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Борсов договор }lb ..t..t n..лvч€но на

за покупко-продажба на стоки, чрез посредни.Iеството на членове на
'Софийска стокова борса" А.Щ

,Щнес 07.02.20l8 год., на сесия на "Софlйска стокова борса" АД (ССБ) межд/:

Борсовия чJIен ,,KABI[ЬIIT' ЕООД, предстаышващ краfuiия Кугryвач ШIrМЕНСКИ
УниВЕРситЕт liЕIМскоп констднтин IIРЕслдВски'', по договор за борсово
представителство, чрез упъJIномощенIII му лшIензиран брокер ,Щесислава Гарванскq 0т една страна
и
Борсовия член ,,ЕН-.ЩЖИ БРОКЕРС" ЕООД, представJuIващ крайлrия Продавач - ,rrrУКОЙЛ -
БЪJIГАРИЯ" ЕООЛ по договор за борсово представителство, чрез )iпълномощеш{я му лицензиран
брокер Евелшrа Псгкос от дру,а страна,

се скпючп тозш договор за спедното:

IIРЕДЛЕТ IIА ДОГОВОРА
Чл.1. ПРОДАВАЧЪТ се задъJDкава да предаде, а КУПУВАЧЪТ да приеме и заплати стоката, описана в
приJIожената към договора спеlдафlжаrц,rя.
кАчЕство, оIIАковкА, мАркировкА.
ЧJI.2.1.1. СтОката следва да съответства на посочените в спеrц,lфшсацията качество, вIц, стаIцаръ
аСОРП{il{еЕГ, КОМШIеКГНОСТ, ТеХНИЧеСКИ ПОКаЗаТеЛИ И ДРУ'И ПаРаI\{еТРИ И ИЗИСКВаIIИЯ.
Чл,2.|.2. При определяне на качеството по мостри в спеrцафшtаIц{ята се опредеJuI броя tш, мястото,
НаЧИНа и срока им на съхраЕение и идекгифшц,rрането им (подпечатване, подписване или гшомбиране).
Ако не е уговорено друго в спеrшфикаIшrга, мостите се предоставят от ПРО,ЩАВАЧА безплатно, като
последният има право да ги получи обратно при неизпълнение надоговора по вина на КУПУВАЧД.
ЧЛ.2.2. Опаковането, маркирането и етикирането на стоката се извършва от ПРОrЩАВАЧА, съгласно
изискваниrIта на Б.щс, отрасловите нормали или обичайните условIrI, доколкою в спеrцфикаtията не са
уговорени спеIц.Iални изисквания.
IЩHA И УСЛОВИЯ НА IUIАЩЛНЕ.
Ь.З.1. I-{eHaTa на стоката е паршшата ср!ц по която е постигнато съгласие от брокерlтге по време на
борсова сеслш на "Софийска стокова борса" A,Щ.
ЧЛ.3.2. В ЦеНаТа на Стоката се вкJIючва gгойдrостта на опаковката, танспорта, даЕъLчл, аюшзи и други
обичайни р.lзходи, доколкото не е уговорено друго межд/ станите в спеrшфикацията.
ЧЛ.3.3. ЗаГшащането на цената следва да се извърши в срок, условиJI и по наtмн, посочени в
спеlцrфш<ацияга. При липса на такива уговорки иJIи на шIкои от тях кутIувАЧЪТ следва да зашIати
ценаг4 съобразно изискванията на законните разпоредби.
IIРЕДАВАНЕ IIА СТОКАТА. СОБСТВЕНОСТ. РИСК.
[IJI.4.1. ПредаванеГо на стоката следва да се извърши В срока, на мястото и по начина, посочени в
спеrцафшсацияга. При липса на такива уговорки или на }шкоя от тях, IIродцвДЧЪТ следва да предаде
стоката на KyT[yBAtIA, съобразно изискванията на законните разпоредби.
чл,4.2, Собствеността и рискьт от погиване и увреждане на стоката, ако не е уговорено друго в
СПеЦифlжацията, преминават от ПРО,ЩАВАЧА върху КУПУВАЧА с предаване на стоката.
ОБЕЗIIЕЧЛВАНЕ IIА ДОГОВОРНИ ЗАДЪJDКЕЕИЯИРИСКОВИ СЪБИТИЯ.
Чл.5,1. Изгьлнеrпrето на всяко договорно задъJDкение може да бъде обезпечено с предвIцени в
спеlц,rфlжащlята баrткови шIи други гараIщии, залог, поръчителство и др. Срлlтге, условI,IJIта и срокьт на
валLIдност натези обезпечеrпая се описват в специфшсаIияга.
tIл.5.2. IIродАвАчъТ може да гараЕрrра предоставянето на стоката, а КУТIУВАЧЪТ може да гараrгира
изплащането на цената й с внасянgго на депозит по сметка на Юlиринговата къща на ссБ А.щ. При ожаз
за изпълнение на посочените задъJDкеншI неизправната страна ryби предварrтгелно внесеният депозит,
като с)д{ата се предоставя на изправната страна.
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PEKiIAI\{AщILI
чл.6.1. РекпамаIцпr за несъответствия в коJIшIествою и качествою на поJI}цената стока се удостоверяватс предрIцените в спеlцlфшсаIияга констативни актове. Рекламацпmе се огп_равял и уреrqдJт по
предвIцения в спеIифшсаlщяга срок и условия, а ако такива не са предвидени - съобразнJзаконните
разпоредби
Чл.6.2.1. Реlшамшдп.I, отнасящи се до явни недостатъlш следа да бъдат предявени веднша след
при_емането/поrrучаването на стоката. За недостаrъIи на стоката покрити on aара*оцоонна оттоворност на
IIромвАtЦ, сроковЕге за предявяване на рекпамащмте не могат да бъдат по-дълги оп.арайц.rоrо*r"
срок.
Чл.6.2.2.С19итите недостатъIцr на стоката, поIФити от общата или от гараrпц.Iонната отговорност на
пр__одАвАчА се предявяваТ незабавнО след оп(риванgI0 им, но не по-кьсно от обция давнос"е, срок по
3З,Щ или 0т срокьъ договорен межю/ Фраштr€.
ПОСJIЕЩЦ.I ПРИ НЕИЗIЬJIНЕНИЕ IIА ДОГОВОРА
ЧLп.7.1Неизгьлнението на всяко договорно задъJDкение може да бъде скрепено с неустоiпса" посочена в
спеlщфшсаIияга. Размерът на неустойп<кге може Да бъде определен в глобална пари.пrа-сума wм в

