
Д О Г О В О Р
за борсово представителство 

№ 015-14

Днес, 02.10.2014г., в гр.София между 
"БАЛНЕОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-"КАМЕНА"" ЕАД,
ЕИК: 112 013 405; ИН по ДДС: BG 112 013 405, седалище и адрес на управление: гр. Велинград 4600, кв. 
Чепино ул. "Еделвайс" № 4, тел./факс: 0359/5-54-60, e-mail: kamenablc@abv.bg, представлявано от Васил 
Георгиев Аврамов -  изпълнителен директор, наричана по-долу в текста ДОВЕРИТЕЛ 
и
„РЕСТАРТ 93" ЕООД,
ЕИК: 202 887 624, ИН по ДДС: BG 202 887 624; седалище и адрес на управление: гр. София 1225, ул. 
„Войвода" № 4; представлявано от Яник Пасков Цветков, на длъжност: управител, мобилен телефон: 
0888379806, e-mail: restart93ltd@gmail.com, борсов член на „Софийска стокова борса" АД, наричано по- 
нататък в текста ДОВЕРЕНИК

се сключи настоящия договор с предмет и при условия, както следва:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. Доверителят възлага, а Довереникът приема да извършва възмездно търговско представителство 
на сесиите на „Софийска стокова борса" АД (ССБ АД), като сключва от свое име, но за сметка на 
Доверителя, чрез лицензиран и упълномощен свой брокер борсови договори, целящи покупка или 
продажба на стоки, възложени за търгуване на Довереника от Доверителя, чрез двустранно съгласувани и 
заверени Спецификации-поръчки. Това се извършва в пълно съответствие със ЗСБТ (Закона за стоковите 
борси и тържищата), ЗОП, ТЗ, ЗЗД, другите закони в Р. България, имащи отношение към търгуваните стоки 
и процеси, действащите Правилник на ССБ АД и Правилник за производство пред Борсовия арбитраж.

II. ОБШИ УСЛОВИЯ
2. Довереникът прехвърля на Доверителя правата и задълженията по подписан борсов договор 

незабавно след сключването му на ССБ. Доверителят е длъжен да приеме всички права и задължения по 
борсовия договор, ако той е сключен от Довереника в пълно съответствие с изискванията на настоящия 
Договор и съответната спецификация.

Довереникът има право да сключи борсов договор за сметка на Доверителя и при по-добри от 
дадените му гранични условия.

3. В случай, че Довереникът е сключил борсов(и) договор(и) за сметка на Доверителя при цени и 
условия -  по-лоши от заверените в настоящия договор и спецификациите към него, Доверителят е в 
правото си да не приеме (да се откаже да се възползва от) тези договори и правата и задълженията си по 
тях. В този случай Довереникът носи пълна отговорност пред насрещните страни по борсовите договори за 
поетите в тях ангажименти.

4. След подписване на борсов договор от Довереника за сметка на Доверителя, в съответствие с 
дадените му правомощия, Доверителят дължи и заплаща на Довереника възнаграждение в размер, 
определен в конкретната Спецификация-поръчка.

III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
5. На Доверителя:
5.1. Да определи и възложи в писмена форма на Довереника своите изисквания - цени, количества, 

срокове, опции, възнаграждение и други условия, необходими за сключване на борсов договор за дадена 
стока, оформени и заверени в конкретна Спецификация-поръчка;

5.2. Да приеме за своя сметка всички ангажименти, поети от Довереника по сключени борсови 
договори, ако същите са сключени в пълно съответствие или при по-добри условия от тези, уточнени в 
спецификациите към настоящия договор;

5.3. Да заплати договореното възнаграждение на Довереника в размер, по начин и в срок, 
конкретизиран в заверената от Доверителя Спецификация-поръчка, ако в нейно изпълнение Довереникът е 
сключил борсов(и) договор(и). Ако не е уговорено друго, възнаграждение се заплаща само върху реалния 
обем на сключените борсови сделки;

5.4. За периода на действие на дадена Спецификация-поръчка да не възлага другиму борсово 
посредничество на ССБ АД с цел и предмет - сключване на борсови сделки за същата стока при същите или 
при различни количества, цени, условия или други параметри.

В случай, че това стане да поеме безусловно всичките си задължения по сключените за негова 
сметка борсови договори от Довереника по настоящия договор;

5.5. При предварително прекратяване на търсенето или предлагането на дадена стока по заверена 
към Довереника Спецификация-поръчка или при евентуална невъзможност от финансово гарантиране в 
пълен размер на борсова сделка, да уведоми незабавно Довереника в писмена форма.

