
БЪЛГАРСКА СТОКОВА БОРСА АД 

БОРСОВ ДОГОВОР № 027/27.01.2017 год.
//I ?]]- 01

За покупко-продажба на стоки чрез посредничеството на членове на 
Българска Стокова Борса АД

По процедура на договаряне без обявление, при условията на чл.79, ал.1, т.7 
от Закона за обществените поръчки

Приложение № 8 от Борсовия правилник

Днес, 27.01.2017г. на сесия на “Българска Стокова Борса” АД /БСБ/ между:

1. „Специализирани болници за рехабилитация -  Национален комплекс” ЕАД, ЕИК 130344823, 
със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Васил Левски“ № 54, представлявано от 
Плумелина Димитрова Мичева -  изп. Директор и Десислава Николаева - Главен счетоводител, чрез 
члена на борсата "Скорпион брокере” ЕООД по договор за борсово представителство № РД-05- 
35/14.04.2016 год. и поръчка-спецификация №2/2017г., с упълномощения му лицензиран брокер 
Антоанета Дечева, съгласно поръчка № 12/17.01.2017г., наричан в текста КУПУВАЧ

и
2. ”ПЕТРОЛ”-АД, ЕИК 831496285, седалище и адрес на управление: 5500, град Ловеч, ул. 
„Търговска” № 12, хотел „Ловеч”, представлявано Георги Иванов Татарски и Милко Константинов 
Димитров, в качеството си на изпълнителни директори на „Петрол“ АД, чрез члена на борсата 
„Кавнънт“ ЕООД, с упълномощения му лицензиран брокер Десислава Гарванска, наричан в 
текста ПРОДАВАЧ,

се сключи този договор за следното:

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. ПРОДАВАЧЪТ продава, а КУПУВАЧЪТ купува стоката описана в договора или в 
приложената към него спецификация.

КОЛИЧЕСТВО, КАЧЕСТВО, МАРКИРОВКА

Чл.2.1. Стоката следва да съответства на посочените в спецификацията количество и качество, вид, 
стандарт, асортимент, комплектност, технически показатели и други параметри и изисквания. 
Чл.2.2. 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, мостри се предоставят от ПРОДАВАЧА 
безплатно, като последният има право да ги получи обратно при неизпълнение на договора по вина 
на КУПУВАЧА.
Чл.2.3.0паковането, маркирането и етикетирането на стоката се извършва от ПРОДАВАЧА, 
съгласно изискванията на БДС, отрасловите нормали или обичайните условия, ако 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 борсовата сесия на борсата.
Чл.3.2. В цената на стоката се включва стойността на опаковката, данъци, акцизи и други обичайни 
разходи, доколкото не е уговорено друго между страните в спецификацията.
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Чл.3.3. Заплащането на цената следва да се извърши в срок, условия и начин, посочени в 
спецификацията. При липса на такива уговорки или на някоя от тях КУПУВАЧЪТ следва да 
заплати цената съобразно изискванията на законовите 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 законовите разпоредби.
Hi.4.2. Собствеността и риска от погиване и увреждане на стоката, ако не е уговорено друго в 
спецификацията преминават от ПРОДАВАЧА върху КУПУВАЧА с предаване на стоката.

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 други. Сумите, условията и 
срокът на валидност на тези обезпечения се вписват в спецификацията.

ПОСЛЕДИЦИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл.бЛ. 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 стойността на нереализираната сделка.
Чл.6.2. Изправната страна може да търси обезщетение за реално претърпените вреди, непокрити от 
уговорените условия.

НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
Чл.7Л. Страните се освобождават от срока за изпълнение на договорните си задължения, ако 
невъзможността да се изпълни в срок се дължи на непреодолима сила по смисъла на чл.306 от ТЗ. 
Чл.7.2. 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 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.7.3. Срокът за изпълнение на задълженията по договора се удължава с времето, през което е 
била налице 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.8Л. Всички спорове, които възникнат между двете страни по отношение изпълнението на 
настоящия договор, както и по отношение тълкуването на клаузите му или по попълването на 
празноти в него, ще бъдат разрешавани от Арбитража към Българската стокова борса, съобразно 
неговия Правилник.
Чл.8.2. Стоковата борса не е страна по настоящия договор и не носи отговорност за неизпълнение 
на договорните задължения на страните.
Чл.8.3. За неуредени с настоящия договор въпроси се прилага общото гражданско законодателство. 
Чл.8.4. В срок от три дни след издаване на фактура, страните следва да платят борсова такса, в 
размер съгласно действащата тарифа за борсовите такси и услуги, по следната банкова сметка:

JBAN: BG69 FINV 9150 1016 1161 76 
BIC: FINBGSF
„Първа Инвестиционна Банка“ АД



Приложение №1 към борсов договор /27.01.2017г,

По процедура на договаряне без обявление, при условията на чл.79, ал.1, т.7 
от Закона за обществените поръчки

СПЕСИФИКАЦИЯ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ КЛАУЗИ

Наименование на стоката
Количество

+/-15%

Единична Цена на 
литър е ДДС 

/е отстъпка от 1 %/ 
към 27.01.2017Г.

