"СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА" АД
БОРСОВ ДОГОВОР №

Ш

За покупко-продажба на стоки, чрез посредничеството на членове на
"Софийска Стокова Борса" АД
Днес, 29.10.2019 г. на сесия на Софийска стокова борса АД (ССБ АД) между,
Члена на борсата „Борса 98" ЕООД представляващ КУПУВАЧА - „Регионално депо за
отпадъци Монтана" ЕООД град Монтана, чрез упълномощения му лицензиран брокер Боян
Димитров от една страна и от друга страна:
Члена на борсата „Интерброкс" ЕООД представляващ ПРОДАВАЧА- "Лукойл - България"
ЕООД по договор за борсово представителство, чрез упълномощения му и лицензиран брокер
Десислава Кръстева,
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 съответства 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 спесификацията 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
ПРОДАВАЧА безплатно, като последния има право да ги получи обратно при неизпълнение на
договора по вина на КУПУВАЧА.
Чл.2.2. Опаковането, маркирането и етикетирането на стоката се извършва от ПРОДАВАЧА,
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.3.3. 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
спецификацията При липса на такива уговорки или на някоя 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 КУПУВАЧА с предаване на стоката.
V.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 спесификацията.
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 спесификацията констативни актове. Рекламациите се отправят и
уреждат по предвидения в спесификацията срок и условия, а ако такива не са предвиденисъобразно законните разпоредби.
Чл.6.2.1. Рекламации, отнасящи се до явни недостатъци следва да бъдат предявени веднага след
приемането/предаването на стоката. За недостатъци на стоката, покрити от гаранционна
отговорност на ПРОДАВАЧА, сроковете за предявяване на рекламациите не могат да бъдат подълги 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 от страните.
ПОСЛЕДИЦИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл.7.1. Неизпълнението на всяко договорно задължение може да бъде скрепено с неустойка,
посочена в спецификацията. Размерът на неустойката 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 орган 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 непреодолима 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
законодателство.
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Приложение към договор Ш
СПЕЦИФИКАЦИЯ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ КЛАУЗИ съгласно ПОРЪЧКА СПЕЦИФИКАЦИЯ на
„Регионално депо за отпадъци Монтана" ЕООД град Монтана
Наименование на стоката
Обща стойност
Количество
Ед. цена
(лв.)
(литри)
(лв./л без ДДС)
Дизелово моторно гориво
15 120,00
8 000± 10%
1,89
Общо
15 120,00 лева
ДДС 20%
3 024,00
Обща стойност с ДДС:
18 144,00 лева
Словом: Общата стойност на договора в деня на сключването му е осемнадесет хиляди сто
четиридесет и четири лева с ДДС.
Цена: цената се определя на база цената в бензиностанциите на продавача в деня на
зареждането с отстъпка от 0.06 лв./литър с ДДС. Отстъпката се определя от офертите на
продавачите на борсовата сесия и се запазва еднаква през целият срок на договора.
Забележка: количеството гориво упоменато по- горе е за две години /24 месеца/.
Начин на плащане: цената на горивото се плаща при условия на отложено плащане и чрез
използване на карти за регистрация и авторизация на покупките/безналично плащане/ или
система за отчитане на продажбите. За заредените количества продавачът представя
на
купувача фактура за месеца, предхождащ месеца на плащането и съпровождаща справка с
описаните номера на автомобилите, дата на зареждане, вид гориво, количество, цена за литър в
деня на зареждане и обща цена на зареденото с включена отстъпка. Фактурата и
съпровождащата справка се представя до пето число на следващия месец. Фактурирането става
един път на месец към последната дата от съответния месец. Заплащането се осъществява в
български лева, по банков път. Заплащането се извършва в срок до 10 /петнадесет/ дни след
издаване на фактура от продавача придружена с месечен отчет.
Допълнителна характеристика: по БДС и Наредбата за изисквания за качеството на течните
горива, условията, реда и начина за техния контрол, приета с ПМС № 156/15.07.2003 г. (ДВ, бр.
66 от 2003г.), изменена и допълнена с ПМС № 192/16.08.2005 г. (ДВ, бр. 69 от 2005г. наричана
по долу Наредбата.
Място на предаване на стоката: бензиностанциите на Продавача, разположени най-малко на
територията на град Монтана, както и на територията на цялата страна, като същите са с
денонощен режим на работа и обслужване с карти за безналични плащания.
Влизане в сила и срок на договора: от момента на подписването му и се сключва за срок от
две години.
Франкировка: бензиностанции на Продавача.
Рекламационен срок и начин на уреждане на рекламациите: до 3 (три) календарни дни
подписване на констативен протокол се уреждат рекламациите, установени в момента
зареждане на автомобила в бензиностанцията на продавача. Рекламациите се представят
купувача незабавно при откриването им. Продавачът носи отговорности за вреди, произтекли
некачествено течно гориво.

от
на
от
от

Гаранция/ депозит: продавачът внася 3% /три процента/ от стойността на борсовия договор с
ДДС по сметката за гаранция на „ССБ" АД. В случай, че продавачът не изпълнява задълженията
си по този договор, купувача има право да го прекрати и да иска усвояване на депозита.
Депозита се освобождава от „ССБ" АД, по реда и начина, установен в Правилника на „ССБ" АД.
Продавачът може да блокира издадените карти в следните случай:

ж

•

При прекратяване на действието на договора, независимо от основанията за
прекратяване;
• При получаване на писмено известие от Купувача, че издадена карта е открадната и/или
изгубена и /или повредена;
• При три пъти въвеждане на грешен ПИН код;
• При забава за плащане на дължима по договора сума или неизпълнение, на което и да е
друго задължение.
Неустойка: за неизпълнение на задължения по борсовия договор неустойката е 3% от
стойността на неизпълнението с ДДС. Неустойката за забава е ОЛП плюс 10% от стойността на
забавеното плащане.
Документация на стоката: документи по ЗОП на изпълнителя, сертификат за качество и
сертификат за произход на стоката.
Стоката да е освободена от права и претенции от страна на трети лица.
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 ГП
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КРАЕН КЛИЕНТ - КУПУВАЧ
„Регионално депо за отпадъци Монтана" ЕООД,
Адрес на регистрация: местност Неделище в землището на с.Крапчене и с.Николово,
общ.Монтана, обл.Монтана;
ЕИК: 821 103 520;
Представлявано от инж. Мариела Тодорова Живкова - Крълева - GSM: 0878 48 57 95 ,
е - mail: kd_eood@abv.bg;
ЧЛЕН НА БОРСАТА - ПРЕДСТАВИТЕЛ НА КУПУВАЧА
„Борса 98" ЕООД
ЛИЦЕНЗИРАН БРОКЕР - ПРЕДСТАВИТЕЛ НА КУПУВАЧА
Боян Димитров - 0888 143 238

КРАЕН КЛИЕНТ - ПРОДАВАЧ
"Лукойл - България" ЕООД
Адрес: гр. София, бул. "Тодор Александров" № 42
ИД No по ДДС: BG 121 699 202
Тел.: 02/917 41 04; Факс: 02/962 22 28; моб.0888552 622
Лице за контакт. Галин Вълчев
ЧЛЕН НА БОРСАТА - ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ПРОДАВАЧА
„Интерброкс" ЕООД
ЛИЦЕНЗИРАН БРОКЕР - ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ПРОДАВАЧА
Десислава Кръстева - 0887 54 00 25

