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БЪЛГАРСКА СТОКОВА БОРСА АД

..-•; '™'L""l!3 ) P C O B  ДОГОВОР №
РЕГИСТРАЦИОНЕН ЙНДЕЯС Е ДАТА!

ИГТ^СТЕРО:^ СКЧП
ША “AM.wasŵ-i

6Г - 4 Ш / /  ^ 0 ^ ^ д б к у п к р -щ  < дажба на стоки чрез посредничеството на членове на
Българска Стокова Борса АД

Д н есД ^д М ^Г н а  сесия на “Българска Стокова Борса” АД /БСБ/ между :

1. ДА ’’Държавен резерв и военновременни запаси”, адрес: гр. София, ул. „Московска” № 3, 
чрез члена на борсата - ДА ’’Държавен резерв и военновременни запаси”, чрез лицензирания 
му и упълномощен с договор № ДД-20/13.03.2017г., поръчка-спецификация Изх. № 
2426/19.05.2017г., Решение № 2330/19/05.2017г., брокер Катрин Цигова, съгласно поръчка № 
113/19.05.2017г., наричан в текста КУПУВАЧ

и

2. „Лукойл България” ЕООД, ЕИК 121699202, седалище: гр. София, бул. “Тодор Александров” 
No. 42, представлявано от Валентин Златев - Управител, чрез члена на борсата „ЕН -  ДЖИ 
Брокере” ЕООД, с упълномощения му лицензиран брокер Гергана Савчева, наричан 
ПРОДАВАЧ,

се сключи този договор 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 
спецификацг :та. При j • v такива угог -  -ли на някоя от гях КУПУЧ/ Т следва да 
заплати цената съобразно изискванията на законовите разпоредби.
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ПРЕДАВАНЕ HA 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.8.1.Всички спорове, които възникнат между двете страните 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, в размер 
съгласно действащата тарифа за борсовите такси и услуги, по следната банкова сметка:

IBAN: BG69 FINV 9150 1016 116176 
BIC: FINBGSF
„Първа Ивъестъдяонна Банка“ АД



ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ БОРСОВ ДОГОВОР № Д&кУ.&О.гШЗгод. 

СПЕЦИФИКАЦИЯ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ КЛАУЗИ

Наименование на 
стоката

Количество
(литра)

Единична 
цена на 

литър с ДДС

Единична цена на 
литър с отстъпка 

от 3,3% с ДДС

Обща цена в 
лева

Автомобилен бензин 
А95Н 60 000 2,11 2,04037 122 422,20

Гориво за дизелови 
двигатели 220 000 2,11 2,04037 448 881,40

Обща стойност с ДДС: 571303,60 лв.

Словом: петстотин седемдесет и една хиляди триста и три лева и шестдесет стотинки.

Посочените цени и общата стойност на борсовия договор са валидни към датата на 
сключването му и подлежат на корекции, съобразно ценообразуването по т 11.2.

1. Наименование на стоката: Доставка на автомобилно гориво и смазочни материали, за 
нуждите на МПС, собственост на ДА ДРВВЗ, чрез бензиностанции, с карти за безналично 
плащане
2. Количество (мерна единица):

- Автомобилен бензин марка А-95Н - 60 000 (шестдесет хиляди ) литра;
- Гориво за дизелови двигатели 220 000 (двеста и двадесет хиляди) литра;
- Посочените количества са прогнозни и могат да не се закупят в пълния им обем.

Конкретните количества горива, се определят в зависимост от конкретните нужди на 
Купувача, а смазочни материали и AdBlue® се закупуват при необходимост. Покупките се 
извършват в рамките на бюджетните средства на Купувача.
3. Качество на горивата: Отговарящо на изискванията на Наредбата за изискванията за 
качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, посочени в 
Приложение № 1 към чл.6, т.1 за автомобилни бензини и Приложение № 2 към чл.6, т.2 за 
горива за дизелови двигатели; Закона за енергията от възобновяеми източници; Закона за 
чистотата на атмосферния въздух, както и на всички други приложими изисквания на 
действащата нормативна база в България.
4. Други условия за доставката: доставката (зареждането) трябва да е съобразена със 
сезони „лято” и „зима”, а именно:

- за автомобилен бензин A- 95Н - клас „А” (лято) от 16 април до 15 октомври и клас „С” 
(зима) от 16 октомври до 15 април;

- за гориво за дизелови двигатели - клас „А” (лято) от 16 април до 15 октомври и клас 
„Е” (зима) от 16 октомври до 15 април;

