
БЪЛГАРСКА СТОКОВА БОРСА АД 

БОРСОВ ДОГОВОР № 1824 / 06.01.2015 г. 

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

По процедура договаряне, без обявление, при условията на чл.90, ал.1, т.П 
от Закона за обществените поръчки 

Днес, 06.01.2015 г. на сесия на "Българска Стокова Борса" АД /БСБ/ между : 

1. ПОЧИВНА БАЗА „ОРЛИЦА" - ПАМПОРОВО , ЕИК: 176267875, 
адрес : Курортен комплекс Пампорово, местност Караманджа, област Смолян., представлявана от 
Евгений Атанасов -директор, чрез члена на борсата „Г 4 Трейд"- ЕООД по договор за борсово 
представителство от 23.12.2014 година, с упълномощения му лицензиран брокер Явор 
Гайдарджиев, наричан в текста КУПУВАЧ 
и 

2."ДМВ"-ЕООД, ЕИК 117679603, ДДС № BG117679603, седалище гр.Русе, ул."Воден" № 14, 
вх.1, ет.2, ап.З, представлявана от Десислава Савова - управител, чрез члена на борсата 
..ТМТ ТРЕЙД"- ЕООД по договор за борсово представителство № 5/ 04 март 2014 год.. 
с упълномощения му лицензиран брокер Стойчо Иванов, наричан в текста ПРОДАВАЧ, 

се сключи този договор за следното: 

ПРЕДМЕТ НА ДОЕОВОРА 

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

НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 
Чл.7.1 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 изпяло 
или частично договора. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
Чл.8.1. При непостигане на споразумение споровете ще се отнасят за решаване до компетентен 
български съд. 
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. 

Приложение към договора! 



ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ 
БОРСОВ ДОГОВОР № 1824 / 06.01.2015 г. 

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

По процедура договаряне, без обявление, при условията на чл.90, ал.1, т.И 
от Закона за обществените поръчки 

СПЕЦИФИКАЦИЯ И ДОПБЛНИТЕЛНИ КЛАУЗИ 

Наименование на стоката 
Прогнозно 
количество 

в литри +/- 20% 
Цена без ДДС 

на 1000 л. 
Обща стойност 
без ДДС в лева 

Дизелово гориво за отопление 
газьол/с код по CPV 09135100-5 130 000 1 081,28 лева 140 566.40 лева 

Обща Стойност без ДДС 140 566,40 лева 
Данък Добавена Стойност 20% 28 113,28 лева 
Обща стойност 168 679.68 лева 

Обща стойност словом: сто шестдесет и осем хиляди шестстотин седемдесет и девет лева и 
шестдесет и осем стотинки с включен ДДС. 

Забележка: Горепосочената стойност е изчислена на база цена за вътрешен пазар на "Лукойл 
България" ЕООД към дата 06.01.2015 г. - 992,00 лв. / 1000 л. (деветстотин деветдесет и два 
лева за хиляда литра) без ДДС, увеличена с надбавка от 9 % ( девет процента ). 
Количество: до 130 000 литра (сто и тридесет хиляди литра) +/- 20% . Количеството е прогнозно, 
като не задължава Купувача да го закупи в пълен обем.Доставките зависят от климатичните 
условия. 

Забележка: Плътността на горивата се определя при температура 15° С. 
Характеристика: газьол за отопление, с код по CPV 09135100-5 и код по КН 27101943. акцизна 
ставка 50 лв/1000 л., съгласно чл.33,ал.1,т.1 от Закона за акцизите и данъчните складове. 
Опаковка: наливно. 
Произход : Европейски съюз 

Качество: по БДС, по анализно свидетелсто: съгласно БДС и Декларация за съответствие на 
качеството на течните горива. Доставените горива трябва да отговарят на БДС и на изискванията 
на действащите нормативни актове. Всяка доставена партида трябва да бъде придружена със 
сертификат за качество от завода - производител. При условие, че сертификатът е издаден от 
чуждестранна лаборатория, същият трябва да бъде преведен, от лицензиран преводач, на 
български език. 