Ако това бъде направено след момента на сключване на борсов договор, да изпълни задълженията 
си по него.
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6. На Довереника:
6.1. Да сключва борсови договори за сметка на Доверителя, само в съответствие с дадените му 

правомощия, цени и условия в конкретна Спецификация-поръчка или при по-добри в полза на Доверителя;
6.2. Да уведомява незабавно Доверителя за сключените за негова сметка борсови договори или за 

направените насрещни оферти по търсените или предлагани от него стоки;
6.3. Да предоставя на Доверителя оригинални екземпляри от сключените борсови договори за 

негова сметка не по-късно от края на работния ден, следващ деня на тяхното подписване;
6.4. Да пази поверените му търговски тайни на Доверителя, освен тези, чиито конкретни параметри 

са необходими за офериране на стоката и за сключване на борсови договори. Да реализира във възможно 
по-висока степен търговските интереси и ползи на Доверителя;

6.5. При неизпълнение на ангажиментите по сключен борсов договор от насрещната страна по 
него, да съдейства на Доверителя за защита на неговите интереси и права, включително за навременното 
организиране на необходимите процедури за производство пред Борсовия арбитраж;

6.6. Да информира Доверителя за всички станали му известни факти, събития, процеси и 
тенденции на пазара, които имат пряко или косвено отношение по адрес на оферираната стока или на 
вече сключен борсов договор;

7. Всички евентуално възникнали спорове между страните в хода на изпълнение на този договор 
или на конкретните Спецификации-поръчки към него се решават доброволно, в дух на разбирателство, 
взаимно съгласие и добра търговска етика. В случай на непостигане на съгласие спорът се отнася към 
Борсовия арбитраж към ССБ АД.

8. Настоящият договор е валиден до прекратяването му по взаимно съгласие или по искане на коя 
и да е от двете страни по него чрез 5 (пет) дневно писмено предизвестие.

9. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото

IV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ



Спецификация-Поръчка № 001
към Договор за борсово представителство № 015-14 / 02.10.2014г.

При условията на сключения ДБП, в изпълнение на настоящата Спецификация-поръчка, в 
съответствие със ЗОП и с правилата за търговия на „Софийска стокова борса" АД (ССБ АД), 
долуподписаният Васил Аврамов, в качеството си на изпълнителен директор на "БАЛНЕОЛОГИЧЕН 
ЦЕНТЬР-"КАМЕНА"" ЕАД -  ДОВЕРИТЕЛ, давам съгласието си ДОВЕРЕНИКА ми -  борсовия член "РЕСГАРТ 
93" ЕООД, да закупи на борсовите сесии на ССБ АД чрез свой акредитиран брокер, от мое име и за моя 
сметка газьол за отопление при следните условия:
1. Стока, количество, единична цена към 01.10.2014г. (за 1000 л без ДДС на ..Лукойл България"
ЕООД). надценка и обща стойност, с транспорт на доставчика до складова база на Доверителя:_________
Наименование на стоката Количество Максимална единична цена

Газьол за отопление до 250 хил. литра (+/-10%) 1 339,00 лева/хиляда литра
маркиран-червен (двеста и петдесет хиляди литра)

Шифър по ЕКП: 02144400045 МАКСИМАЛНА НАДЦЕНКА (до 6%): 80,34 лева/хиляда литра
ЕДИНИЧНА ЦЕНА (без ДДС): 1 419,34 лева/хиляда литра

ОБЩА СТОЙНОСТ, без начислен ДДС: 354 835,00 лева
ДДС (20%): 70 967,00 лева

____________________________________ ОБЩА СТОЙНОСТ, с начислен ДДС: 425 802,00 лева_____________
Словом: четиристотин двадесет и пет хиляди осемстотин и два лева, с включен ДДС;

Количествата са прогнозни и са на база потреблението за минал период, като крайният Купувач ще 
ги усвоява според нуждите си, а крайният Продавач приема, че няма да има претенции в случай, че обемът 
на сделката не бъде изпълнен изцяло.
2. Цена, начин на Формиране: Крайната цена се формира като сбор от официалната цена на „Лукойл 
България" ЕООД за хиляда литра без ДДС на газьол за отопление (Шифър по ЕКП: 02144400045) към 
датата на експедиция на горивото и определената от крайния Продавач търговска надценка. Надценката, 
при която да се сключи борсов договор да не е по-голяма от 6 % (шест на сто) от цената на газьол за 
отопление за ЮООл без ДДС.

