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

БОРСОВ ДОГОВОР Л-

за покупко-продажба на стоки, чрез посредничеството на членове на 
"Софийска стокова борса” АД

Днес 14.10.2015 г., на сесия на “Софийска стокова борса” АД (ССБ) между:

Борсовия член “АНИВА” ЕООД представляващ крайняя Купувач -  ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА, 
по договор за борсово представителство, чрез упълномощения му лицензираи брокер Емилия 
Кроиторова, от една страна

Борсовия член „ОРЕЛ БРОКЕРИДЖ” ЕООД, представляващ крайняя Продавач -  „ПЕТРОЛ” 
АД, по договор за борсово представителство, чрез упълномощения му лицензиран брокер Николай 
Калеев от друга страна,

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.2.1Л. Стоката следва да съответства на посочените в спецификацията 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 броя им, мястото, 
начина и срока им на съхранение и идентифицирането им (подпечатване, подписване или 
пломбиране). Ако не е уговорено друго в спецификацията, мострите се предоставят от 
ПРОДАВАЧ А безплатно, като последи ият 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 ПРОДАВАЧ А, 
съгласно изискванията на БДС, отрасловите нормали или обичайните условия, доколкото в 
спецификацията 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 спецификацията.
Чл.3.3. Заплащането на цената следва да се извърши в срок, условия и по начин, посочени в 
спецификацията. При липса на такива уговорки или на някои 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 
спецификацията. 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 
спецификацията, преминават от ПРОДАВАЧА върху КУШ

и

се сюпочи този договор за следното:
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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 
спецификацията 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 предоставяието 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 носочените задължения неизправната страна губи 
предварително внесеният депозит, като сумата се предоставя на изправната страна.

РЕКЛАМАЦИИ
Чл.6.1. Рекламации за иесъответствия в количеството и качеството на получената стока се 
удостоверяват с предвидените в спецификацията констативни актове. Рекламациите се отправят и 
уреждат по предвидения в спецификацията 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 ведиага след 
приемането/получаването на стоката. За недостатъци на стоката, покрити от гаранциониа 
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 давностей 
срок по ЗЗД или от срокът, договорен между страните.
ПОСЛЕДИЦИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл.7.Шеизпълнението на всяко договорно задължение може да бъде скрепено с неустойка, 
посочена в спецификацията. Размерит 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 
невъзможностга 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, възпрепятствала 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 
1ВАЗЧ: ВО 63 В0118 9160 1001 9310 00, В1С: В0118ВСЗР на "Софийска стокова борса" АД при 
Б АКБ бопсона такса в паамеп съгляснп ..ТяптЪя ая бппг.ппитр тя кем и Vр.̂ тVг̂ т,’



СПЕЦИФИКАЦИЯ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ КЛАУЗИ

1. Стока, количество, единична цена и обща стойност:

Наименование на стоката Количество
/литри/ за целил 

срок на договора

Единична цена 
за 1 литър 

с ДДС

Обща стойност 
с ДДС

Бензин А95И Е5 3750 литра
Шифър по ЕКП: (три хиляди седемстотин и петдесет литра)
21193200201
Код по КН 27 10 12 45

2,05 л в./литър 7 687,50 лв.

Дизелово минерално 
гориво 10 ррш Е5 
Шифър по ЕКП: 
021410000660 
Код по КН 27 10 20 11

23100 литра 
(двадесет и три хиляди и сто литра)

2,07 лв./литър 47 817,00 лв.

Пропан-бутан за МПС 
Шифър по ЕКП: 
3423720027

1750 литра 
(хиляда седемстотин и петдесет литра)

0,88 лв./литър 1 540,00 лв.

ОБЩА СТОЙНОСТ (с ДДС): 
в т.ч. ДДС 20%:

57 044,50 лв. 
9 507,42 лв.

Словом: Петдесет и сед ем хил яд и и чети р и десет и чети р и лева и петдесет стотинки с 
включен ДДС.

Количествата са прогнозни и са на база потреблението за минал период, като крайният 
Купувач ще ги усвоява според нуждите си, като може да заявява доставка под/иад обявеното 
количество, а крайният Продавач приема, че няма да има претенции в случай, че обемът на 
сделката не бъде реализиран точно.