цоцент 0т нереализIФаната сделка.
чл.7.2, IЪправната сграна може да търси обезщетеш.tе за реаJIно претърпените вредr, непокрити от
размера на уговорените неустойки.
НЕIIРЕОДОJIИМА CLL]IA
Чл.8.1.Страrпrге се освобоЖдаваТ от срока за изIIъJIнение на договорниТ€ си задъJDкения, ако
невъзможността да се изпъJIни в срок се дължи на непреодолима сиJIа.
чл.8.2.страната, коrго се позовава на непреодолима сила е дIъжна да уведоми другата страна за
събlтгиgrо в 3-дreBeH срок от настъIIването му и да й изпрапл писмено потвър}кденце за това събье m
oфш+,ra.гreнopгaнв10.ДreвeнcpoкoтнacтъIIBанетo.ПoсъццlянaчиниBсъцIитeсpoкoвeслeдBaдaбъдe
отправено и съобщеrше за прекратяване на събкп.tЕто.
Чл.8.3.Сроlьт за к}IтьJIнение на задълженията по договора се удъJDкава с времето, през което е била
налш{е непреодолимата силц възпрепятствала изпълнениЕго лцл. Ако негrреЬдолl*ата сила цродъJDки
ПОВеЧе ОТ 30 Дни страната която не е поJryчила изпьлнение, може лu npb*pur, изцяJIо -" *чЙ*"о
договора.
ЗАКПЮЧИТЕJIНИ РАЗПОРЕ,. ЦБИ
ЧгI.9.1. Претеlпщи, произтшlашцл или свърз:tни с тыIiув:шето, изпыIнението и нарушениет0 на настоящIя
договор могат да се отнасят до Борсовия арбитраж при "Софшiска стокова бЪрса" Д,Щ с полаване на
IIиcMeHa молба в ти екземIшяра, придр}Dкена с док€вател"r"а й с конкретиз"рчй 

