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

БОРСОВ ДОГОВОР № . Д к ^ ...
За покупко-продажба на стоки чрез посредничеството на членове на

Софийска стокова борса АД
Днес, 19.02.2020 г. на сесия на “ Софийска стокова борса” АД /ССБ АД/ 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 10.01.2020 г. и поръчка-спецификация № 
1/21.01.2020 г., с упълномощения му лицензиран брокер Антоанета Дечева, наричан КУПУВАЧ

и

2. „ТЕРА КОРИ” ЕООД, ЕИК: 131565689, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Бачо 
Киро“ №49, ет.2, представлявано от Димитър Тупаров, чрез члена на борсата “Ен-Джи Брокерс” 
ЕООД по договор за борсово представителство от 2018г. и поръчка-спецификация от 11.02.2020 г., с 
упълномощения му лицензиран брокер Виктор Войнов, 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 показатели и други 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 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 етикирането на стоката се извършва от ПРОДАВАЧА, съгласно 
изискванията на БДС, отрасловите нормали или 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 други 
обичайни разходи, доколкото не е уговорено друго между страните в спесификацията.
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
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спесификацията, 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 
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

, В1С: 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.
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Приложение към договор № 19.02.2020 г.

Наименование на стоката Количество
Ед. Цена, е вкл. 

надбавка в размер 
на 6,5 %  , без ДДС

Обща стойност 
без ДДС

Гориво за отопление 410 000 л. 1 731,34 лв./хил. л. 709 849,40 лв.

Обща стойност без ДДС: 709 849,40 лева
ДДС: 141 969,88 лева

Обща стойност с ДДС: 851 819,28 лева

С думи: Осемстотин петдесет и една хиляди осемстотин и деветнадесет лева и двадесет и осем 
стотинки с ДДС

1. Вид поръчка /покупка, продажба/: ПОКУПКА по Закона за обществените поръчки.
2. Наименование на стоката: Гориво за отопление - с код по СРУ: 09135100-5 и КН: 27101964. 
Горивото е предназначено за изгаряне в отоплителни инсаталации при зимни температури.
3. Допълнителна характеристика и количества: Прогнозни количества 410 000 л. (четиристотин и 
десет хиляди 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 Юли 2003 г., изм. ДВ бр.69 от 23 Август 2005г.., изм. ДВ. бр.78 от 30 Септември 2005г., изм. ДВ. 
бр.40 от 16 Май 2006г., изм. ДВ. бр.76 от 21 Септември 2007г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., 
изм. ДВ. бр.36 от 10 Май 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.55 от 20 Юли 2012г.,изм. ДВ. бр.ЮЗ от 28 Декември 
2012г., изм. и доп. ДВ. бр.88 от 24 Октомври 2014 г., изм. ДВ. бр.4 от 01 Януари 2018г., изм. и доп. ДВ. 
бр.63 от 31 Юли 2018г. 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: 2020 г., 2021 г. и 2022 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 22.02.2020 г.
13. Цена /без ДДС/: Цената е в български лева и се формира като към „средната цена“ на 1000 литра без 
ДДС на гориво за отопление към датата на експедиция на горивото, се добави търговска надбавка, в 
размер на 6,5% (шест цало и пет десети процента) на 1000 /хиляда/ литра доставено гориво.

Надбавката е постоянна и остава непроменена през цялото действие на договора.

Средната цена на 1000 литра без ДДС на гориво за отопление СРУ: 09135100-5, КН 27101964 се 
определя като средна величина от действащите цени на гориво за отопление по ценоразписите на 
„Сакса“ ООД (база София), „Литекс“ АД (ПСБ Илиянци) и „Инса Ойл“ ООД (Петролна база -  с. 
Белозем) към датата на всяка доставка. Ако липсва цена на гориво за отопление при даден доставчик 
се взима цената на Газьол за промишлени и комунални цели (ПКЦ) за съответния доставчик и 
площадка.
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В случай, че няма достъп до някой от гореизброените официално обявени ценоразписи, то средна цена 
се определя като средна величина от действащите цени на гориво за отопление от останалите 
ценоразписи.

В посочената в Борсовия договор цена е включена стойността на стоката, акциз, транспортни и товаро -  
разтоварни разходи франко обекти на територията на Община Велико Търново, мита и налози на 
горивата предмет на борсовия договор.
14. Условия на заплащане на цената: Всяка извършена доставка се заплаща след подписване на 
приемо-предавателен протокол, представяне на Декларация за съответствие на качеството на течните 
горива , представяне на документ- справка за средна цена за гориво за ототпление към датата на всяка 
доставка и издаване на фактура, с включен акциз, надбавка 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 
1 О/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 Продавачът внася по сметка на Софийска Стокова Борса 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. Гаранционния 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.
24. 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, чрез опълномощения си брокер:

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

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



№
КУПУВАЧ:
Община Велико Търново
Адрес: гр. Велико Търново, пл. „Майка България” №2,
ЕИК: 000133634
Представлявана от инж. Даниел Панов
Лице за контакт: инж. Ивайло Дачев - Главен експерт в отдел "Техническа инфраструктура", дирекция 
"Строителство и устройство на територията";
Тел.: 062/619 228; 062/619 229 
Ел.поща: тор  vt@abv.bg.

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

ЛИЦЕНЗИРАН БРОКЕР -  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: Димитър Тупаров
Тел.: 088 5 225 230
Ел. поща: terakorp(2),mail.be
Банкова сметка:

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

ЛИЦЕНЗИРАН БРОКЕР ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ПРОДАВАЧА:
Виктор Войнов - /

КУПУВАЧ:....^?.КУП УВА 4 : . . . .y * r .A V .........
Подписал като представител

ПРОДАВАЧ:........................
Подписал като представител
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