Единичните цени на Горивата (Автомобилей бензин А95Н Е5, Дизелово минерално гориво 
10 ррш Е5 и Пропан-бутан) по настоящия борсов договор са цените за 1 литър с ДДС за 
съответния вид гориво на бензиностаициите на Крайния Продавач в деня на сключване на 
борсовия договор 14.10.2015 г., намалени с отстъпка в размер на 0,05 лв./л. с ДДС (нула цяло нула 
пет лева на литър с ДДС) както следва:

Автомобилей бензин А95Н Е5 2,10 лв./л. с ДДС -  0,05 лв./л. с ДДС = 2,05 лв./л. с ДДС
Дизелово мин. гориво 10 ррш Е5 2,12 лв./л. с ДДС -  0,05 лв./л. с ДДС = 2,07 лв./л. с ДДС
Пропан-бутан за МПС 0,93 лв./л. с ДДС -  0,05 лв./л. с ДДС = 0,88 лв,/л. с ДДС

2. Франкировка: В бензиностаициите на Крайния Продавач на територията на Община Нова 
Загора и цялата страна.

3. Страна на произход: Република България и ЕС.
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4. Условия на цената: Единичната цена на бензиностаициите на Крайния Продавач в деня на 
доставката намалена с търговска отстъпка 0,05 лв. на литър с включен ДДС от цената на горивата.

Размера на отстъпката се запазва еднакъв през целия период на договора.
Текуща актуализация на цените на гореописаните стоки се извършва от Крайния Продавач в 

съответствие с пазарните условия и/или при промяна на цените от основния производител на 
горива на територията на страната.

5. Срок за заплащане на цената: До 30 (тридесет) календарни дни от датата на издаване на 
данъчна фактура за доставените количества.

6. Условия на плащане: Картово зареждаие, Издаването и обслужването на картите за 
безналично разплащане, включителио и за последващи е безплатно, като не се заплащат такси за 
обслужване и транзакции, без депозит и без учредяване на банкова гаранция. Крайният Продавач 
се задължава в срок до 72 (седемдесет и два) часа след заявката да издаде карта /и/ за безналично 
плащане. Картите за безналично плащане на горивата са индивидуални, осигуряващи зареждаие на 
МПС по регистрационния му номер. Предаваието на картите се извършва посредством протокол 
подписан между Крайните Продавач и Купувач. Срокът на валидност на картите е срока на 
изпълнение на договора, като след изтичане срока на договора картите няма да се връщат на 
Крайния Продавач.

7. Срок на договора: Настоящия борсов договор се скшочва за срок от 1 /една/ година, считано от 
30.10.2015 г.

8. Срок на доставка: 24 часа в денонощието от бензииостанциите на Крайния Продавач.

9. Качество: Обекта на доставката да отговаря на изискванията за качество, съгласно чл. б от 
„Наредба за изискванията за качеството на темните горива, реда и начина на техния контрол", обн. 
ДВ бр.66/2003 г. и нейните изменения и допълнения приети с ПМС № 192/16.08.2005 г, ПМС 
222/13.09.2007 г. Крайният Продавач носи отговорност за вреди, произтекли от некачествени 
течни горива.

Крайния Продавач представя сертификат за качеството и декларация за съответствието на 
горивата.

10. Опаковка: наливно.

11. Дата на производство и срок на годност: 2013 -  2016 год.

12. Начин на установяване на количсството: В момента на зареждаие на автомобила според 
измервателното устройство, показания на бензиноколонката, фактурирано количество и касова 
бележка.

13. Орган, удостоверяващ качеството: БУЛГАРКОНТРОЛА АД.

14. Рекламации и начин на тяхното уреждане:
14.1. Рекламации относно количеството и видими недостатъци -  в момента на доставката.
14.2. Рекламации за несъответствие в качеството се правят в срок до три дни след доставката. 
Несъответствието в качеството се установява с акт, издаден от оправомощена контролна 
организация. Крайният Купувач има право да изисква лаборатории анализи за съответствие на 
показателите на получаваните горива и тези, посочени в декларацията за съответстви 
качеството за партидата от която е доставеното гориво.
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При установяване на несъответствие на показателите за качество, Крайният Продавач е 
длъжен да достави за негова сметка същото количество и вид гориво в едноседмичен срок от 
установяването.

15. Гараиции и депозита: При подписване на настоящия борсов договор Крайния Продавач внася 
депозит в размер на 3% (три на сто) от общата стойност на договора, с вкл. ДДС.

Гаранционният депозит е предназначен да послужи за прихващане на евентуално дължима 
неустойка, в случай на пълно или частично неизпълнение на условията на сключения борсов 
договор.

