
СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА АД

БОРСОВДОГОВОР По „СВЧ/2...

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

Днес. 03.12.2019 г.. на сесия на "Стрийска стокова борса" АД (ССБ АД) между члена на
борсата “УНИБРОКС” ЕООД. представляващ “ВиК“ ООД - Габрово по договор за борсово
представителство от 18.1 1.2019г. и Поръчка-спецификацияМ: ()1/18.1 1.2019г.. 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 от 10.12.2018г.. чрез упълномощения му лицензиран брокер Десислава
Кръстева. наричан в текста ПРОДАВАЧ

се СКЛПОЧИ ТОЗ" дОГОВОР за СЛСДПОТО:

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.]. 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 стикирането на стоката се извършва от ПРОДАВАЧ/Х. съгласно
изискванията на БДС. отрасловите нормали или обичайните условия. доколкото в спест|>икацията не
са уговорени специални изисквания.

ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ.
Чл.3.1. Цената на стоката е паричната сума. по която е постигнато сьГЛасие 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 спееш|)икацията,
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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ОБЕЗПЕЧАВАНЕНА ДОГОВОРНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯИ 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. Рскламациитс 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 давностсн
срок по ЗЗД или от срокът, договорен между страните.
ПОСЛЕДИЦИПРИ 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.
НЕПРЕОДОЛИМАСИЛА
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 непреодолимага сила
продължи повече от 30 дни страната, която не е получила изпълнение, може да прекрати изцяло или
частично договора.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИРАЗПОРЕДБИ
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 конкретишралн
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 1ВАМ
ВОбЗ ВОПЗ 9160 1001 9310 00, В1С: ВОШЗВОЗР 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 М 1 към договор М.» .....

СПЕЦИФИКАЦИЯ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ КЛАУЗИ

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

Количес Ед. цена лева/л Стойност в
Наименование на тво бензиноколонка лева с ДДС

стоката: /литра/ лева с ДДС
Автомобилен Бензин А-95 Н 27 100 2.21 59 891.00
Дизелово моторно гориво 56 160 720 2.27 364 834.40
Газ Пропан-бутан 34 150 0.98 33 467.00

Ед. Цена
лева/1000л с ДДС

Гориво за отопление със 20 000 1910.40 38 208.00
съдържание на сяра. не
повече от 1 %

Обща стойност: 496 400,40
В това число и
ДДС: 82 733,40
/Обща стойност
без ДДС:/ /413 667.00/

СЛОВОМ: четиристотин деветдесет " шест ХИЛЯДИ " ЧОТИРНСТОТИН лева И ЧСТПРДСССТ СТ. /С ДДС/

Единичните цени при сключване на договора са определени по следния начин:
Цените на колонка на Продавача към 03.12.2019г. с включен ДДС, а именно - 2.27 лв/л с ДДС за
Автомобилен бензин А-95 Н; 2,33 лв/л с ДДС за Дизелово моторно гориво 56; 1.01 лв/л с ДДС за Газ
пропан-бутан. са намалени с договорената на борсовата сесия търговска отстъпка в размер на 0.06
лева (нула цяло нула шест лева) с ДДС за Автомобилен бензин А95Н и Дизелово моторно гориво 56:
0.03 лева (нула цяло нула три лева) за Газ пропан-бутан.
Цената на Горивото за отопление със съдържание на сяра. не повече от 1 %. е цената на 1000 литра с
без ДДС, равна на действащата цена на “Лукойл Нефтохим Бургас” АД. за Газьол за ПКЦ към
03.12.2019г., намалена с търговска отстъпка в размер на 40 лв /четилдесет лева/.
2.Количество (мерна единица):
Автомобилен бензин А95Н - 27 100 л /двадесет и седем хиляди и сто литра/ 1 15%
Дизелово моторно гориво Бб - 160 720 л /сто и шестдесет хиляди седемстотин и двадесет литра/ 1
15%
Пропан-бутан- 34 150 л /тридесет и четири хиляди сто и петдесет литра/ 1 15%
Гориво за отопление със съдържание на сяра. не повече от | % - 20 000 л /двадесет хиляди литра/ 1
15%
Количествата са прогнозни и са на база потреблението на минал период, като крайния
Купувач ще ги усвоява според нуждите си. а крайния Продавач приема. че няма да има претенции в

случай. че обемът на сделката не бъде изпълнен изцяло.
3. Качество /по БДС, по анализно свидетелство, по оглед/: Горивото. обект на доставката. да
отговаря на изискванията на качеството. съгласно чл.6 от „Наредба за изискванията за качеството на
течните горива. реда и начина на техния контрол". приета с Постановление на МС М.» 156/15.07.2003
г., обн. В ДВ бр.66/2003 и нейните изменения и допълнения приети с ПМС Ме 192/16.08.2015г.. ПМС
222/13.09.2007 г. и посл. изм. в ДВ На 4 от 09.01.2018 г.и БДС.
Продавачът предоставя Декларация за съответствие на качеството на течните горива.



Борсов договорМ
"%ОС/г.

