
Приложение № 8 от Борсовия правилник

БЪЛГАРСКА СТОКОВА БОРСА АД 

БОРСОВ ДОГОВОР

към Талон с per №012 /25.01.2018 год. 

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

Днес, 08.02.2018 г. се подписа настоящият договор, за сделка сключена на сесия 
на „Българска стокова борса” АД /БСБ/, проведена на 25.01.2018 г., между :

1. ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО , ЕИК: 000133634, седалище: гр .. Велико Търново, 
пл. „Майка България” № 2, представлявано от инж. ДАНИЕЛ ПАНОВ -  Кмет на 
Общината и Даниела Данчева -  Главен счетоводител Община Велико Търново и 
отговорно лице по чл. 13, ал. 3, т. 3 от Закона за финансовото управление и контрол в 
публичния сектор (ЗФУКПС), чрез члена на борсата „Скорпион брокерс“ ЕООД, по 
договор за борсово представителство от 05.01.2018 г. и поръчка-спецификация № 
1/2018 г„ е упълномощения му лицензиран брокер Антоанета Дечева., съгласно 
поръчка № 02/15.01.2018 г„ наричан КУПУВАЧ и

2. „ТЕРА КОРИ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Бачо 
Киро“ №49, ет.2, ЕИК: 131565689, представлявано от Димитър Тупаров, чрез члена на 
борсата “Ен-Джи Брокерс” ЕООД по договор за борсово представителство и поръчка- 
спецификация от 23.01.2018г., е упълномощения му лицензиран брокер Гергана 
Савчева, наричан в текста ПРОДАВАЧ,

Страните се споразумяха 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.
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.

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 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, съгласно действащата тарифа върху общата стойност на сключените сделки без 
ДДС, по следната банкова сметка:

1ВА1Ч:
В1С:
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Приложение към договор по Талон с per. № 012/25.01.2018 г. 

СПЕСИФИКАЦИЯ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ КЛАУЗИ

Наименование на стоката Количество
Ед. Цена, с вкл. 

надбавка в размер 
на 9,5 % и без ДДС

Обща стойност 

без ДДС

Газьол за промишлени и 
комунални цели 504 848 л. 1742,15 лв./хил. л. 879 518,42 лв.

ДДС: 175 903,68 лв.

Обща стойност: 1 055 422,10 лв.

1. Словом: Един милион петдесет и пет хиляди четиристотин двадесет и два лева и 
десет стотинки с ДДС.

2. Наименование на стоката: Газьоли за промишлени и комунални цели - шифър по 
ЕКП: 213 342 00 11 и код по СРУ: 09134000-7

3. Допълнителна характеристика и количества: Прогнозни количества 504 848 л.
(петстотин и четири хиляди осемстотин четиридесет и осем литра) за 2 години ±10%.

4. Качество: да отговаря на “Наредбата за изискванията за качеството на течните 
горива, условията, реда и начина за техния контрол”, приета с постановление на МС 
№156/15.07.2003 г., обн. ДВ, бр.66 от 25.07.2003 г., поел. изм. ДВ бр.36 от 10.05.2011 г., 
изм. и доп., бр. 88 от 24.10.2014 г., в сила от 24.10.2014 г. и БДС. Продавачът представя 
Декларация за съответствие на качеството на течните горива.

5. Опаковка: наливно.

6. Произход /производител/: България, Европейски съюз.

7. Година на производство: 2018 г. и 2019 г.

8. Срок на годност /съхранение/: съгласно БДС.

9. Модул на делимост: 1/един/контракт.

10. Норма на товарене и други транспортни условия: съгласно капацитета на 
вместимост на обектите и размера на заявеното количество. Транспортът се извършва 
от Продавача с автоцистерни за доставка и развод.

11. Място на предаване /франкировка/: франко обекти на територията на Община 
Велико Търново.

12. Срок на доставка и срок на договора: до 5 /пет/ работни дни след заявка за срок 
от 24 месеца, считано от 22.02.2018 г.

13. Цена /без ДДС/: Цена на 1000 /хиляда/ литра, без ДДС увеличена с надбавка в 
размер на 9,5% /девет цяло и пет десети процента/ от действащата цена на “Лукойл 
Нефтохим Бургас”АД за газьол за промишлени и комунални цели, с включени 
транспортни и товаро -  разтоварни разходи франко обекти на територията на Община 
Велико Търново, в деня на сключване на борсовия договор.