Надценката е постоянна за действието на сключения борсов договор.
При сключен борсов договор, по условията на настоящата Спецификация-поръчка, корекция в 

постигнатата цена е допустима и се извършва при промени на официалните цени на горивата на „Лукойл 
България" ЕООД. Корекцията се прави от крайния Продавач, като цената се актуализира пропорционално 
на индекса на официалните цени към датата на експедиция на горивото;
3. Цена -  включени разходи: В посочената по-горе единична цена е включена стойността на стоката, 
транспортни разходи до складова база на Доверителя, мита и налози на горивото, предмет на настоящата 
спецификация-поръчка;
4. Срок за заплащане на цената: До 30 (тридесет) календарни дни от датата на доставка, въз основа на 
издадена фактура за доставените количества;
5. Начин на плащане: По банков път, след представяне на надлежно офермен комплект документи от 
страна на крайния Продавач: данъчна фактура в оригинал; екземпляр на двустранно подписан приемо- 
предавателен протокол между представители на крайните Продавач и Купувач с указано точно количество 
за всяка отделна доставка; декларация за съответствие на качеството на доставеното гориво съгласно 
изискванията на „Наредба за изискванията за качеството на течните горива, реда и начина на техния 
контрол;
6. Произход и дата на производство:Република България, ЕС, производство 2014 г., 2015 г. и 2016 г.;
7. Срок на договора: Борсовият договор ще бъде сключен за срок от 24 (двадесет и четири) месеца, 
считано от датата на сключването му, или до достигане на общата стойност на договора, което събитие 
настъпи първо;
8. Срок на доставка: До 48 (четиридесет и осем) часа от писмена заявка на Доверителя за доставяне на 
конкретно количество гориво;
9. Модул на делимост: Минимално предварително заявено количество за доставка -  Доверителят заявява 
за еднократна доставка не по-малко от 10 000 (десет хиляди) литра;
10. Място на предаване (местонахождение/франкировка): Складова база на Доверителя - 
"БАЛНЕОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-"КАМЕНА"" ЕАД, гр. Велинград;
11. Документация на стоката: Всяка партида да бъде придружена с всички необходими документи в 
съответствие с Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина на 
техния контрол и нейните изменения и допълнения;
12. Опаковка: Наливно, автоцистерни с различна товароносимост, оборудвани с необходимите 
сертифицирани устройства за измерване на количеството;



13. Качество: Горивото, обект на доставката, да отговаря на изискванията за качество, съгласно чл. 6 от 
„Наредба за изискванията за качеството на течните горива, реда и начина на техния контрол", обн. ДВ 
бр.66/2003 г. и нейните изменения и допълнения приети с ПМС №192/16.08.2005 г., ПМС 222/13.09.2007 г. 
Крайният Продавач носи отговорност за вреди, произтекли от некачествени течни горива;
14. Начин за установяване на количеството: Измерване -  в литри с пломбиран брояч;
15. Орган, удостоверяваш качеството и количеството на получаваната стока: Упълномощени 
представители на Доверителя и крайния Продавач. В случай на спор -  независима оторизирана българска 
организация;
16. Рекламации и начин на тяхното уреждане:

16.1. Рекламации относно количеството и видими недостатъци -  в момента на доставката;
16.2. Рекламации за несъответствие в качеството се правят в срок до три дни след доставката. 
Несъответствието в качеството се установява с акт, издаден от оправомощена контролна

организация. Доверителят има право да изисква лабораторни анализи за съответствие на показателите на 
получаваните горива и тези, посочени в декларацията за съответствие на качестовото за партидата от 
която е доставеното горивото.

При установяване на несъответствие на показателите за качество, крайният Продавач е длъжен да 
достави за негова сметка същото количество и вид гориво в едноседмичен срок от установяването;
17. Гаранции и депозити: Доверителят не внася гаранционен депозит за сключване на борсов договор.

При подписване на борсов договор крайният Продавач по него внася по сметка на ССБ АД 
гаранционен депозит в размер на 1 % (едно на сто) от общата стойност на договора без ДДС.

Гаранционният депозит е предназначен да послужи за прихващане на евентуално дължима 
неустойка, в случай на пълно или частично неизпълнение на условията на сключения борсов договор;
18. О т г о в о р н о с т : Невнасянето на гаранционен депозит не освобождава Доверителя от изпълнение на 
задълженията му по сключения борсов договор и от заплащане на дължимите суми за неустойка, 
възнаграждение на борсовия представител и борсови такси. Заплащането на неустойка не освобождава 
Доверителя от плащане на доставени, но незаплатени количества и евентуално дължими лихви върху 
неплатените суми -  за просрочие на плащанията;
19. Неустойки: При неизпълнение на задълженията по сключения борсов договор, неизправната страна 
дължи на изправната обезщетение за забава в размер на 1/360 част от законната лихва върху дължимата 
сума за всеки просрочен ден, от датата на падежа до датата на окончателното й изплащане;
20. Прекратяване на борсовия договор: Сключеният борсов договор се прекратява в следните случаи:

20.1. С изтичане на срока на договора;
20.2. При достигане на общата стойност на договора;
20.3. Поради виновно неизпълнение на задълженията на някоя от страните. В този случай 

изправната страна поканва неизправната да изпълни задълженията си в подходящ за това срок, като 
предупреждава, че при неспазване на срока, ще счита договора за развален;

След прекратяване действието на сключения борсов договор, неговите клаузи ще се прилагат до 
окончателното изпълнение на всички задължения на страните, възникнали през периода на неговото 
действие;
21. Декларации:

21.1. Доверителят декларира, че е запознат, съгласен е и напълно приема правилата на търговия на 
„Софийска стокова борса" АД, условията и законите, по които се извършва борсовата търговия в Р. 
България.

