
Приложение j'fc 8 от Борсовия правилник

БЪЛГАРСКА СТОКОВА БОРСА АД 

БОРСОВ ДОГОВОР 3.12.201 $ гол.

За покупко-продажба на стоки ‘й ф  посредничеството на членове на
Българска С ||кова Борса АДI кII

По процедура на договаряне бел обяйгйшие, при условията на чл.90, алЛ, т.1'1 
от Закона за обашр веиите поръчки

" I

Днес, 23.12.20! 5г. на сесия на "Българска Отфкова Борса1' АД /БОБ/ между:

1. „СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“, със седалище и адрес на управление: 
град Шумен, улДПетра” № I. .БИК: 201617412. представлявано от инж. Веселин Нинов - 
Директор, чрез члена на борсата “Скорпион Брокере” ЕООД по договор за борсово 
Представителство JNs 90/12.11.2015г. и поръчка-спецификация .Ne I - 2016/27.11.2015 год,, чрез 
упълномощения му лицензиран брокер Антоанета Дечева, съгласно поръчка А"» 182/01.12.2015г,, 
наричан в текста: КУПУВАЧ,

и

2. “ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ЕИК 121699202, със седалище и адрес на управление: гр. 
София. бул. „Тодор Александров“ №> 42, представлявано от Валентин Василев ̂ 'ТЛЬЧЗрез члена 
на борсата “Скорпио брокере” ЕООД, по договор за борсово представителство от 2015г. и 
поръчка-спецификация, с упълномощения му лицензиран брокер Светослав Стойчев, наричан в 
текста ПРОДАВАЧ,

се сключи този договор за следното:

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чд.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 ие 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 КУПУ ВАЧА.
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 иа 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 иа 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 иа 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 друг и 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.7.3, Страните се освобождават от срока за изпълнение на договорните си задължения, ако 
невъзможността да се изпълни в срок се дължи на непреодолима сила но смисъла на чл.ЗОб от
ТЗ.
Чл.7.2. Страна та, 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.8.1. При непостигане на споразумение споровете ще се отнасят за решаване ло 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.
Чл.8.4. В срок от три дни слея издаване на фактура, страните следва да платят борсова такса, съгласно 
действащата тарифа за борсови такси и услуги без ДДС. по следната банкова сметка:

IBAN: ВС69 FJNV 9150 10! 6 1161 76 
В 1C: FfNBGSF
„Първа Инвестиционна Банка“ АД



П р и л о ж е н и е  к ъ м  б о р с о в  д о г  о в о р  № /< ' 23 . 12.2015 г о д .

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

СПЕСИФИКАЦИЯ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ КЛАУЗИ

Наименование на стоката
Прогнозно 

Количество в 
литри

Единична Цена на 
литър с ДДС 

/с отстъпка/ към 
23.12.2015г.

|
Обща стойност с 

ДДС в лева

Бензин A 95Н 122 370 л. 1.96 яева/л. 239 845.20 ле.

Бензин А 98 3 210 л. 2,18 лева/л.
6 997,80 лв.

Дизелово гориво 178 950 л. 1,97 лева/л. 352 531,50 лв.

Газ пропан-бутан 86 500 л. 0,85 лева/л. 73 525,00 лв.

Обща Стойност с включен ДДС: 672 899.50 лева
в това число:
ДДС в размер на 20 % : 112 149,92 лева
Стойност без включен ДДС : 560 749,58 лева

Обща стойност с включен ДДС: шестстотин седемдесет и две хиляди осемстотин деветдесет 
и девет лева и петдесет стотинки.

Забележка: Горепосочена та обща стойност с. включен ДДС е изчислена иа база показанията 
за средните цени на дребно на горивото от бензиноколонките на търговската верига 
бензиностанции на „Лукойл България”-ЕООД, валидни в деня на сключване на настоящия 
договор и намалени с отстъпката фиксирана в този договор.

1. Наименование на стоката: „Доставка на горива чрез карти за безналичио плащане за 

служебните МПС и нуждите на ,.СИДП" ДП Шумен гр. Шумен - Централно управление 

гр.Шумен; 2. ТИ ДГС Варна. гр. Варна: 3.TI1 ДГС Добрич гр. Добрич; 4.ТП ДГС Шумен гр. 

