СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА АД
БОРСОВ ДОГОВОР №..1.[
за покупко-продажба на стоки, чрез посредничеството на членове
на „ Софийска стокова борса „ АД
Днес, 18.10.2017год. на „Софийска стокова борса,, АД между :
"Алфа-газ"ООД, адрес на управление/кореспонденция:
гр.Монтана,
ул."Св.Климент
Охридски" №5А, офис 504, обл.Монтана с ЕИК по Булстат 111540504, представлявано от
Димитър Григоров Димитров предетавляван/о от Брокерска къща - Монтана ЕООД чрез
упълномощения лицензиран брокер Иван Нинов, наричан в текста ПРОДАВАЧ
и
"Регионално депо за отпадъци - М о н т а н а " ЕООД, адрес на управление/кореспонденция:
гр.Монтана, местност Неделище с ЕИК по Булстат 821 103 520, представлявано от Мариела
Тодорова Живкова-Крълева - Директор представляван/о от брокерска къща „Дракон - С"ЕООД
чрез упълномощения лицензиран брокер Боян Димитров, наричан в текста К У П У В А Ч
се сключи този договор за следното:
ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. ПРОДАВАЧ се задължава да предаде, а КУПУВАЧА да приеме и заплати стоката,
описана в приложената към договора спецификация.
КАЧЕСТВО,ОПАКОВКА,МАРКИРОВКА
Чл.2.1. 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 броят 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
ПРОДАВАЧА безплатно, като последния има право да ги получи обратно при неизпълнение на
договора по вина на КУПУВАЧА.
Ч л . 2.2. Опаковане, маркирането и етикирането на стоката се извършва от ПРОДАВАЧА,
съгласно изискванията на БДС, отрасловите норми или обичайните условия, доколкото в
спецификацията не са уговорени специални изисквания.
ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА П Л А Щ А Н Е
Чл. 3.1. Цената на стоката е парична сума, по която е постигнато съгласие от брокерите по
време на борсовата сесия на „ ССБ " АД .
Ч л . 3.2. В цената на стоката се включва стойностга на опаковката, транспорта, данъци, акцизи
и други обичайни разходи, доколкото не е уговорено друго между страните по спецификацията.
Ч л . 3.3. Заплащането на цената следва да се извърши в срок, условия и по начина,
посочени в спецификацията. П р и липсата на такива уговорки или на някои от тях
К У П У В А Ч Ъ Т следва да заплати цената, съобразно изискванията на законните
разпоредби.
ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА, СОБСТВЕНОСТ, РИСК
Ч л . 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 някои от тях, ПРОДАВАЧА
следва да предаде стоката на КУПУВАЧА, съобразно изискванията на законовите разпоредби.
Ч л . 4.2. Собствеността и риска от погиване и увреждане на стоката, ако не е уредено друго в
спецификацията, преминават от ПРОДАВАЧА върху КУПУВАЧА с предаване на стоката.

ОБЕЗПЕЧЕНИЕ НА ДОГОВОРНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И РИСКОВИ СЪБИТИЯ
Чл. 5.1. Изпълнението на всяко договорено задължение може да бъде обезпечено с предвидени
в спецификацията банкови или други гаранции, залог, поръчителство и др.Сумите, условията и
срока на валидност на тези обезпечения се описват в спецификацията.
4JI. 5.2. ПРОДАВАЧЪТ може да гарантира предоставянето на стоката, а КУПУВАЧЪТ може
да гарантира изплащането на цената и с внасянето на депозит по сметката на Клиринговата
къща на ССБ АД. При откъс за изпълнение на посочените задължения, неизправната страна
губи предварително внесения депозит, като сумата се предоставя на изправната страна.

РЕКЛАМАЦИИ
Ч л . 6.1. Рекламации за несъответствието 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 законовите 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
гаранционната отговорност на ПРОДАВАЧА, сроковете на рекламациите не могат да бъдат 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 срокът, договорен между страните.

ПОСЛЕДИЦИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл.7.1. Неизпълнението на всяко договорено задължение може да бъде скрепено с неустойка,
посочена в спецификацията. Размерът от неустойките може да бъде определен в глобална
парична сума или в процент от нереализираната сделка.
Ч л . 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 договорените 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 и 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 по договора се удължава с времето, през което е била на лице
непреодолима 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 нарушение на
настоящия договор се внасят до Борсовия арбитраж при „Софийска стокова борса „ АД с
подаване на писмена молба в три екземпляра, придружена с доказателства и 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 договорените задължения на страните.
Чл.9.2.2. В тридневен срок от сключване на сделката страните следва да приведат по
сметка BG63 BGUS 9160 1001 9310 00 BIC BGUSBGSF на Софийска стокова борса АД
при БАКБ АД - София, борсова такса в размер съгласно „Тарифа за борсовите такси
и услуги".
Чл. 9.3. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилага общото гражданско
законодателство.
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Приложение към договор №

l/iJ^.

