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

БОРСОВ ДОГОВОР Х2 
За покупко-продажба на стоки чрез посредничеството на членове на

Софийска стокова борса АД
Днес, 05.06.2019г. на сесия на “ Софийска стокова борса” АД /ССБ АД/ между :

1. „Специализирани болници за рехабилитация -  Национален комплекс” ЕАД, със седалище и 
адрес на управление; гр. София, бул. „Васил Левски” № 54, ЕИК: 130344823, представлявана от 
Плумежна Димитрова Мичева -  Изп. Директор и Десислава Николаева - Главен счетоводител, чрез 
члена на борсата “Скорпион Брокере” ЕООД, по договор за борсово представителство № РД-05- 
45/13.05.2019г. и поръчка-спецификация Х°1/2019г., с упълномощения му лицензиран брокер 
Антоанета Дечева, наричан в текста КУПУВАЧ

и
2. ”БЛУ ЕНЕРЖИ” ЕАД, ЕИК 204694015, със седажще и адрес на управление: гр. София 1463 

район Триадица, пл. "България" No 1, ет. 3, представлявано от ЯНКО ИВАНОВ ЗДРАВКОВ - 
изпълнителен директор, чрез члена на борсата „Универсал Брокере” ЕООД по договор за борсово 
представителство и поръчка-спецификация от 2019г. чрез упълномощения му лицензиран брокер 
Теодора Аспарухова, наричан в текста ПРОДАВАЧ,

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 спесификация.

КАЧЕСТВО, ОПАКОВКА, МАРКИРОВКА.
Чл.2.1.1. Стоката следва да съответствува на посочените в спесификацията качество, вид, стандарт, 
асортимент, комплектност, технически показатеж и дрзти 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 и ж  
пломбиране). Ако не е уговорено друго в спесификацията, мострите се предоставят от 
ПРОДАВАЧА безплатно, като последният има право да ги получи обратно при неизпъжение на 
договора по вина на КУПУВАЧА.
Чл.2.2. Опаковането, маркирането и етикирането на стоката се извършва от ПРОДАВАЧА, съгласно 
изискванията на БДС, отрасловите нормаж и ж  обичайните условия, доколкото в спесификацията 
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 
дфуги обичайни разхож, доколкото не е уговорено друго между страните в спесификацията.
Чл.3.3. Заплащането на цената следва да се извърпш в срок, условия и по начин, посочени в 
спесификацията. При ж пса на такива уговорки и ж  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 извърщи в срока, на мястото и по начина, посочени в 
спесификацията. При липса на такива уговорки и ж  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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ОБЕЗПЕЧАВАНЕ HA 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 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 давностен 
срок по ЗЗД или от срокът, договорен между страните.

ПОСЛЕДИЦИ ПРИ 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.

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 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 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 
договора 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 договора 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 договора въпроси се прилага общото гражданско законодателство.



Приложение ю>м договор № i£b
По процедура на договаряне без обявление, при условията на члЛ9, ал.1, т.7

от Закона за обществените поръчки

Наименование на стоката
Количество в 

кубични метри 
±20%

Единична цена за 1000 
мЗ без акциз и ДЦС 

/с надбавка към 
05.06.2019Г./

Компресиран природен газ за отопление 590 000 м̂ 1305,76 лв/1000 мЗ

Обща стойност 
без акциз и ДДС 

в лева

770 398,40 лева

ДДС в размер на 20 % :
Обща стойност с включен ДДС;

154,079,68 лева 
924 478,08 лева

1. Словом: деветстотин двадесет и четири хиляди четиристотин седемдесет и осем лева и осем 
стотинки с ДДС.

2. Наименование на стоката: Компресиран природен газ за отопление/ метан

3. Количество: 590 000 кубични метра +/- 20%

4. Допълнителна характеристика: 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 2003 
г.), изменена и допълнена с ПМС № 192/16.08.2005 г. (ДВ, бр. 69 от 2005 г. наричана по-долу 
Нщюдбата);

5. Допълнителни изисквания към Продавача:
Изпълнението на всички наредби, инструкции и други законови документи, засягащи трудовата и 
здравна безопасност на работещите и касаещи изпълнението на работите на настоящите обекти са 
задължения на ПРОДАВАЧА.

За изпълнение на настоящата поръчка продавача следва да разполага с техническо оборудване, 
строителна техника и механизация, отговаряща на българските и съответните европейски стандарти 
за качество.

6. Качество: по БДС и Н ^дбата.

7. Опаковка: бутилки, палета в пакет.

8. Година на производство: съответно на доставките.

9. Срок на годност: по БДС.

10. Норма на товарене: доставка на минимум при една заявка.

11. Предаване на стоката: доставка на минимум при една заявка.