"a*чй 
по основание

и размер.
Чл.9.2.1. "Софийска стокова борса" АД не е gграна по настоящиrI договор и не носи оттоворност за
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Приложение към Борсов договор на Софийска стокова борса АД М ./а.!.....
СПЕЦИФИКАЦИЯ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ КЛАУЗИ

общазтойцостl
на стоката количество Едини.пrа цена

БЕзоловЕн БЕнзин А_95н

БЕзоловЕн БЕнзин А_98н

ДИЗЕЛОВО МОТОРНО ГОРИВО

10 000 литра
(десет хиляди литра)

3 000 литра
(три хиляди литра)

10 000 литра
(десет хиJIяди литра)

1,73 лева/литър

1,98 лева/литър

|,77 лева/лптър

оБщА

ОБЩА СТОЙНОСТ(без ДДС): 40 940,00 лева

,,ЩЩС (20%): 8 188,00 лева
СТОЙНОСТ, с начислен ДДС: 49 128,00 лева

Словом: четиридесет и девет хипядI сто двадесет и осем лева, с вкrпочен ДДС

Колuчесmвоmо е про?нозно u е на база поmребленuеtпо за MuHaJ, перuо0, каmо Купувача лце ?u

усволва спореd нусlсОumе сu, а Проdавача прuеJпа, че няJ|||а 0а uма преmенцаu в апучай, че
обемпm на сdелкапла не tbde ,аrпълнеп шцяла

2. Качество: Отговарящо на разпоредбите на Наредбата за изисквulниrlта за качеството на
течните горива, условията, реда и HatMHa за техния коЕтрол и нейните изменения и допъJIнения.
3. Място Еа предаване: В бензиностtlнциите на Продавача, разположени на територията Еа гр.
Шумен, гр. Варна и гр. ,Щобрич и Р България.
4. Срок на предаване: ЕжедневЕо, в бензиностанциите на Продавача, според нуждите на
Купувача.
5. Срок на договора: 12 /двападесет/ месеца, считано от датата на скJIюIIване на борсов договор
6. Щена-включени разходи: Щената се формира на база цените на горивата в бензиностанциите
на Продавача, валидни в деЕrI на зареждане, наil,lалена с отстъпка, договорена на сесия на ССБ
А,Щ, в pai}Mep на 0,05 лв. /пет стотинкrа/ на JIитър с ДДС.

Отстъпката е постоянна и остава непроменена през цялото действие на договора.
В единиrпrата цена е вкIIючена стойността на стоката, транспортни раa}ходи, мита и налози на

горивата, които са предмет на договора, издаването на карти за безнаrмчно плащаЕе и таксите за
информационното им обслужване.
7. Срок на заплащане на цената: До 30 /тридесет/ дни от датата IIа издаването на фактура
8. Начин на заплащане: По банков път, по банкова сметка посочена от Продавача.
9. Опаковка: наJIивно
10. Производител: България, ЕС или от внос
11.,.Щата на производство и срок на годност: 2018 - 2019 г.
12. Акт, удостоверяващ предаване на стоката: (приемо-предавателен протокол, складова
бележка, превозен докумептl други): Фактура и приемо-предавателен протокол