стр. 4 от общо 7

.
и? на предаване /франкпровка/: За Автомобилен бензин А95Н; Дизелово моторно горшво

:; , [Грбйан-бутан - зареждане на бензиностанции на Продавача. Продавачът да притежава поне
една бе зиностанция /собствена. наета. или с договор за дистрибуция/ на територията на"

ден:, ,е. Габрово,Трявиа и Дряново. която да предлага всички видове горива. предмет наецийзй ацията, чрез карти за безналично плащане и да са с работно време 24 часа А 7 дни в
. дмцца

“

. БензИностанцията в гр.Габрово, да не се намира на повече от 2.5 /два и половина/

да Го ”Ево за отопление със съдържание на сяра, не повече от 1 % - франко “В и К" ООД.
Ге”, "" о, бул.”Трети март” Маб.

М» Вид гориво Количество/
литри

1. Автомобилен Бензин А95Н 15 400
2. Дизелово моторно гориво 56 123 720
3. Пропан-бутан 18 850
4. Гориво за отопление със 20 000

съдържание на сяра, не повече
от 1 %

Мз Вид гориво Количество!

литри
Автомобилен Бензин А95Н 6 940

2. Дизелово моторно гориво 56 18 000
3. Пропан-бутан 8 100

гр.Дряново

М Вид гориво Количество/

литри
1. Автомобилен Бензин А95Н 4 760
2. Дизелово моторно гориво 56 19 000
3. Пропан-бутан 7 200

доставка и срок на договора: За Автомобилен бензин А95Н; Дизелово моторно
"3356; Пропан-бутан, чрез бензиностанции на продавача - ежедневно. считано от 15.03.2020ток до 15.03.2022г.

за отоплениесъс съдържание на сяра, не повече от 1 % - доставка до 3/три/ работни
яка писМена заявка, считано от 15.03.2020 г. и със срок до 15.03.2022г.
“алпа депа, начин на формиране: Цената на заплащане на горивото Автомобилен

„ »БН, е продажната цена на | литър с ДДС на колонка на бензиностанциите на Продавача. в
““еждане, намалена с търговска отстъпка в размер на 0.06 лв/литьр с ДДС /нула цяло. нула
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ев“ за литър с ДДС/, след представяне на фактура отчет за зареденото гориво по автомобили иориво от Продавача и номера на картите от Продавача.**а заплащане на горивото Дизелово моторно гориво 56, е продажната цена на ] литър с7

а колонка на бензиностанциите на Продавача в деня на зареждане намалена с търговска
ка-в размер на 006 лв/литър с ДДС /нула цяло нула шест лева за литър с ДДС/ след;р сата Яне на фактура. отчет за зареденото гориво по автомобили и вид гориво от Продавача и

том а на картите от Продавача
енатапна заплащане на горивото Пропан--бутан. е продажната цена на ! лигър с ДДС на колонкабалтостанцйите на Продавача, в деня на зареждане намалена с търговска отстъпка в размер на
дадат-ш с ДДС /нула цяло, нула три лева за литър с ДДС/, след представяне на фактура отчет

щзгараеденото гориво по автомобили и вид гориво от Продавача и номера на картите от Продавача.
Щ „а а заплащане на Горивото за отопление със съдържание на сяра, не повече от 1 %.е

-1000 литра без ДДС равна на действащата цена на “Лукойл Нефтохим БургасАД за
-ПКЦ в деня на получаване на стоката. намалена с търговска отстъпка в размер на 40 лв

”

е илдееет лева/ Продавачът предоставя Декларация за качеството на течните горива фактура и
.:а: ре окумент на цената на “Лукойл Нефтохим Бургас АД за Газьол за ПКЦ към датата на всяка

авк : а. Норма на товарене 10 000 литра.% на плащане: Банков превод /платежно нареждане/ след издаване на фактура и отчет на

:" удостоверяващ предаването на стоката: За Автомобилен бензин А95Н; Дизелово
горшвоБб; Пропан-бутан - Карта и фискален бон.
0 за отоплениесъс съдържание на сяра, не повече от 1 % - Приемно - предаветелен

рва; елното устройство и показанията на колонката.
За 39 , .во за отопление със съдържание на сяра, не повече от | % - Чрез измервателните уреди

чудастоверяващ качеството на получената стока: Независима контролна организация.
мационен срок. начин на уреждане на рекламациите: За количество - в момента на
а стоката в присъствие на прадставител на Продавача и представител на Купувача: за

на есьво-до 10 /десет/ след излизане на пробата за качество
П", „: . ителни изисквания: За зареждането на Автомобилен бензин А95Н; Дизелово моторно

во Гб; Пропан- бутан на бензиностанции в гр.Габрово. гр.Трявна и гр.Дряново. в срок до 10
а отни дни след подписване на борсов Договор и предоставяне от страна на ..В и К" ООД

списък на зареждаши ге автомобили и техните регистрационни номера. Продавача да
вти за безналично плащане.
.с на картите, обслужването и движението по тях е за сметка на Продавача и е безплатно за

ООД гр.Габрово. „В и К” ООД гр.Габрово си запазва и правото да добавя в списъка
жени автОмобили.
ционнп депозити: Не