12. Предаване на стоката: с приемо -  предавателен протокол, подписан от представители на 
ПРОДАВАЧА и КУПУВАЧА -  доставките ще се извършат чрез периодично повтарящи се поръчки, 
съобразно нуждите на КУПУВАЧА, по писмени заявки, но не по-късно от 3 /три/ календарни дни от 
получаване на заявката. Всяка оригинална данъчна фактура се придружава с приемо -  предавателен 
протокол за доставка и Ценоразпис на ,3улгаргаз“ АД в деня на доставката. Транспортните 
средства, с които се извърпша доставката да отговарят на условията за превоз на такива товщ)и 
/норм. База/ и да бъдат оборудвани с измервателни уреди, одобрени и контролирани от Държавната 
агенция по стандартизация и метеорология (ДАСМ), доказано с документи.



13. Рекламацяонен срок и начин на уреяздане на рекламациите: Количествени - в момента на 
приемането. Рекламациите за отклонения в качеството -  до 10 /десет/ работни дни след излизане на 
пробите за качество.

14. Франкировка:
1. склад на фижала на; „СБРНК -  НК“ ЕАД, фижал Хисар, ул. „Гурко“ №8, гр. Хисар 4180.

2. склад на филиала на: „СБРНК -  НК“ ЕАД, фижал Баня Карлово, ул. „Липите“ №1, гр. Баня 4360.

3. склад на филиал на: „СБРНК -  НК“ ЕАД, филиал Поморие, ул. „проф. Парашкев Стоянов“ № 7, 
гр. Поморие 8200.

15. Срок на доставка: до три дни след заявка, цялото количество до 3 години, считано от датата на 
сключване на договора.

16. Условия на цената: Цената при всяка конкретна доставка се определя на база официално 
обявената цена на „Булгаргаз “ЕАД за 1000 кубични метра без ДДС и без акциз към датата на 
приемане на доставката плюс надбавка за доставка със специализирани транспортни средства, 
постигната на сесията на ССБ АД в размер на 774 лева без ДДС. Размерът на надбавката се запазва 
еднакъв през целия срок на договора. Цената включва и всички разходи за доставката до склада на 
„СБР-НК“ЕАД, филиали Хисар, Баня Карлово и Поморие. Промяната на цената на горивото се 
удостоверява с официален бюлетин на „Булгаргаз “АД за периодично изменение на цените. 
ПРОДАВАЧЪТ предоставя заверен документ за цената на „Булгаргаз “АД към датата на всяка 
доставка.

17. Начин на плащане: “СБР-НК“ЕАД заплаща доставеното количество банкова сметка на 
ПРОДАВАЧА, до един месец след представяне на фактура за извършена доставка.

18. Гаранционен депозит: ПРОДАВАЧЪТ внася 1%/един процент/ от стойността на борсовия 
договор с ДДС по депозитна сметка на ССБ АД. Депозитът се освобождава по реда посочен в 
Правилника на ССБ АД.

19. Документация на стоката: Документи по ЗОП на ПРОДАВАЧА, сертификат за качество и 
сертификат за произход на стоката, документ за внесена гаранция по изпълнението.

20. Неустойка: За неизпълнение на задължения по борсовия договор, включитежо за 
неоснователно прекратяване и ж  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 са освободени от права и претенции от страна на трети лица.



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

КРАЕН КЛИЕНТ - КУПУВАЧ
«Са^щализиршв болншщ за рехабшпитащш -  Национален комплекс** ЕАД,
Адрес: гр. София, бул. ,3асил Левски“ № 54,
представлявано от Плумелина Димитрова Минева -  изп. Директор
Тел.: 02 9885905, E-m ail: sbm k@ rehabilitation.bg,
Ф акс: 02 9876121e-mail: sbmk@rehabilitacion.bg

ЧЛЕН НА БОРСАТА - ПРЕДСТАВИТЕЛ НА КУПУВАЧА 
^Скорпион Брокере** ЕООД
Дщ>ес: ip. София, район Оборище, ул.Русалка 4

ЛИЦЕНЗИРАН БРОКЕР - ПРЕДСТАВИТЕЛ НА КУПУВАЧА 
Антоанета Дечева

КРАЕН КЛИЕНТ -  ПРОДАВАЧ:
”БЛУ ЕНЕРЖН" ЕАД
Агфес: ip. София 1463,район р-н Триадица, пл. "Бълг^ия" No 1, ет. 3 
Представлявано от ЯНКО ИВАНОВ ЗДРАВКОВ

ЧЛЕН НА БОРСАТА - ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ПРОДАВАЧА: 
яУшюерсал Брокере** ЕООД
Адрес: ip. София, ж.к. Лозенец, ул. ,Зорски пътник“ No 39, ет. 2

ЛИЦЕЮИРАН БРОКЕР - ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ПРОДАВАЧА:
Теодора Аснаоухюа

к у п у в а ч !
Подписал к£

Ч /г о у - ^  2>OJp
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