Шумен; 5. ТП ДЛС „Шерба“, Обособено звено с.Старо Оряхово: 6. ТП ДГС „Генерал Тошево'1, 

Обособено звено гр.Генерал Тошево; 7. ТП ДЛС „ПаламараД е.Венец; 8. ГП ДГС Тьрговище-гр. 

Търговище;

2. Допълнителиа Характеристика /изисквания/:Доставка ма бензин A 95Н, бензин А98 Н, 

дизелово гориво за автомобили: газ пропан-бутан за зареждане на автомобили:

3. Опаковка : наливно, ог бензиноколонките на Продавача.

4. Прогнозни количества :

т.4. Прогнозни количества :
4.1.Ьензин А95Н - 122 370 литра, в това число:
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4.1.1 ...СИ ДП“ ДП Шумен гр. Шумен - централно управление гр.Шумен
4.1.2. ТП ДГС Варна, гр. Варна;
4.1.3. ТП ДГС Добрич гр. Добрич;
4.1.4ЛТ1 ДГС Шумен гр. Шумен;
4.1.5 ДЛС Шерба.Обособеио звено с.Старо Оряхово;
4.1.6. ДГС Ген. Тошево, Обособено звено гр.Генерал Тошево
4.1.7. ТП ДЛС „Паламара", с.Венец
4.1.8. ТП ДГС Търговище гр. Търговище

-12 000 литра
- 10 000 литра
- 20 500 литра
- 16 000 литра
- 15 000 литра
- 15 000 литра

- 23 870 литра
- ! 0 000 литра

4.2.Бешин А98 - 3 210 литра, в това число :
4.2.1. „СИДП“ ДП Шумен гр. Шумен - централно управление гр.Шумен - 3 000 литра
4.2.2. ТП ДЛС Паламара”, с.Венец - 210 литра

4.3,Дизелово гориво за автомобили - 178 950 литра,в това число :
4.3.1. „СИДП“ ДГ1 Шумен гр. Шумен - централно управление гр.Шумен;
4.3.2. ТП ДГС Варна. го. Варна:'
4.3.3. ТП ДГС Добрич гр. Добрич;
4.3.4. ТП ДГС Шумен гр. Шумен:
4.3.5. ДЛС Шерба Обособено звено с.Старо Оряхово;
4.3.6. ДГС Ген. Тошево, Обособено звено гр.Генерал Тошево
4.3.7. ТП ДЛС .,Паламара“, с.Венец
4.3.8. ТП ДГС Търговище гр. Търговище

-2! 000литра 
- 3 500 литра

- 19 500 литра
- 6 000 литра
- 10 000 литра
- 10 000 литра 

- 100 950 литра
8 000 литра

4.4.Газ пропан бутан -  86 500 литра,в това число :
4.4.1. „СИДП‘/* ДП Шумен гр. Шумен - централно управление гр.Шумен;
4.4.2. ТП ДГС Варна, гр. Варна;
4.4.3. ТП ДГС Добрич гр. Добрич;
4.4.4. ДЛС Шерба Обособено звено с.Старо Оряхово;
4.4.5. ДГС Ген. Тошево, Обособено звено гр.Генерал Тошево
4.4.6. ТП ДЛС „Паламара“, с.Венец
4.4.7. ТП ДГС Търговище гр. Търговище

- 3 000 л итра
- 18 000 литра
- 6 500 литра
- 20 000 литра 
- 4 000 литра

- 13 000 литра
- 22 000 литра

Количествата са прогнозни, като Купувачът не се ангажира да ги усвои изцяло и не носи 
отговорност пред Продавача за претенции в случай, че обемът на поръчката не бъде изцяло 
изпълнен.

5. Качество: горивата да отговарят на Наредбата за изискванията за качеството на течните 
горива, условията, реда и начина за техния контрол.

6. Година на производство /заделяне/: 2015/2016 години

7. Срок на годност /съхранение/: съгласно БДС

8. Срок на изпълнение на настоящия договор : от 01.01.2016 год. до 31. 12.2016 год.

9. Срок на доставка: 24 часа в денонощието, на беизиноколонките на търговската верига 
бензиностанции на Продавача.