Обща цена с ДДС

Бензин А 95 Н 60 000 литра 2,10 лева/л. 126 000 лева

Евродизел 120 000 литра 2,10 лева/л. 252 000 лева

Обща стойност е включен ДДС: 378 000 лв.
В това число ДДС 20%: 63 000 лв.
Стойност без ДДС: 315 000 лв.

Словом: триста седемдесет и осем хиляди лева е ДДС.

1. Наименование на стоката и количества: Горива за ДВГ, както следва;

- Бензин А95Н -  Количество: 60 000 литра +/-15%;

- Евродизел - Количество: 120 000 литра +/-15%;

2. Допълнителна характеристика: Съгласно Наредбата за изисквания за качеството на течните 

горива, условията, реда и начина за техния контрол, приет е ПМС № 156/15.07.2003 год. /ДВ.бр.66 

от 2003 год./, изменена и допълнена с ПМС № 192/16.08.2005 год. /ДВ.бр.69 от 2005 год./, наричана 

по-долу Наредбата;

3. Качество: по БДС и Наредбата.

4. Опаковка: наливно;

5. Година на производство: съответна на доставките;

6. Срок на годност: по БДС.

7. Място на предаване на стоката: бензиностанциите на Продавача на територията на Република 

България;

8. Франкировка: бензиностанциите на Продавача на територията на страната. Задължително 

изискване е Продавачът да оперира минимум три бензиностанции на територията на всяка област



в страната.

9. Условия на цената; Цената се определя на база цената на колонка на бензиностанциите на 

Продавача в деня на зареждането с отстъпка в размер на 1% (един процент) на литър от стойността 

на всяка покупка с ДДС. Размерът на отстъпката се запазва еднаква през целия срок на действие на 

договора. Продавачът следва да издаде карти за безналично разплащане безплатно.

10. Пачин и срок на плащане: чрез карти за безналично плащане в срок до седем дни след 

издаване на фактура. Фактурирането да се извършва веднъж месечно, до последния ден на 

съответния месец.

11. Срок на договора: Срокът за закупуване па цялото количество е 3 години, считано от 

01.02.2017г.

12. Гаранционен депозит: Продавачът внася 1 % /един процент/ от стойността на борсовия 

договор без ДДС по депозитната сметка на „БСБ” АД. Депозитът се освобождава по реда посочен в 

Правилника на „БСБ” АД.

13. Документация на стоката: Документи по ЗОП на Продавача, сертификат за качество и 

сертификат за произход на стоката; документ за внесена гаранция по изпълнението.

14. Неустойка: За неизпълнение на задължения по борсовия договор, включително за 

неоснователно прекратяване или разваляне на договора, неустойката е 5 % /пет процента/ от 

стойността на неизпълнението с ДДС. Неустойката при забава на плащания по договора в размер на 

1/360 част от основния лихвен % на БНБ плюс 0,5 %, върху неиздължената сума на ден.

Стоките да са освободени от права и претенции от страна на трети лица.



Този договор се състои от 5 /пет/ неделими страници.

КРАЕН КЛИЕНТ - КУПУВАЧ
„Специализирани болниии за рехабилитация -  Национален комплекс” ЕАД,
Адрес: гр. София, бул. „Васил Левски“ № 54,
ЕИК 130344823
представлявано от Плумелина Димитрова Минева -  изп. Директор и Десислава Николаева -  гл. 
Счетоводител
тел. 02/9885905; факс: 02/9876121 
e-mail: sbmk@rehabilitacion.bg

ЧЛЕН НА БОРСАТА - ПРЕДСТАВИТЕЛ НА КУПУВАЧА 
“Скорпион брокере” ЕООД
Адрес: гр. София 1505, община „Оборище”, ул. „Русалка” No. 4 
Тел. :0889/710002

ЛИЦЕНЗИРАН БРОКЕР - ПРЕДСТАВИТЕЛ НА КУПУВАЧА 
Антоанета Дечева

КРАЕН КЛИЕНТ ПРОДАВАЧ:
„ПЕТРОЛ” АД, ЕИК 831496285

Адрес за кореспонденция : град София , бул. „Черни връх” №43 
Лице за контакт : Златина Цанкова 
Телефон : 0887 / 669 135 
e-mail: zlatina.tsankova@petrol.bg

ЧЛЕН НА БОРСАТА - ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ПРОДАВАЧА : 
„Кавнънт“- ЕООД
Адрес: гр. София, ж.к. „Западен парк“, бл.78 
Тел.: 0879 63 66 88

ЛИЦЕНЗИРАН БРОКЕР - ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ПРОДАВАЧА:
Десислава Г арванска

КУПУВАЧ:..
Подписал като представител 
/Антоанета Дечева/

ПРОДАВАЧ:... L
Подписал като прйставител 
/Десислава Гарв^ска/

Договорът е вписан в регистъра за сключените сделки на Българска Стокова Борса АД.
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