13. Начин на установяване (измерване) на количеството/теглото: Извършва се в момента на
зареждане на автомобила според измервателно устройство и показаниJIта на бензиноколонката.
14. Орган, удостоверяващ качеството на поJIучаваната стока: Упълномощени представитоли
на Продавача и Купувача. В слуrай на спор - независима оторизирана българска оргаЕизация

\\ш - \ц.,ь.,А
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15, РешIамационен срок, начин на урехщане на рекламациите: Колптчествени и "r*r#недостатъци - в момента Еа зареждаЕето За скрим ""Ь.rчrrцiй;;;;;;Ы;;Ъ;;ЛО 3 (ТРи) дни след зареждането.
16, Неустойки: За забава и Ееизпълнение на задължениrIта по борсовия договор, fiеустойката е
9Plu На ОЛП + l0, НО Ее ПОВече от 10% и се опред*"rр*у;;ЪЙ;;;;;"а заба"е*ото плаIцане.17, Банкови и друглr гаранции и обезпеч."", ,"ЪроЙЙдчд;;;п,rшУВАЧА:

Продава'ьт внася гаранциrI за изпъJIнение на д;";й;; й; ;; l;; ;;;"о на сто/ отстойността на борсовия ло.о"ор без ДДС в една оr.пй"r" 6;рмi;---1, парична сумq платима по банкова сметка 
"ч^Шулпa"a* университет ''ЕпископКонстантин Преславски''

Банка:,,Райфайзенбанк България'' ЕА,Щ
BIC: RZBBBGSF
IBAN: BG57RZBB9 1 553 1 20050509
2, банкова гаранцч_-_оригинаJI, безусловна и неотменима, в поJIза на ,Щоверителя, при

:пазваЕе 
изискваниJIта на ЗоП и е със срок на ваJIидност не по-маJIък от з0 *" Ьо.оi*йй.,,uсрока за изпълнение на договора;

з, застрurховка, която обезпечава изпълнението чрез покр}I,гие fiа отговорността напродавача
18..Щруги уговорки:

18,1, При cK,IюtIBaHe на настоящия борсов договор крайпият Продавач ипи Ееговпредставител се задъJIжават да предстЕlвят пред крйния Купувач до*й."ь,;;; ;;;

18,2, Крайният ПродаВачIдgцlц3рира, че стоката, обект на настоящиrI борсов договор, еосвободена от претенции и задълженr" *i" ,р.r, лица и фrр";.18,3, КРайНИЯТ КУПУВаЧ СИ ЗаПаЗва npboro ,rр, .".riф*на необход{мост от друг видав_томобилни горива п/цли конср(ативи, не Бпr.*, в т. 1 от;;;й;;а Спеч"фи;;й;;. *
1TryY"u ОТ ВеРИГаТа беНЗИПОСТЕlllЦИИ На КРайния Продавач по цени в момента Еа покупката сдоговорената отстъпка от настоящата Спецификация;

18,4, с подписваIIето 
"u *rо"щй Оор.Б" договор предстzlвитеJIите (борсовитешrенове) на крайните Продавач и Купувач л.*Ърrрчi ;;;;ъ";,;;;ото си съгласие за

ЦЯЛОСТНО, ПЪJIНО И беЗУСЛОВЕО ПРеХвърJuIне на въз"Ъ*rrалите за "о ,ipror, .;;-;;;; Ьr"вземани,I, права и задълженшI по борсовия договор върху у.rrй*ощилите ." *цu -съответните крайни Продавач и Купувач
по изискване от страна на кой да е от обс.тryжващите сделката борсови !IленовеНаСТОЯЩИЯ бОРСОВ ДОГОВОР (кой да е екземплцр от него) може да бъде ";;;.;;ЁЙ""r.продавач ц/илц Куrryвач.-с това последните потвърждават изричното си съгласие за цялостно,пълно и безусловно приемане на възникнЕ'Iите ; ;;Бй;;;;;ви и други вземаIIиrI,праВа и заДължениrI по договора скIIючен за тяхна .r"r*i Ь" ы;;;;;'й;i;;;;;"""ЧJIеНОВе' ЗаПИС€ШИ СЪОТВеТНО КаТО ПРОДЕВаЧ и Купувач в борсовия'лБ.о"ор. приемапето J6*,и когатО в сроК от 24 (дв4десет и четири) часа Ьлед поJIучаване на екземпJIяр от борсовия