10. Франки ровка: франко бензиноколонките на търговската верига бензиностанции на „Лукойл 
България“- ЕООД на територията на цялата страна.
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II. Ценообразуване: Закупуването на стоките се осъществява на база цените, валидни към 
момента на зареждането в бензиностанциите на Продавача за горивата /цена на колонка за 
съответния вид гориво/ и смазочните материали в деня на зареждане е отстъпка както следва:

11.1 .За Безоловен бензин A 95Н, отстъпка в размер на 0,05 лева / литър с включен ДДС 
11.2.3а безоловен бензин А 98. отстъпка в размер на 0,05 лева / литър с включен ДДС 
11.3.3а дизелово гориво за автомобили - евродизел отстъпка в размер на 0,05 лева / литър с 
включен ДДС
11 -4. За газ пропан бу тай отстъпка в размер на 0,03 лева / литър с включен ДДС

Размерът на търговската отстъпка е фиксиран за целия срок на договора и не може да 
бъде променяй.

12. Предаване на стокат а:
12.1. Картите за безналично заплащане да се издадат за съответния регистрационен номер на 
моторното превозно средство по списъци, посочени от Купувача.
12.2. Издадените карти да се ползват за заплащане на горивата (безоловен бензин А95Н. 
безоловен бензин А98; дизелово моторно гориво - Евродизел, газ пропан бутан).
12.3. Продавачът да осигури 24 часа в денонощието зареждане с гориво на бензиностанциите си.
12.4. Продавачът да осигури проследяване на разходите, извършени с картите във всеки момент 
чрез достъп ио Интернет.
12.5. Продавачът да осигури 24 часа в денонощието телефонна връзка за контакти при промяна на 
данни, лимити, загубена карта или необходимост от съдействие.

13.Мяето на предаване на стоката
бензиностанция, снабдена с терминални устройства за безналично 
рамките на териториалния обхват на дейност.както следва:
13.1. .,СИДП“ ДП Шумен гр. Шумен - централно управление:
1.1.2.ТП ДГС Варна,
13.3. ТП ДГС Добрич
13.4. ДДС- Шерба Обособено звено с.Старо Оряхово
13.5. ДГС Ген. Тошево, Обособено звено гр.Генерал Тошево
13.6. ТП ДЛС Лаламара". с.Венец 
13.7ЛТ1 ДГС Търговище гр.Търговище;

Продавачът да притежава не по-малко от една
плащане, разположени в

- гр. Шумен
- гр. Варна;

- гр. Добрич;
-с.Старо Оряхово:
- гр.Генерал Тошево
- с.Венец, обл.Шумен
- гр.Търговище

Продавачът се задължава да представи списък на бензиностанциите, снабдени с терминални 
устройства за безналично плащане, разположени в страната е посочен адрес и работно време.

14. Допълнителни изисквания към Продавача:
14.1. Продавачът да предостави на Купувача заявения брой карти, заедно с техния ПИК и код 
за Интернет достъп в запечатани непрозрачни пликове, за което езраниге подписват приемо- 
предавателен протокол.
14.2. Продавачът да блокира издадените карти в следните случаи:
14.2.1. При прекратяване действието на договора, независимо от основанието за прекратяване;
14.2.2. При получаване от Купувача на известие по имейл: g.valchev@lukoil.bg :
Факс; 02/981 27 02 или телефон 02 /917 42 89 на Продавача, че издадена карта е открадната 
и/или загубена и/или повредена;
14.2.3. При три пъти въвеждане на грешен ПИН код.
14.3. В случаите по т. 14.2.2. и т. 14.2.3. Купувача може да иска издаването на нова карта.