21.2. Доверителят приема безусловно да изпълнява ангажиментите си по сключения за негова 
сметка борсов договор, само при условие, че същият е съобразен напълно с условията и изискванията му, 
заверени в настоящата Спецификация-поръчка или е сключен при по-добри такива.
22. Други уговорки:

22.1. В срок до три работни дни от датата на подписване на Борсов договор крайният Продавач или 
негов представител се задължават да представят пред Доверителя, в оригинал или заверени копия ("Вярно 
с оригинала", дата, подпис и печат) на следните документи:

1. Посочване на ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър (ЗТР);
2. Копие от данъчната регистрация (Регистрация по ЗДДС);
3. Документи, доказващи отсъствие на обстоятелства по чл. 47 (1), чл. 47 (2) и чл. 47 (5) от ЗОП;

22.2. С подписването на борсовия договор Продавачът и Купувачът (борсовите членове) 
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.

По изискване от страна на кой да е от обслужващите сделката борсови членове сключения борсов 
договор (кой да е екземпляр от него) може да бъде преподписан и от крайните Продавач и/или Купувач 
(Доверителя). С това последните потвърждават изричното си съгласие за цялостно, пълно и безусловно 
приемане на възникналите за тях парични, стокови и други вземания, права и задължения по договора,



сключен за тяхна сметка от представляващите ги борсови членове, записани съответно като Продавач и 
Купувач в борсовия договор.

Приемането е факт и когато в срок от 24 (двадесет и четири) часа след получаване на екземпляр 
от борсовия договор, Доверителят обосновано не го оспори частично или напълно в писмена форма;

22.3. Всички неуредени в настоящата спецификация моменти са обект на допълнително уточняване 
между страните;

22.4. Всички спорове, породени при изпълнението на сключения борсов договор или отнасящи се 
до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване 
на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства се решават в дух на 
добра търговска етика. При липса на съгласие, ще бъдат решавани от Борсовия арбитраж към ССБ АД или 
съответния родово компетентен съд;

22.5. В случай, че допълнителни уговорки бъдат направени след момента на сключване на борсов 
договор директно между крайните Продавач и Купувач (Доверителя), 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 спесификация трябва да получи от Доверителя копие от сключеното Допълнително 
споразумение, в срок от 48 (четиридесет и осем) часа след неговото сключване, но не е отговорен за 
произтичащите от промените последствия;

22.6. Довереникът е длъжен да се грижи за интересите на Доверителя, като за свои и да го 
информира незабавно при възникнали обстоятелства или проблеми, които биха възпрепятствали или 
влошили изгодата на Доверителя от сключения борсов договор.
23. Възнаграждение на Довереника:

23.1. След подписване на борсов договор за сметка на Доверителя, същият ще заплати на 
Довереника възнаграждение в размер на 0,3 % (нула цяло и три десети на сто) от общата стойност на 
сключения борсов договор без ДДС. ДДС се начислява и заплаща.

Възнаграждението не е включено в посочената максимална цена по т. 1 от настоящата 
Спецификация-поръчка и се заплаща отделно от нея.

23.2. В случай, че Довереникът е сключил борсовия договор в съответствие с уточнените условия 
по настоящата Спецификация-поръчка или при по-добри, изплащането на възнаграждението от 
Доверителя към него не се влияе под никаква форма от крайното изпълнение или неизпълнение на 
борсовия договор;

23.3. Заплащането на цялата сума по възнагражденията става в срок не по-късен от 3 (три) 
работни дни от датата на подписване на борсов договор;

23.4. Дължимата към ССБ АД такса по сключения борсов договор в размер на 0,2 % (нула цяло и 
две десети на сто) от общата стойност на сключения борсов договор с начислен ДДС е включена в 
посоченото в т. 23.1. възнаграждение и се заплаща от Довереника.
24. С р о к  на валидност на спецификацията за сключване на борсов д о г о в о р  п р и  горепосочените у с л о в и я :

До сключване на борсов договор.

Настоящата Спецификация-поръчка е неразделна част от Договор за борсово представителство № 
015-14/02.10.2014Г.