14. Условия на заплащане на цената: цената на заплащане на всяка отделна партида 
газьол за промишлени и комунални цели е цена на 1000 /хиляда / литра, без ДДС



увеличена с 9,5% /девет цяло и пет десети процента/ от действащата цена на “Лукойл 
Нефтохим Бургас”АД за Газьол за промишлени и комунални цели, в деня на 
получаване на стоката, след подписване на приемо-предавателен протокол, представяне 
на Декларация за съответствие на качеството на течните горива , представяне на 
документ за цената на „Лукойл Нефтохим Бургас“АД за Газьол за промишлени и 
комунални цели към датата на всяка доставка и издаване на фактура, с включен акциз 
и ДДС.

15. Начин на плащане: банков превод /платежно нареждане/.

16. Срок за плащане на цената: до 30 дни след издаване на фактура.

17. Акт, удостоверяващ предаването на стоката: приемо-предавателен протокол и 
Декларация за съответствие на качеството на течните горива.

18. Начин на установяване на количеството /измерване, броене, друго/: измерване 
чрез уредите за мерене на автоцистерните за всяка доставка.

19. Орган, удостоверяващ качеството на получавана стока: независима контролна 
организация.

20. Рекламационен срок, начин на уреждане на рекламациите: за количество в 
момента на приемане на стоката в присъствие на представител на Продавача и 
представител на Купувача; за качество до 10/десет/ дни след излизане на пробата. 
Проби се вземат при съмнение за качеството на горивото. При доказани отклонения на 
показателите на горивото спрямо референтните от Приложение № 5 от Наредбата, 
пробата се заплаща от Доставчика, а горивото се подменя за сметка на Доставчика.

21. Гаранция и обезпечения/депозит/: в срок до 24/ двадесет и четири/ часа след 
сключване на борсов договор и преди неговото подписване Продавачът внася по 
сметка на БСБ АД гаранционен депозит, в размер на 1%/ един процент/ от стойността 
на борсовия договор без ДДС. Гаранцията се освобождава след изтичане на договора и 
безусловно приемане на договорените количества. Г аранционния депозит е 
предназначен да послужи за прихващане на евентуално дължима от крайния продавач 
неустойка, в случай на пълно или частично неизпълнение от негова страна на 
сключения борсов договор.

22. Неустойки: За неизпълнение на задължения по силата на борсовия договор 
неустойката е 1%/един процент/ от стойността на неизпълнението без ДДС.

23. Продавачът да декларира, че стоката е освободена от претенции и задължения 
към трети лица и фирми.

26. Други уговорки: С подписването на борсовия договор, членовете на борсата 
представляващи Купувача и Продавача декларират и удостоверяват изрично писменото 
си съгласие за цялостно, пълно и безусловно прехвърляне на възникналите за тях 
парични и други вземания и задължения по борсовия договор върху клиентите им, 
поръчали сключване на борсовата сделка, считано от момента на нейното сключване. 
При подписване на борсовия договор Продавача представя на Довереника:

- Документи за доказване липсата на основания за отстраняване по чл. 54, ал. 1 от 
Закона за обществените поръчки.

Този договор се състои от 6 (шест) неразделни страници.



КУПУВАЧ:
Община Велико Търново
Адрес: гр. Велико Търново, пл. „Майка България” №2,
ЕИК: 000133634
Представлявана от инж. Даниел Панов 
Лице за контакт: Надя Петрова 
Тел.: 0884 20 12 18 
Ел.поща: nadia.vt@abv.bg

ЧЛЕН НА БОРСАТА-ПРЕДСТАВИТЕЛ НА КУПУВАЧА: 
„Скорпион брокере” ЕООД

ЛИЦЕНЗИРАН БРО К Е Р -  ПРЕДСТАВИТЕЛ НА КУПУВАЧА: 
Антоанета Дечева

ПРОДАВАЧ:
„ТЕРА КОРП” ЕООД 
Гр. София
Ул. „ Бачо Киро” №  49, ет.2
ЕИК: 131565689
МОЛ: Димитър Тупаров
Лице за контакт: Д имитър Тупаров
Тел.: 088 5 225 230
Ел. поща: terakorp@mail.bg
Банкова сметка:

ЧЛЕН НА БОРСАТА ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ПРОДАВАЧА: 
„ЕН-ДЖИ брокере” ЕООД

ЛИЦЕНЗИРАН БРО КЕР ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ПРОДАВАЧА:
Г ергана Савчева

Настоящето приложение й неразредлна част от Договора. 

ПРОДАВАЧ:  г.. КУПУВАЧ:

подписал като представител подпиррл като представител

И ЗП Ъ Л Н И ТЕЛ Н И  Д ИРЕКТОРИ 
НА БЪ Л ГА РСКА  СТОКОВА БО РС ' ' ~ V

(Орлин Стефанов)
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