Година на производство /заделяне/: 2014/2015 /2016 
Срок на годност /съхранение/: съгласно БДС 
Норма на товарене и други транспортни условия: съгласно капацитета на вместимост на обекта 
и размера на заявеното количество.Транспортът се извършва от Продавача с автоцистерни за 
доставка и развоз, с лицензиран специализиран транспорт за превоз на течни горива притежаващи 
брояч в литри ,замерен и пломбиран от оторизиран орган,за сметка на Продавача. 
Срок на доставка: До два работни дни след заявка от Купувача 

Франкировка: франко складово стопанство на Почивна База „Орлица" - Пампорово в к.к. 
Пампорово, местност Караманджа, област Смолян. 
Място на предаване на стоката: франко складово стопанство на Почивна База „Орлица" -
Пампорово в к.к. Пампорово, местност Караманджа, област Смолян. 
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Цена, включени разходи: цена на 1000 литра без ДДС, увеличена с търговска надбавка от 9% 
(девет процента) от действащата в деня на доставката цена на „Лукойл България"-ЕООД за газьол 
за отопление, с включени транспортни и товаро-разтоварни работи, с начислен акциз, еко- и 
пътни/транспортни такси, франко складово стопанство на Почивна База „Орлица". Процентът на 
търговската надбавка посочен в настоящия договор е твърд и не подлежи на промяна. 
Условие на заплащане на цената: след доставка и приемане на стоката и издаване на фактура, в 
срока упоменат в точка „Срок за плащане на цената". 

Начин на плащане: Плащането ще се извършва в лева, по посочена от Продавача банкова сметка 
след осъществяване на доставката, за съответните количества и при представяне на оригинална 
фактура. 
Срок за плащане на цената: до 30 (тридесет) календарни дни от представяне на оригинална 
фактура за съответното доставено количество гориво. 
Акт удостоверяващ предаването на стоката: приемо-предавателен протокол,фактура.складова 
бележкащревозен документ и Декларация за съответствие на качеството на течните горива. 
Начин на установяване на количеството: измерване, чрез уредите за мерене на автоцистерните 
на Продавача за всяка доставка в литри. 
Орган, удостоверяващ качеството на получаваната стока: независима контролна организация. 
Рекламационен срок,начин на уреждане на рекламациите: за количество - в момента на 
приемане на стоката, за качество - до 10 /десет/ дена след излизане на пробите за качество. 
Документация на стоката: декларация за съответствие на качеството на течните горива, приемо-
предавателен протокол и данъчна фактура. 

Продавачът е длъжен: да разполага със собствено оборудване /наето или ползвано на каквото и 
да било друго основание без ограничение/ минимум една цистерна с вместимост 20 тона и една 
цистерна с вместимост 4 тона, да извършва пренасянето на горивото до цистерната на потребителя 
с цистерна на собствен ход /без употреба на ел. енергия/, да осъществява зареждането на горивото 
в срок от два работни дни от подаването на заявката на конкретния потребител. Доставените 
количества газьол за отопление да бъдат придружени с декларация за съответствие на качеството 
на течните горива и да се отчитат. Доставените количества газьол за отопление да се отчитат чрез 
брояч, разходомер на доставчика в литри и разплащането да се извършва също в литри. 
Гаранция за добро изпълнение: 

Размерът на гаранцията за добро изпълнение е 3 % (три процента) върху стойността на 
настоящия договор без включен ДДС и е на стойност 4 216,99 лева (четири хиляди двеста и 
шестнадесет лева и деветдесет и девет стотинки). 

• Гаранцията за изпълнение се внася преди или едновременно със сключване на настоящия 
договор, като същата е предпоставка за сключване на договора. 

• Гаранцията, представена във формата на парична сума, се внася по банкова сметка на 
Купувача - Почивна База „Орлица" - Пампорово в банка Сосиете Женерал Експресбанк АД 
- клон Смолян, IB AN: BG45 ТТВВ94003120017768, BIC: TTBBBGSF или под формата на 
банкова гаранция - оригинал, безусловна и неотменима,в полза на Купувача, при спазване на 
изискванията на ЗОП за срок до края на срока на договора. 

• Сумата на гаранцията за изпълнение се усвоява от Купувача като обезщетение за вредите, 
причинени от неизпълнението от Продавача на задължения по договора. 

• Условията и сроковете за задържане на гаранцията за изпълнение са както следва: 
т.1 Условие: ако е налице неизпълнение на договора от страна на Продавача. 
т.2 Срокове: до решаване на спора с влязло в сила съдебно решение. 

При неизпълнение на обществената поръчка или някое от задълженията по нея,Купувачът 
има право да усвои гаранцията за изпълнение като обезщетение за причинените вредщреспективно 
като неустойка за неизпълнение на което и да е задължение на Продавача. 

