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

БОРСОВ ДОГОВОР N o   

за покупко-продажба ма стоки, чрез посредничеството на членове 

на "Софийска стокова борса" АД

Днес, 11.06.2020 г., на сесия на "Софийска стокова борса" АД (ССБ АД) между члена на 
борсата “УНИБРОКС”  ЕООД, представляващ ОБЩИНА АЙТОС по договор за борсово 
представителство №60/19.05.2020 г. и Поръчка-спецификация №1. чрез упълномощения му 
лицензиран брокер Веселин Късцанев. наричан в текста КУПУВАЧ 
и
члена на борсата “МИРИКАЛ” ЕООД, представляващ “КРИЕЙТИВ М ГРУП” ЕООД, по договор 
за борсово представителство, чрез упълномощения му лицензиран брокер Румен Коцев, 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 спецификация.

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 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 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. 11РОДАВАЧБТ 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 
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 спецификацията.
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 спецификацията 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 ог 
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 
настоящия договор 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 настоящия договор 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 
BG63 BGUS 9160 1001 9310 00. BIC: BGUSBGSF на "Софийска стокова борса" АД при БАКБ 
борсова такса в размер съгласно „Тарифа за борсовите такси и услуги".
Чл.9.3. За неуредените с настоящия договор въпроси се прилага общото гражданско 
законодателство.
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Приложение № 1 към договор № Ш.ъ?..

СПЕЦИФИКАЦИЯ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ КЛАУЗИ

1.Наименование на стоката, количество, ед.цени, стойност на сделката:

Наименование на стоката Количество
/литър/

Ед.цена 
без ДДС

Обща стойност 
без ДДС

Гориво за отопление 380 000 л 1 4 1 0 /1 0 0 0 л 535 800 лв

ОБЩА СТОЙНОСТ без ДДС: 535 800 лв
ДДС 20%: 107 160лв 

ОБЩА СТОЙНОСТ с ДДС: 642 960 лв 
Словом: шестстотин четиридесет и две хиляди деветстотин и шестдесет лева /с ДДС/
Формираната по този начин обща стойност се използва само за цедите на определяне на 
комисионните по борсовия договор.
2.Цена, начин на формиране: Единичната цена се определя на база цената за 1000 л. на "Лукойл 
Нефтохим Бургас"АД /сайта на Лукойл България ООД -ПБ Илиянци/ без ДДС за ГПКЦ /газьол за 
промишлени и комунални цели/ плюс надбавка за доставка, от 160 лв /сто и шестдесет лева/ без 
ДДС *
Размерът на надбавката се запазва еднакъв през целия срок на договора.
Цената включва акциз съгласно българското законодателство към момента на доставката и всички 
разходи за доставка.
Промяната на ценага на горивото се удостоверява с официален бюлетин за периодично изменение на 
цените /сайта на Лукойл България ООД/.
3.Качество: Съгласно БДС и Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, 
реда и начина за техния контрол (ДВ бр. 66 от 2003г.). Продавачът представя декларация за 
съответствие.
4.Опаковка: Наливно.
5.Страна на произход: ЕС
6.Година на производство: 2020-2024г.
7.Срок на годност: по БДС
8.Норма на товарене: Съгласно капацитета на вместимост на обектите и размера на заявеното 
количество, не по-малко от 10 хил. литра при една заявка. Транспортът се извършва от Продавача с 
автоцистерни за доставка и развоз.
9.Предаване на стоката: С приемо-предавателен протокол подписан от представители на 
Продавача и Купувача /мол/. Доставките ще се извършват чрез периодично повтарящи се писмени 
заявки от представител на Купувача до Продавача. Доставката се извършва до Зр. /три работни/ дни 
от получаване на заявката в работно време от 8.00 ч. до 16.00 ч.; Всяка фактура се придружава от 
приемо-предавателен протокол за доставката. Транспортните средства, с които се извършва 
доставката да отговарят на изискваните на законодателството за превоз на такива товари и да бъдаг 
оборудвани с измервателни уреди, одобрени и контролирани от Държавната агенция по 
стандартизация и метрология (ДАСМ), доказано с документ. За транспорта на горивото може да се 
ползва подизпълнител.
10.Рекламационен срок и начин на уреждане на рекламациите: Количествени -  в момента на 
приемането. Рекламации за отклонения в качеството -  до 3 /три/ работни дни след доставка: 
Споровете относно качеството ще се отнасят до независим стоков контрол -..Булкарго". адрес гр" 
София. ул. Струмица №3, тел. 980 07 80 .
П.Франкировка: складове на Община Айтос и второстепенни разпоредители с бюджетни кредити 
на Община Айтос.
12.Срок на договора: Договорът се сключва за срок от 4г. /четири години/ и влиза в сила от датата 
на сключването му. В случай, че в срока на договора общото количеството гориво не бъде заявено и
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получено от Купувача, срокът на договора се удължава до изчерпване на количеството, но не с 
повече от една година. При необходимост в срока на договора. Купувачът може да заяви до 10% 
повече от количеството.
13.Максимална цена и условия на цената: Цената при всяка конкретна доставка се определя на 
база цената за 1000 л. на “Лукойл Нефтохим Бургас"АД /сайта на Лукойл България ООД -ПБ 
Илиянци/ без ДДС за ГПКЦ /газьол за промишлени и комунални цели/ към датата на приемане на 
доставката плюс надбавка за доставка, от 160 лв. /сто и шесдесег лева/ без ДДС.
Размерът на надбавката запазва еднакъв през целия срок на договора.
Цената включва акциз съгласно българското законодателство към момента на доставката и всички 
разходи за доставка.
Промяната на цената на горивото се удостоверява с официален бюлетин за периодично изменение на 
цените /сайта на Лукойл България ООД/.
14.Начин на плащане: По банковата сметка на Продавача до 10 /десет/ дни след представяне на 
фактура за извършена доставка, придружена с приемно-предавателен протокол и декларация за 
съотвествие на качеството на течните горива и резпечатка на цените валидни в деня на доставката.
15.Документация на стоката: декларация за съотвествие на качеството на течните горива и 
резпечатка на цените валидни в деня на доставката.
16.Акт, удостоверяващ предаването на стоката: Приемо-предавателен протокол и Декларация за 
съответствие на качеството на течните горива.
17.Начин на установяване на количеството/измерване, броене, друго/: Измерване чрез уредите за 
мерене на автоцистерните за всяка доставка.
18.Орган, удостоверяващ качеството на получаваната стока: Независима контролна 
организация.
19.Рекламационен срок, начин на уреждане на рекламациите: Количество - в момента на 
приемане на стоката; за качество - до 10 /десет/ работни дни след излизане на пробите за качество
20.Гаранционен депозит: Внесена гаранция в размер на 1 % /един процент/ от стойността на 
борсовия договор без ДДС по сметката на „Софийска Стокова Борса" АД.
21.Неустойки: За неизпълнение на задължения по борсовия Договор, включително за неоснователно 
прекратяване или разваляне на договора, неустойката е 15 % петнадесет процента/ от стойност га на 
неизпълненото с ДДС. Стойността на неизпълненото се изчислява по цени към датата на сключване 
на договора. При забава неизправната стана дължи законната лихва за забава върху стойността на 
забаването изпълнение.
Споровете във връзка с изпълнението, нарушаването, тълкуването и допълването на борсовия 
Договор се решават от Борсовия арбитраж при ССБ АД.
22.Други документи:
Към момента на сключване на договора. Продавачът представя следните документи за доказване 
липсата на основания за отстраняване:

