсови членове в случай, че в срок от 24 
/двадесет и четири/ часа след получаване, те не го оспорват или не предявят изрична претенция по 
отношение на неговата валидност.
25.5. Всички спорове, породени при изпълнението на борсовия договор или отнасящи се до неговото 
тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на 
празноти в договора или придпособяването му към нововъзникнали обстоятелства се решават в дух 
на добра търовска етика. При липса на съгласие, ше бъдат решавани от борсовия арбитраж към ССБ 
АД или съответния родово компетентен съд.
25.6. В случай, че допълнителни уговорки бъдат направени след момента на сключване на борсов 
договор директно между крайния Продавач и Купувач, същите са валидни и се считат за неразделна 
част от борсовия договор, само ако са направени в писмена форма -  чрез Допълнително 
споразумение, което се прикрепва към всеки един екземпляр от договора. В този случай Довереникът 
по настоящата Поръчка-спецификация трябва да получи от Доверителя копие от сключуното 
Допълнително споразумение в срок от 48 /четирдесет и осем/ часа след негово сключване, но не е 
отговорен за произтичащите от промените последствия.

Неразделна част от договора е: Настоящото приложение № 1 “СПЕЦИФИКАЦИЯ И 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ КЛАУЗИ”.

КУПУВАЧ:
СУ “Христо Ботев” гр.Павел баня
Адрес: гр.Павел баня, ул.Христо Ботев №13 
ЕИК: 000803127 
Тел: 04361/22 06
Лице за контакт: Ганка Гогова - Директор

ЧЛЕН НА БОРСАТА-ПРЕДСТАВИТЕЛ НА КУПУВАЧА: 
“УНИБРОКС” ЕООД
Адрес за кореспонденция: гр.Русе ул.Неофит Рилски бл.Шипка вх.2

ЛИНЕНЗИРАН БРОКЕР -  ПРЕДСТАВИТЕЛ НА КУПУВАЧА:
Веселин Късцанев, мобилен телефон: I МШ Ш
ПРОДАВАЧ:
„САЛИНА 7” -  ЕООД
Адрес: град Хисаря ул. Христо Смирненски № 8 
ЕИК: 115781068
Лице за контакт: Виолета Димитрова, GSM:

НЗТ1РОДАВАЧА:ЧЛЕН НА БОРСАТА- ПРЕДСТАВИТЕЛ 
„ИНТЕРБРОКС” ЕООД
Адрес за кореспонденция: гр.София 1799, “Младост-2“, бл.221, ап.27 тел./факс: 02/962 04 13

Боян Илиев Стоянов, мобилен телефон.
jl9жл ж awa t i n  A ir и д л о л т л ;
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Настоящият договор се състави и подписа в пет екземпляра с еднаква сила: един за ССБ АД, един за 
Купувача, един за Продавача, един за представителя на Купувача и един за представителя на