5. Опаковка (маркировка): наливно.
6. Производство (произход): Република България, държавите членки на ЕС или от внос.
7. Дата на производство (година на производство): Годината на производство да 
съответства на годината, в която се извършва доставката (зареждането) от Купувача в 
търговските обекти по т. 9.
8. Норма на доставката и други условия за доставката: Съобразно нуждите на Купувача 
при явяване в търговските обекти по т. 9.
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9. Място на доставка: Зареждането на МПС на Купувача става в търговските
обекти/бензиностанциите на Продавача на територията на Република България или 
обектите/бензиностанциите, с които той има сключен договор. (Приложение към договора)
10. Франкировка: Франко търговските обекти на Продавача по т. 9. Продавачът да разполага 
с минимум търговски обекти/бензиностанции в страната или да има сключен договор с такива, 
както следва:

- 5 (пет) в гр. София;
- По 1 (една) в следните населени места: гр. Враца, гр. Плевен, гр. В. Търново, гр. 

Варна, гр. Бургас и гр. Пловдив;
- По 1 (една) в близост до следните населени места: гр. Сливен, гр. Лом, гр. Ботевград, 

гр. Разлог, гр. Шумен, гр. Търговище, гр. Габрово, гр. Берковица, гр. Троян, гр. 
Генерал Тошево, гр. Силистра, гр. Самоков, гр. Пещера, гр. Първомай, гр. Павликени, 
гр. Нови Пазар, гр. Дебелец, гр. Българово, гр. Казанлък, гр. Карлово, с. Ясен, с. Горни 
Дъбник, с. Пордим, с. Славяново, с. Морава -  обл. Плевен, с. Соколово -  обл. 
Дряново, с. Ресен, с. Козаревец, с. Поликраище -  обл. В.Търново, с. Иваново, с. 
Образцов Чифлик -  обл. Русе, с. Синдел, с. Царевци -  обл. Варна, местност Широка 
Поляна -  обл. Смолян, с. Долна Махала, с. Голямо Дряново, с. Белозем -  обл. 
Пловдив, с. Антон -  обл. София.

11. Цена и начин на плащане:
11.1. Цената на доставката по договора включва:

- Стойността на горивата, смазочните материали и AdBlue® по цени формирани, 
съгласно т.11.2, за съответният вид в деня на зареждането в бензиностанциите на 
Продавача;

- Стойността на картите за безналично плащане при първоначалното им издаване, 
преиздаване при необходимост, както и издаване на допълнителни карти за 
новопридобити МПС от ДА ДРВВЗ през целия период на договора;

- Такси за транзакции извършени с картите за безналично плащане през периода на 
договора и всички други плащания, свързани с обслужването на картите;

- Ежемесечна справка представена на хартиен и електронен носител, включваща: номер 
на електронната карта, регистрационен номер на МПС, дата и час на зареждане, 
бензиностанция (номер, адрес), количество и вид на зареденото горивото и/или 
закупените смазочни материали и AdBlue®, показания на километража на МПС в 
момента на зареждането, номер на фискалния бон, стойност на договорения процент 
отстъпка, стойност коригирана с договорения процент отстъпка, ДДС и др.

11.2. Начин на формиране: Цените се формират, като върху публичните цени на горивата, 
смазочните материали и AdBlue®, обявени от Продавача и валидни към момента на 
зареждането/закупуването, се прави процент търговска отстъпка от стойността на всяка 
транзакция, в размер: 3,3%.
11.3. Процентът търговска отстъпка е фиксиран за срока на действие на договора, важи за 
горивата, смазочните материали и AdBlue® и може да бъде променян само в полза на Купувача.
11.4. Публичните цени на горивата и смазочните материали, към момента на 
зареждане/закупуване, получените количества по видове и отстъпката се отразяват във 
фактурата. При фактурирането се начислява дължимият в момента ДДС.
11.5. Начин на плащане и условия на плащане: С банков превод до 30 дни, след представяне на 
данъчна фактура, включваща всички доставки за предходния календарен месец и начислената 
отстъпка по т. 11.2 издадена от Продавача и приета от упълномощено лице на Купувача;
12. Рекламационен срок и начин на уреждане на рекламациите:
,2.1. За количество и явни недостатъци -  рекламации се правят при приемане на ..токата с 
двустранно подписан протокол от представител на Купувача и от надлежно упълномощен 
представител на Продавача.
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12.2. За скрити недостатъци - в 30 дневен срок от датата на приемане на стоката.
При констатиране на продажба на некачествено гориво, което не отговаря на посоченото в т. 3 
от настоящата спецификация, Продавачът е длъжен да предостави на Купувача еквивалентно 
количество гориво, отговарящо на изискванията за качество, без същото да се заплаща. 
Изтеглянето на некачественото гориво и разходите за ремонт на МПС, в случай на повреда, 
получена в следствие на некачественото гориво, са за сметка на Продавача.
13. Срок на действие на договора: 3 (три) години, считано от 17.06.2017г.