21.6): го орност: Заплащането на неустойка не освобождава крайният Купувач от плащане на
и отай но незадлатени количества и евентуално дължими лихви върху неплатените суми - за

, на плащанията.
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изтичане на срока на Договора.
“рио/достигане на общата стойност на Договора

З,.Цоради виновно неизпълнение на задълженията на някоя от страните В този случай изправнатаоканва неизправната да изпълни задълженията си в подходящия за “тва срок като
| пр кдава че при неспазване на срока. ще счита договора за развален. След ||рскра|яванеЕва; йсг ието на сключения борсов Договор. неговите клаузи ще се прилагат до окончателното,

е на всички задължения на страните възникнали през периода на неговото действие
ек арацпи:
члповерителят декларира че е запознат, съгласен с и напълно приема правилата на търговия на

, ска Стокова Борса” АД. условията и законите по които се извършва борсова га търговия вР». лгар
*

рителят приема безусловно да изпълнява ангажиментите си по сключения за негова сметкаДоговор, само при условие че същия е съобразен напълно с условия та и изискванията му.* :: настоящата Поръчка--спецификация или е сключен при по-добри такивар ги ,уговорки
Вобарок до деСет работни дни от датата на подписване на борсов Договор. крайния Продавач

. представител се задължава да представят пред крайния Купувач. в оригинал или зеверени
ь рно с оригинала”, дата. подпис и печат/ всички документи изискуеми по чл.54 и чл 55 от

айния Продавач декларира. че стоката обект на борсовия Договор. е освободена от
нрав-дам м и задължения към трети лица и фирми.
24“ 1С подписването на борсов Договор представителите /борсовитс членова/ на крайните Продавачв има декларират писмено изричното си съгласие за цялостно пълно и безусловно прехвърляне
|“ “| в. кналите за тях парични стокови и други вземания права и задължения по борсовия Договор

номощилите ги лица- съответните крайни Продавеч и Купувач.
и. ите Продавач и Купувач потвърждават изричното си съгласие за цялостно. пълно и
вие приемане на възникналите за тях парични. стокови и други вземания права и

3» ||?!“» сен|ия по борсов До|овор сключен за тяхна сметка от представляващите ги борсови ч* |е||ове в
в срок от 24 /двадесет || чегири/ часа след получаване на борсовия Договор от страна на

ЩЩЙФШ родавач и/или Купувач, те не го оспорват или не предявят изрична претенция по
с .г . е на неговата валидност.

и спорове, породени при изпълнението на борсовия Договор или отнасящи се до неговото
недействителност, изпълнение или прекратяване. както и споровете за попълване на

плаши-тв договора или придпособяванетому към нововъзникнали обсгоя1елства се решават в *тухтЪ.ровска етика. При липса на съгласие. ще бъдат решавани о| борсовия арбитраж кьм СС Б
.“д. ответнияродово компетешен съд.
2.3„(633-(0 уьчай. че допълнителни уговорки бъдат направени след момента на сключване на борсов
тмиректномежду крайния Продавач и Купувач, същите са валидни и се считат за неразделначт|борсовия Договор, само ако са направени в писмена форма - чрез Допълнително

ие което се прикрепва към всеки един екземпляр от Договора. В този случай. борсовите
=- редставители на Продавача и Купувача, трябва да получат копие от сключеното

част от д0|овора е: Настоящото приложение М: 1 “СПЕЦИФИКАЦИЯ И
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ЧЛ,ШЛ МА БОРСАТА-ПРЕДСТАВИТЕЛНА КУПУВАЧА:
“3732117 “* ОКС“ ЕООД
Шкореспондет-щия: гр.Русе ул.Неофит Рилски бл.Шипка вх.2

„11:

111
! "ГАЗ РАНБРОКЕР - ПРЕДСТАВИТЕЛНА КУПУВАЧА:

455въсцанев, мобилен телефон: 0885 .).) 39 37

Х1Б3АЧ:

:А 7” ЕООД. ЕИК: ! 15781068

тежи 333 2 194? факс: 0337 62 110
Д] за “-оптакт: Виолета Димитрова - Управител. ОЗМ: 0888 40 10 46

“3111 "1111 БОРСАТА- ПРЕДСТАВИТЕЛНА ПРОДАВАЧА:
„ДЮШ Фокс” ЕООД
АМ заКореспох-щенция: гр.София 1799. “Младост-2". 6112211 ап.27 тел./факс: 02/962 04 13

„питам БРОКЕР - ПРЕДСТАВИТЕЛНА ПРОДАВАЧА:
ДШЮДШ Кръстева, мобилен телефон: 0888 55 42 43

пълнят договор се състави и подписа в пет екземпляра с еднаква сила: един за ССБ АД. един за
КУШУШ . един за Продавача. един за представителя на Купувача и елиг “за представителя на
Ш-оавапа!

КУПУВАЧ:
/подпнсал ка”

ШЮДММ. : ..
”Етем като

ГЛАВЕН И“

НА “СОФИ РСА” АД