- За обстоятелствата по чл. 54. ат. 1. т. 1 -  свидетелство за съдимост;
- За обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 -  удостоверение от органите по приходите и 

удостоверение от общината по седалището на възложителя и на участника;
- За обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 6 -  удостоверение от органите на Изпълнителна 

агенция „Главна инспекция по труда"
- За обстоятелствата по чл. 55, ат. 1, т. 1 — удостоверение от Агенцията по вписванията за 

липса на вписани обстоятелства по ликвидация и несъстоятелност.
23.Други уговорки:
23.1.Продавачът декларира, че стоката, обект на борсовия Договор, е освободена от претенции и 
задължения към трети лица и фирми.
23.2.С подписването на борсов Договор представителите /борсовите членове/ на Продавача и 
Купувача, декларират писмено изричното си съгласие за цялосгно, пълно и безусловно прехвърляне 
на възникналите за тях парични, стокови и други вземания, права и задължения по борсовия Договор
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върху упълномощилите ги лица — съответните крайни Продавач и Купувач.
23.3.Продавача и Купувача потвърждават изричното си съгласие за цялостно. пълно и безусловно 
приемане на възникналите за тях парични, стокови и други вземания, права и задължения по борсов 
Договор, сключен за тяхна сметка от представляващите ги борсови членове в случай, че в срок ог 24 
/двадесет и четири/ часа след получаване, те не го оспорват или не предявят изрична претенция но 
отношение на неговата валидност.
23.4.В случай, че допълнителни уговорки бъдат направени след момента на сключване на борсов 
Договор директно между крайния 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. В този случай 
Довереникът по настоящата Спецификация трябва да получи от Доверителя копие от сключуното 
Допълнително споразумение в срок от 48 /четирдесет и осем/ часа след негово сключване, но не е 
отговорен за произтичащите от промените последствия.

Неразделна част от договора е: Настоящото приложение № 1 “СПЕЦИФИКАЦИЯ И 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ КЛАУЗИ".

КУПУВАЧ:
ОБЩИНА АЙТОС
Адрес: гр.Айтос, ул. "Цар Освободител" №3 
ЕИК: 000056764
Лице за контакт: Пламена Парушева, тел.0893 63 60 76

ЧЛЕН НА БОРСАТА-ПРЕДСТАВНТЕЛ НА КУПУВАЧА:
“УНИБРОКС” ЕООД
Адрес за кореспонденция: гр.Русе ул.Неофит Рилски бл.Шипка вх.2

ЛИЦЕНЗИРАН БРОКЕР -  ПРЕДСТАВИТЕЛ НА КУПУВАЧА:
Веселин Късцанев. мобилен телефон: 0885 33 39 37

ПРОДАВАЧ:
“КРИЕЙТИВ М ГРУП” ЕООД
ЕИК: 202416234
Адрес н а  управление/кореспонденция: гр.София. ж.к. Хаджи Димитър. бл.ЮбА. вх.Б, ап.84 
Лице за контакт: Красимир Цолов. GSM:0888 65 53 12

ЧЛЕН НА БОРСАТА- ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ПРОДАВАЧА:
„МИРИКАЛ” ЕООД
Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. Прага №23, офис 8

ЛИЦЕНЗИРАН БРОКЕР -  ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ПРОДАВАЧА:
Румен Коцев. мобилен телефон: 0898 66 45 66
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