14. Прекратяване на договора:
14.1. С изтичане срока на договора;
14.2. При достигане на количествата горива по т.2 от спецификацията;
14.3. При достигане на определените бюджетни средства в размер на 552 000 лв. с ДДС.;

14.4. По взаимно съгласие;
14.5. При системно неизпълнение на задълженията от страна на Продавача, Купувача има право 
едностранно да развали договора.
15. Гаранция за изпълнение: Продавачът предоставя гаранция за добро изпълнение в размер 
на 5%, изчислена върху стойността на договора без ДДС. Гаранцията се представя в тридневен 
срок от подписването на договора. Продавачът избира формата на гаранцията измежду една от 
следните: парична сума, банкова гаранция или застраховка.
15.1. Когато гаранцията се представя във вид на парична сума, тя се внася по следната банкова 
сметка на ЦУ „ДР” -  гр. София, IBAN: BG23 BNBG 9661 3300 1830 03 и банков 
идентификационен код BNBG BG SD, при БНБ -  гр. София.
Всички банкови разходи, свързани с преводите на сумата са за сметка на Продавача.
15.2. Когато Продавачът представя банкова гаранция се представя оригиналът й, като тя е 
безусловна, неотменяема и непрехвърляема като покрива 100% (сто процента) от стойността на 
гаранцията за изпълнение, със срок на валидност 1 (един) месец след изтичане на крайния срок 
на договора.
Всички банкови разходи, такси, комисионни и други плащания свързани с обслужването на 
превода на гаранцията, включително при нейното възстановяване, са за сметка на Продавача.
15.3. Застраховката, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на 
Продавача, е със срок на валидност 1 (един) месец след изтичане на крайния срок на договора. 
Купувачът следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. 
Застраховката следва да покрива отговорността на Продавача при пълно или частично 
неизпълнение на договора, и не може да бъде използвана за обезпечение на неговата 
отговорност по друг договор.
Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на 
застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение 
в полза на Купувача, при наличие на основание за това, са за сметка на Продавача.
15.4. Купувачът не поема ангажимент за извършване на плащане до потвърждаване на 
валидността на банковата гаранция/застраховката. При непредставянето на гаранция в 
посочения срок или в случай че тя е невалидна, договорът автоматично се разваля.
15.5. Гаранцията се освобождава в едномесечен срок след изтичане на крайния срок на 
договора.
16. Неустойка:
16.1 При неизпълнение на задължение по борсовия договор, Продавачът дължи неустойка в 
размер на 5 (пет) %, изчислена върху стойността на неизпълнението без ДДС, която се усвоява 
от Купувача от внесената гаранция за изпълнение по предходната точка и/или от дължимото 
плащане по т. 11 от спецификацията.
16.2 За забава при изпълнение на договора, Продавачът дължи неустойка в размер на 0,25 (нула 
дяло двадесет п пет) % на ден, изчислена вър: у с шостта на договора без ДДС, но не повече 
от 5 (пет) %, която се усвоява от внесената гаранция за изпълнение и/или от дължимото 
плащане по т. 11 от спецификацията.
17. Други условия: При неизпълнение на договора или забава повече от 20 (двадесет) дни от
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а Купувачът може да се удовлетвори
страна на Продавача, договорът се прекратява
неустойките от гаранцията за добро изпълнение. ’ -
18. Стоката следва да е освободена от поетентти „....
фирми. р 4  ина и задължения към трети лица, дружества и

представяне на следните д о б и т а :  3аК° Н8 ^  стоковите боРси и тържища, след

едноличен търговец; копие от документ заРсамоличппгт пРодавачът е юридическо лице или
19.2. Удостоверение за актуалнТ състеян“ ^
последните шест месеца, считано от датата на б о п ^  4 П° вписванията> издадено през
обстоятелства: Д ™ На боРсовата с^ия, в което са отразени следните

19.2.1. че Продавачът не е обявен в несъстоятелност-

Ш  з2' Г  " Г 3" 4"  Ш С6 НЗМИРа в производство по несъстоятелност;
. . .  е Продавачът не е в процедура по ликвидация-