СПЕСИФИКАЦИЯ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ КЛАУЗИ
1. Наименования на стоката и количества
Наименование на стоката

Количество
литри

ДИЗЕЛОВО ГОРИВО

90 000

ОБЩО БЕЗ ДДС
ДДС 20%
ОБЩО С Д ДС

Единична цена
лв/ЮООл.
с отстъпка
без ДДС

1 608.33

Обща
стойност /лв/

144 749.70
144 749.70
29 949.94
173 699.64

Словом: Сто седемдесет и три хиляди шестстотин деветдесет и девет лева и
шестдесет и четири стотинки с ДДС.
2. Произход: България или внос.
3. Качество: Съгласно БДС и Наредбата за изискванията за качеството на течните
горива, условията, реда и начина за техния контрол (ДВ бр. 66 от 2003 г.)
4. Качеството на течните горива се удостоверява / гарантира с: съгласно
фирмена техническа спесификация, която да отговаря на БДС и сертификат за
качество.
5. Опаковка: наливно.
6. Година на производство: 2017-2019 год..
7. Срок на годност: съгласно БДС.
8. Срок на доставка: до 24 часа след устна или писмена заявка от Купувача в
склада на „Регионално депо за отпадъци-Монтана" ЕООД /доставката се
осъществява до изчерпване на количествата или за период от 24 месеца от
сключване на договора/.
9. Място на предаване: „Регионално депо за отпадъци-Монтана" ЕООД.
10. Акт, удостоверяващ предаването на стоката: акцизен данъчен документ.
11. Начин на установяване на количествата: с електронен брояч в литри на
автоцистерната осъществяваща доставката.
12. Начин на формиране на цената: Крайната цена за всяка доставка (в лева за
литър), се формира на база средната цена в деня на доставката на веригата на
българския производител Лукойл-България ЕООД, публикувана ежедневно на
сайта: https://bg.fuelo.net/brand/id/2?lang=bg#, намалена с 160 лв./ЮООл.
(отстъпка).
13. Начин и срок на плащане: по банков път в срок от 30 /Тридесет/ календарни
дни след надлежно оформена фактура.
14. Рекламационен срок, начин на уреждане на рекламациите: рекламациите за
отклонение в количеството в момента на приемането. Рекламации за отклонение
в качеството до 5 /Пет/ дни след зареждането. Купувачът си запазва правото да
сключи договор с лицензирана лаборатория за проверка на качеството на
доставените горива в случай на спор.
15. Гаранции и обезпечения: /Депозит/: Продавачът внася депозит по сметката на
ССБ АД в размер на 3% от стойността на борсовия договор без ДДС. Гаранцията
се освобождава след приключване на договора и безусловно приемане на
договорените количества.
16. Неустойки: за неизпълнение на задълженията по борсовия договор продавачът
дължи неустойка в размер на 3% от стойността на неизпълнението. Неустойката

за забава е равна на ОЛП+10% и се определя върху стойността на забавеното
плащане.
17. Документи: при подписване на настоящия договор Продавачът представя на
Купувача документи по чл.54 от ЗОП.
Стоката е освободена от претенции и задължения към трети лица, дружества и
фирми.
ДРУГИ УГОВОРКИ: с подписването на настоящия борсов договор купувачът и
продавачът декларират и удостоверяват изрично писменото си съгласие за цялостно,
пълно и безусловно прехвърляне възникналите за тях парични вземания и задължения
по борсовия договор върху клиентите им, поръчали сключването на борсовата сделка,
считано от момента на нейното сключване. С подписването на настоящия борсов
договор купувачът и продавачът декларират и удостоверяват изрично писменото си
съгласие, клиентите им, поръчали сключване на борсовата сделка, да бъдат привлечени
или да встъпят като ответник при спор, отнесен при борсовия арбитраж, както и да ги
заместят по борсовата сделка по смисъла на чл. 102 на ЗЗД, включително в качеството
му на ответник по смисъла на чл. 117 на ГПК.
Настоящото приложение е неразделна част от Договора. Непопълнените точки
по тази спецификация не се считат за уговорки по същата.
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КРАЕН КЛИЕНТ - ПРОДАВАЧ
„Алфа газ" ООД

гр.Монтана, ул."Св.Климент Охридски" №5А, офис 504
ЕИК по Булстат: 111540504
Представлявано от: Димитър Григоров Димитров
ЧЛЕН НА БОРСАТА - ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ПРОДАВАЧА :
Брокерска къща-Монтана ЕООД
гр. Монтана, бул."Трети март" №68
ЕИК по Булстат 201792333
ЛИЦЕНЗИРАН БРОКЕР - ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ПРОДАВАЧА
Иван Нинов
КРАЕН КЛИЕНТ - КУПУВАЧ:
„Регионално депо за отпадъци - Монтана"
гр. Монтана, местност Неделище
ЕИК по Булстат: 821 103 520
Представлявано от: Мариела Тодорова Живкова-Крълева
ЧЛЕН НА БОРСАТА - ПРЕДСТАВИТЕЛ НА КУПУВАЧА :
„Дракон - С" ЕООД
Адрес на регистрация: гр. Габрово 5300 Ул. Генерал Николов №6
ЕИК: 107582262; ИН по ДДС: BG107582262;
Лице за контакти: Боян Драгнев Димитров;
Телефон: 066 803 967 GSM: 0888 143 238
ЛИЦЕНЗИРАН БРОКЕР - ПРЕДСТАВИТЕЛ НА КУПУВАЧА :
Боян Димитров
GSM: 0888 143 238