ДОГОВОР, КРаЙНИТе ПРОДаВач пluлч КупЙаi обо."о"*Ы;";;;;;р"i*-ч"*оо или нtшъJIно вписмена форма;
18,5, В слу-rай, че допълнитеJIни уговорки бъдат нtшравени след момента на скJIюIване

::_Тrз договор директно между Продч"й ; кйЬЫ;;;;;; ;.й;;l###;:;
н€р&}деJIна част от борсов* до.о*ор, само *o ы;;р;;-r--;;;;;' ;";;;::'Ъ;;
.ЩопълниТеJIIIо споРазрпЪние, което aa пр"*р.пва към 

"aaЙ 
едиЕ екземпляр от договора. Втози слуrай,,Щоверникъ, no 

',u.rоящатаЪ"..rф"пчЙ;;а;.;'по.rrу", от,ЩоверитеJUI копиеот скIIюченото ,Щопълнително споразр(еr"., i .ро* о" 48 i;"рй;;;;;Ы';;;"^;;;;неговото скIIюtIваIIе, но Ее е оraо"оfialrза произтичащите от промените последствиrI
18,6, Вси'пси спорове, породени при изпъJIЕението ;;;;;;;ййБ;'[о"о"ор 

"о"отнасящи се до неговото тъJIкуване, цедействитt;;;;ы;;",;;;;""";;х';ffi ;;#,тнýffi;,#т"ffi :ff JжJ:н:"fi тJъ"";

UJ.Ь-\Ц,Ь'А *дрt8_о5Ъ



/(,
обстоятелСтва се решаваТ в дУХ на добра търговска етика. При липса на съгласие, Що бъдат
решавани от Борсовия арбитраж към ССБ А[или съответниrI родово комп9тентен съд.всички неуредени в настоящата Спецификация момеЕти са обект на допълнителноyIotIHlIBaHe между страните.

Нмменование, адрес, телефон,
предсftlвJIяващ крйния Купувач:
,,кАвнънт" Еоод
АдреС на управление / кореспонденция: гр. София, ж.к. ,,Западен парк'' бл. 78
брокер: .Щесислава Гарванска, мобилен телефон: obTg вз 66 88

факс на Борсовия члеЕ - Купувач по борсовия договор,

Нgy:ryечие, адрес, телефон, факс накрйния Продавач:
,,лукойл - БългАрия,, Еоод, Еик tztбg9ioz;
{лгес Iа управление / кореспонденция: гр.София, буп. ,,Тодор
Тел.: 02 9t7 4100, факс: О296222О8

Александров" Jt 42

НаименоваЕие, адрес, телефон, факс на Борсовия члеЕ - продавач по борсовия договор,представляващ крайния Продавач:

"ЕН - ДКИ Брокерс'' ЕООД, адрес:, тел.:
Адрес на управление / кореспонденциrI : гр. София, ул. Русалка Ns 4
брокер: Евеrшна Петкос, телефон: 02 492 38 48

настоящото Приложение е нервделна част от борсовия договор.

настоящият борсов договор се състои от пет страници и се състzви в пет еднообразни
екземпJIяра, по едиц за: крайния Купувач, крайния Продавач, ССБ борсовия'член накрайния Купувач и на крайния Продавач.

кУIIУВАЧ: .. продАвАч
като предстalвител подписал като

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
и ГJЬВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
па,,соФиЙскА стоковА БорсА,, А.щ :

цt8-s,ъ,а- дOlв ^ оьъ5
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