■ "  г : r  “ г г “  ° ■ » » — . .
Ь чуждестранно лице -  не се намира в подобна положел а си, а в случай че Продавачът е 
'  СЪГЛаСН° законодателството на държавата в к о я т о ° Т СХ0ДНа “Роцедура,

19.3. Регистрация по ДДС; '

неперсонифицирано о б ед и н ен ^ м 0^ ^ ^ 6™ ^ 1̂  "° БУЛСТАТ’ когато Продавачът е
документи, съгласно законодателството на държавата юРидически лица, или еквивалентни
19.5. Свидетелство за съдимост и д е к л а ™ “ “ " °беДИНеНИето 'е ^ в е н о .  
Продавача, членовете на управителни и надорни о р ^ Т ^ “* К° ИТ° пРедставляват
Да упражняват контрол при вземането на решения от тези ор гад  ^  К<ШТ° ИШТ "Р880” 0“®*

Купувача и на^родавачГздЛипсата1нТзадължениГзГ6136™ 6 °Т ° бщината по седалището на 
вноски по смисъла на чл. 162, ал 2 т 1 от Ланъ данъци и задължителни осигурителни 
лихвите по тях, или аналогични задължения устГ ове™ '°гС“Гурителния процесуален кодекс и 
законодателството на държавата, в която Прод^ачът е устанотеГ К°МПеТеНтен °Рган> «гласно 
9.7. Декларациите се подписват от лицето/лицата които ,

според документите му за регистрация. ’ представляват съответния Продавач,
19.8. Надлежно подписан от Продавача списък р , „„

конфиденциалността на договора за представителство Р №Я ДОГОВОр’ която не нарушава 
В случай че Продавачът предвижда участ»*» „а
приложимите документи пот. 19. подизпълнители, за тях се представят
Документите -го точки 192 1 9 5 и 1 9 6  f
копие. Копия: па документите по точки *19*1 ^ 9  3 ^ 9  А Т от™ ,^  ИЛИ нотаРнално заверено 
заверени собст, поръчно от лице, п р едстав я щ о Поо ляв ’ Ш  И 199 Ч»бва да бъдат
дата, подпис и ш, ената на заверилото ги лице и подпечатя ’ ° Т6КСТ ”ВяРН0 с оригинала! ”, 
Приложените док;, ченти следва да са ясни и чгаш ви^езш п ° ПСЧаТа На ^Родавача- ’
2|) В_сдучай че Продавачът при сключване на лот Рввки и допълнителни вписвания.
т. 19 или гаранцията за добро изпъ^нениТв срокТпо"т T f '̂  изискУевдгге докумедт^в. 

ючване на договор и Купувачът има праад да т е л я ’ “  СЧИТа 46 6 Налице отказ за
Депо «раната гаранция пред борсата. Р Д Р д а и  претенции за усвояване на



' 21. При противоречие в клаузите на борсовия договор и спецификацията към него, се прилагат 
клаузите на спецификацията
22. Евентуални спорове във връзка с неуредени въпроси в договора и спецификацията или 
тяхното тълкувание или изпълнение се решават от компетентният съд.

Приложение: Подписан и подпечатан списък на търговските обекти/бензиностанциите на 
Продавача на територията на Република България или обектите/бензиностанциите, с които той 
има сключен договор -  5 стр.

КРАЕН КЛИЕНТ - КУПУВАЧ
ДА “Държавен резерв и военновременни запаси”
Адрес: гр. София, ул. „Московска” No. 3 
Тел.: 921 02 01 
Факс: 987 79 77

ЛИЦЕНЗИРАН БРОКЕР - ПРЕДСТАВИТЕЛ НА КУПУВАЧА 
Катрин Цигова
Моб.: 0889 59 89 80

КРАЕН КЛИЕНТ -  ПРОДАВАЧ 
“Лукойл България” ЕООД
Адрес: гр. София, бул. “Тодор Александров” No. 42 , www.lukoil.bg, office@lukoil.bg 
ЕИК 121699202 
Тел. 917 4159 
Факс: 962 22 28

ЧЛЕН НА БОРСАТА - ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ПРОДАВАЧА 
”ЕН-ДЖИ БРОКЕРС” ЕООД
Адрес: гр. София 1505, община „Оборище”, ул. „Русалка” No. 4 
Тел.: 02/492 38 48

ЛИЦЕНЗИРАН БРОКЕР ■ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ПРОДАВАЧА 
Гергана Савчева

КУПУВАЧ: ...
подписал катр представител 
/Катрин Циг^

ПРОДАВАЧ:
подписал като представител 
/ Г ергана Савчева/

Договорът е вписан в регистъра за сключените сделки на Българска Стокова Борса АД.
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