16. Неустойки: При неизпълнение на задълженията по настоящия борсов договор, неизправната 
страна дължи на изправната неустойка в размер на 0,1% (нула цяло и едно на сто) от стойността на 
неизпълнението с начислен ДДС, платами доброволно до 72 (седемдесет и два) часа след изтичане 
на фиксираните крайни срокове по борсовия договор или при наличие на спор -  до 48 
(четиридесет и осем) часа след произнасяне от страна на Борсовия арбитраж към ССБ АД.

17. Други уговорки:
17.1. При подписване на настоящия Борсов договор Крайният Продавач или иегов предсгавител се 
задължават да представят пред Крайния Купувач, в оригинал или завереии копия (“Вярно с 
оригинала”, дата, подпис и печат) документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 
47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОИ, издадени от компетентен орган.
17.2. С подписването на настоящия борсов договор Продавачът и Купувачът (борсовите членове) 
декларират изричното си съгласие за цялостио, пълно и безусловно прехвърляне на възникналите 
за тях парични, стокови и други вземания, права и задължения по борсовия договор върху 
упълномощилите ги лица -  съответно върху Крайните Продавач и Купувач. По изискване от 
страна на кой да е от обслужващите сделката борсови членове сключения борсов договор (кой да е 
екземпляр от него) може да бъде преподписан и от Крайните Продавач и/или Купувач. С това 
последимте потвърждават изричното си съгласие за цялостно, пълно и безусловно приемане на 
възникналите за тях парични, стокови и други вземания, права и задължения по договора, сключен 
за тяхиа сметка от представляващите ги борсови членове, записаны съответно като Продавач и 
Купувач в настоящия борсовия договор.

Приемането е факт и когато в срок от 24 (двадесет и четири) часа след получаване на 
екземпляр от борсовия договор, Крайните Продавач и/или Купувач обосновано не го оспорят 
частично или напълно в писмена форма.
17.3. Всички иеуредени в настоящия борсов договор моменты са обект на допълнително 
уточняване между страните. В случай, че допълнителни уговорки бъдат направени след момента 
на сключване на настоящия борсов договор директно между Крайните Продавач и Купувач, 
същите са валидни и се считат за неразделна част от борсовия договор, само ако са направени в 
писмена форма.

Настоящата „Спецификация и допълнителни клаузи” е неразделна част от борсовия 
договор.
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Наименование, адрес, телефон, факс, е-таЙ на Крайния Купувач: 
ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА, БУЛСТАТ: 000590597 
Адрес на управление: гр. Нова Загора 8900, ул. "24 май" № 1 
Тел.: 0457/ 62 164, факс: 0457/ 64 303, е-таЙ: йепуо]коу@поуа-2а§ога.ог(*

Наименование, адрес, телефон, факс на Борсовия член -  Купувач, представляващ Крайния 
Купувач:
“АНИВА” ЕООД
Адрес за кореспонденция: гр. София, п.к. 1303, ул. „Осогово” № 30, ет. 5, офис 601 
тел: 02/920 08 29; факс: 02/920 81 62, е-гпаЙ: атуа@аЪу.Ь§ 
брокер: Емилия Кроигорова, мобилен телефон: 0889 931 960

Наименование, адрес, телефон, факс, е-тай на Крайния Продавач:
„ПЕТРОЛ” АД, ЕИК: 831496285, ИН по ЗДДС: 831496285 
Седалище и адрес на управление: гр. Ловеч, ул. Търговска № 12, хотел „Ловеч” 
Адрес за кореспонденция: гр. София, п.к. 1407, бул. Черни връх № 43 
тел./факс: 02/ 969 03 00; ОЗМ: 0887 669 135, е-таЙ: 21а1та.15апкоуа@ре1го1.Ь& 
Лице за контакт: Златина Цанкова

Наименование, адрес, телефон, факс на Борсовия член -  Продавач, представляващ Крайния 
Продавач:
„ОРЕЛ БРОКЕРИДЖ ” ЕООД
Адрес на управление: гр. София, ж.к. Илинден, бл. 131 В, вх. Г, ап. 75; 
тел./факс: 02/ 831 08 29; е-шай: оге1.Ьгокег@аЬу.Ь§ 
брокер: Николай Калеев, мобилен телефон: 0888 307 888

Настоящият борсов договор се състои от шест страници и се състави и подписа в пет 
еднообразии екземпляра, разпределени както следва: по един за ССБ АД, борсШГчйен^- 
Продавач, борсов член Купувач, Крайния ПРОДАВАЧ и Крайния КУПУВАЧ.

КУПУВАЧ: ПРОДАВАЧ:
подписал като представител подписал като представител

ГЛАВЕН ИЗ) Н ДИРЕКТОР
на „СОФИЙ' ЗА БОРСА” АД:

/ ОВ/