mailto:g.valchev@lukoil.bg


J 5.Финансови условия:
15.1 .Закупуването на стоките се осъществява на база цените, валидни към момента на 
зареждането в бензиностанциите на Продавача, намалени е договорената отстъпка. Отстъпката е 
постоянна и остава непроменена през цялото време на действие на договора.
15.2. Пернодът на фактуриране-да е от I-водо последното число на месеца,
15.3. Срокът за издаване на фактурите да е до 3-то число на следващия месец.
15.4. Продавачът да издава отделни фактури с краси получател: съответното терториално 
поделение
15.5.3а посочените от Купувача автомобили без право на данъчен кредит, Продавачът да издава 
отделна фактура.
15.6. Във фактурата да се вписва съответната отстъпка и да е придружена със справка с 
отразени регистрационни номера на МПС, съгласно приложените списъци, вида на зареденото 
гориво, датата и местонахождението на бензиностанцията.
15.7. Купувачът заплаща стойността на издадените фактури до 15 дни от датата на издаването 
им, като превежда дължимата сума по банковата сметка на Продавача.
15.8. Купувачът да прави рекламации в момента на зареждането при количествени и видими 
недостатъци.
15.9. При възникнали аварии но автомобилите, в резултат на зареждане с некачествено гориво, 
доказано по съответния ред, да се съставя констативен протокол, подписан от двете страни. 
Разходите за ремонта да са за сметка на Продавачът.

16. Гаранция и обезпечения /депозит/: Продавачът внася депозит по сметка на стоковата борса 
в размер на 1% (един процент) от стойността на договора.

17. Неустойка: За неизпълнение на задълженията по настоящия договор неустойката е 3 % (три 
процента) от стойността на неизпълнението.

18. Други договорености:
18.1C 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.

18.2 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.

При сключване на настояшня договор Продавачът се задължава да представи на Купувача 
следните документи :
I/ Удостоверение за регистрация от Агенцията по вписванията или посочване на Е ИК;
2/ Документ за регистрация по ДДС;
3/ Свидетелство за съдимост на управителя/управителите на фирмата -  продавач;
4/ Декларация по чл.47, ал.1.ал.2 и ал.5 от ЗОП от управителя/управителите на фирмата -  
продавач;
5/ Декларация за съответствие на качеството на течните горива ;
6/Удостоверение от Агенцията по вписванията,че фирмата-продавач не е обявена в 
несъстоятелност;
7/Удостоверение,че фирмата-продавач не обявена в ликвидация;
8/ Документи доказващи, че участникът разполага със система за зареждане на горива при 
условията на безналично плащане с електронни карти;
9/ Удостоверение за наличие или липса на задължения от местни данъци и такси ;
10/ Декларация за произход на стоките (производител);
11/ Удостоверение от НАП за липса на задължения по чд.87,ал.6 от ДОПК;
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wпорове възникнали от приложението на договоря® решават' от съда по общия ред. 

Този договор се състои от 7 /седем/ неделими стрАйди,

КРАЕН КЛИЕНТ -  КУПУВАЧ
..СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДГ!РИЯТи|| 
Адрес: град Шумен, улДПетра” № 1 

за контакти: Правен отдел:
Телефон: 054 / 833 123 
Факс: 054/833 123 
Атанаска Кръстева;
Димко Илчев;
Евгени Гандев - 0885 99 88 06

ЧЛЕН НА БОРСАТА - ПРЕДСТАВИТЕЛ НА КУПУВАЧА 
“Скорпион брокере” ЕООД
Адрес: гр. София 1505, обшила „Оборище”, уд. „Р\саЛка” No. 4 
Тел.: 02/492 38 48

ЛЙЦЕЮИРАН БРОКЕР - ПРЕДСТАВИТЕЛ НА КУПУВАЧА
Антоанета Дечева 
0889 71 00 02

КРАЕН КЛИЕНТ -  ПРОДАВАЧ:
“Лукойл България” ЕООД

Адрес: гр. София, бул,‘Тодор Александров” No. 42 . »ww,1ukoi:j,feg. offiee@iukon.bg 
БИК 121699202 
Тел. 917 41 59 
Факс: 962 22 28

ЧЛЕН НА БОРСАТА - ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ПРОДАВАЧА :
„Скорпио Брокере“- ЕООД 
Адрес: гр. София, ул. „Русалка“ 4

ЛИЦЕНЗИРАН БРОКЕР - ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ПРОДАВАЧА:
Светослав Стойчев

. Ц >

ПРОДАВАЧ:........ .

\

Подписал като представител 

Договорът е вписан в регистъра за сключените сделки на Бъг

ХЛ ^
J :  % 4

КУПУВАЧ:.. ...........
Подписал като представител

У)

а Стокова Борса •- АД.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 
НА БЪЛГАРСКА СТОКОВА БОРСА-АД
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