• Купувачът освобождава гаранцията за изпълнение на договора, без да дължи лихви за 
периода, през който средствата законно са престояли при него, след последната доставка по 
договора и изпълнение на задълженията по него и при наличие на писмено уведомление от 
Продавача за банковата сметкащо която гаранцията да бъде преведена,в случай,че гаранцията е 
парична сума.Гаранцията се освобождава в срок от в срок до 20 (двадесет) календарни дни 
считано от изпълнението на договора, а в случай на гаранцията под формата на парична сума-
считано от уведомлението за банковата сметка ,по която сумата да бъде преведена. 
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Неустойка: за неизпълнение на задълженията по този договор неизправната страна дължи 
неустойка в размер на 3 % /три процента/ от стойността на неизпълнението без ДДС. 
Срок на изпълнение на настоящия договор : от датата на сключване на настоящия договор до 
31.03.2016 година или до изчерпване на количеството, което обстоятелство настъпи по - рано. 
Други договорености : 

1. С подписването на борсовия договор Продавачът и Купувачът декларират изричното си 
съгласие за цялостно, пълно и безусловно прехвърляне на възникналите за тях парични, стокови и 
други вземания, права и задължения по борсовия договор върху упълномощилите ги лица -
съответно върху крайните Продавач и Купувач. 

2. В случай, че допълнителни уговорки бъдат направени след момента на сключване на 
борсов договор директно между крайните Продавач и Купувач, същите са валидни и се считат за 
неразделна част от борсовия договор, само ако са направени в писмена форма - чрез Допълнително 
споразумение, което се прикрепва към всеки един екземпляр от договора. 

3. Всички неуредени в настоящия борсов договор въпроси са обект на допълнително 
уточняване между страните. 

Стоката е освободена от претенции и задължения към трети лица и фирми. 

Продавачът задължително представя на Купувача документи, които са предпоставка за 
сключване на договора, както следва: 
А/ Документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата 
по чл.47, ал.1, т. 1 - 4 и ал.5 от ЗОП, освен когато законодателството на държавата, в която е 
установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен безплатен регистър 
или предоставянето им безплатно на възложителя. Обстоятелствата, които трябва да са налице, за 
да бъде сключен договор са следните: 

1. Посочените в чл.47, ал.4 от ЗОП лица, да не са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако не са 
реабилитирани,за: 
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително 
изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; 

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; 

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; 

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; 

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс: 

е) (нова - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс - при възлагане 
на поръчки по чл.3,ал. 2. 

2. Участникът да не е обявен в несъстоятелност; 

3. Участникът да не е в производство по ликвидация или да не се намира в подобна процедура, 
съгласно националните закони и подзаконови актове; 

4. Участникът да няма задължения по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от Данъчно - осигурителния 
процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен 
орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, и да няма задължения 
за данъци или вноски за социалното осигуряване, съгласно законодателството на държавата, в 
която кандидатът или участникът е установен. 
5. Посочените в чл.47, ал.4 от ЗОП лица, да не са свързани лица с възложителя или със служители 
на ръководна длъжност в неговата организация. 
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6. Участникът да не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и 

установяване на конфликт на интереси. 

Б/ Гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % /три процента/ от стойността на борсовия 
договор без ДДС. Гаранцията за изпълнение се внася преди или едновременно със сключване на 
борсовия договор. 

Спорове възникнали от приложението на договора се решават от съда по общия ред. 

Този договор се състои от 6 /шест / неделими страници. 

КРАЕН КЛИЕНТ - КУПУВАЧ 
ПОЧИВНА БАЗА „ОРЛИЦА" - ПАМПОРОВО 
Адрес : Курортен комплекс Пампорово, местност Караманджа, област Смолян 
Лице за контакт: Евгений Атанасов 
Тел.: 0309/5 82 94 

ЧЛЕН НА БОРСАТА - ПРЕДСТАВИТЕЛ НА КУПУВАЧА: 
Фирма „Г 4 ТРЕЙД"-ЕООД 
Телефон : 0884 / 980 906 
Адрес : Русе 

ЛИЦЕНЗИРАН БРОКЕР - ПРЕДСТАВИТЕЛ НА КУПУВАЧА: 
Име : Явор Гайдарджиев 
Адрес : град Русе 
Телефон: 0898/66 50 91 

КРАЕН ПРОДАВАЧ: 
Фирма : "ДМВ"ЕООД 
Адрес : гр.Русе, ул."Воден" №14, вх.1, ет.2, ап.З 
Лице за контакт : Мирослав Личев 
Тел. : 0884/980 906 

ЧЛЕН НА БОРСАТА - ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ПРОДАВАЧА : 
Фирма : „ТМТ ТРЕЙД"-ЕООД 
Телефон : 0889/714 352 

ЛИЦЕНЗИРАН БРОКЕР - ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ПРОДАВАЧА: 
Име : Стойчо Иванов 
Телефон : 082/ 82 15 54 

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

ИЗПБЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР |Е[ 
НА БЪЛГАРСКА СТОКОВА БОРСА-АД : . . . 0 . 7 
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