
БОРСОВ ДОГОВОР N0 ....
за покупко-продажба на стоки, чрез посредничеството на членове на Софийска стокова

борса АД

Днес, 28.06.2017 г., на Софийска стокова борса АД между борсов член „РЕСТАРТ - 93” ЕООД, 
чрез брокера Румяна Цветкова, за сметка на ЕТ „ЗООННВЕСТ - ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ”, 
наричан в текста ПРОДАВАЧ

и
борсов член ”Ей Си Ти” ЕООД, чрез брокера Стефан У рилски, наричан в текста КУПУВАЧ, за 
сметка на „ДЛС Тополовград” ТП на ЮИДП 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 съответства на посочените в спецификацията 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 броя им, 
мястото, начина и срока им на съхранение и идентифицирането им (подпечатване, подписване 
или пломбиране). Ако не е уговорено друго в спецификацията, 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 
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 борсова сесия на Софийска стокова борса АД.
Чл.3.2. В цената на стоката не се включва стойността на опаковката, транспорта, 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 по начин, посочени в 
спецификацията. При липса на такива уговорки или на някоя/и 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 
спецификацията. При липса на такива уговорки или на някоя от тях, ПРОДАВАЧЪТ 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 
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 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 гарантира 
изплащането на цената й с внасянето на депозит по сметка на Клиринговата къща на ССБ А



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 спецификацията 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 спецификацията. 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 
от 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, 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.9.1. Претенции, произтичащи или свързани с тълкуването, изпълнението и нарушението на 
настоящия договор 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, В1С: 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 
законодателство.
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Спецификация към договор на ССБ 
СПЕСИФИКАЦИЯ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ КЛАУЗИ

1. Наименование на стоката, количество, единична цена и обша стойност:

Пшеница -  комбинирана смеска за храна на животните, както следва:
Видов Количество

( к г )
Единична цена 

( лв./кг.)
Стойност в лева 

(без ДДС)
1. За стартер 1 200 0,784 940,00
2. За Фазани 3-6 седмици 3 600 0,69 2 484,00
3. За фазани над 6 седмици 3 600 0,66 2 376,00
4. За фазани над 8 седмици 22 000 0,60 13 200,00

Обща стойност без ДДС: 18 998,00 лева
ДДС (20%): 3 799,60 лева

Обща стойност без ДДС: 22 797,60 лева
Словом: Двадесет и две хиляди седемстотин деветдесет и девет лева и шестдесет стотинки с 
включен ДДС.

Количествата са едногодишни и са рамкови, като КУПУВАЧА не се ангажира да ги усвои 
изцяло, а според потребностите си. ПРОДАВАЧА приема, че няма да има претенции в случай, че 
обемът не бъде изпълнен изцяло. Добавките и веществата да се изготвят съгласно зададените 
пет рецепти, неразделна част от настоящият договор.

Франкировка: с. Трънково, община Елхово - Фазанарията, стопанисвана от ТП ДЛС 
Тополовград.

Условия и начин на плащане: Разплащането се осъществява ежемесечно, по банкова сметка 
на крайния продавач, до 30 (тридесет) дни след представяне на оригинална фактура и подробно 
извлечение за отделните доставки по количество, вид и стойност за фактурирания период 
съгласно приемо -  предавателните протоколи за всяка отделна доставка.

Качество: продуктите, суровините и веществата, влагани в приложените рецепти да 
отговарят на изискванията на Закона за фуражите, Закона за защита на растенията, Закона за 
ветеринарно - медицинската дейност и нормативните актове за тяхното прилагане. Веществата и 
продуктите задължително да са придружени с декларация за съответствие, издадена от 
доставчика съгласно изискванията на стандартизационните актове. Крайният Продавач носи 
отговорност за вреди, произтекли от некачествени фуражи. Срока на годност да е минимум 60 
дни. Реколта 2016 - 2017 г.

Опаковка: в чували до 50 кг. Минимално количество за заявка/доставка - 500 кг.

Рекламации и начин на тяхното уреждане: Рекламации относно количеството и видими 
недостатъци -  в момента на доставката, рекламации за несъответствие в качеството се правят в 
срок до три дни след доставката. За скрити недостатъци рекламации се правят при установяване 
на несъответствието.

Начин установяване на количеството: Претегляне на кантар и приемо - предав 
протоколи за всяка отделна доставка.



Срок на доставка: Доставката да се изпълнява в тридневен срок от постъпването на заявка 
(писмено по електронна поща, факс или по телефон) за заявените количества от КУПУВАЧА, с 
превоз на ПРОДАВАЧА до фазанарията, стопанисвана от ТП ДЛС “Тополовград”. Количествата 
за всяка доставка се заявяват предварително от КУПУВАЧА, като минималното количество е 500 
кг.

Срок на договора: 12 календарни месеца от подписването му или до достигане на стойността 
на борсовият договор, което събитие се сбъдне първо.

Гаранции и депозити: При подписване на борсов договор страните по борсовия договор 
внасят по сметка на ССБ АД гаранционен депозит в размер на минимум 1 % (едно на сто) от 
общата стойност на договора, с начислен ДДС. Депозитът стои блокиран по сметка на ССБ АД до 
момента на изпълнение на договора или до изтичане на договорните срокове. 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.

Неустойки: За забава по 0,34 % (нула цяло и тридесет и четири стотни от процента) за всеки 
ден от стойността на неизпълненото, но не повече от 10%. При забава повече от тридесет дни на 
някоя от страните, другата може да прекрати договора. За неизпълнение на задълженията по 
настоящия борсов договор, неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер 10 % 
(десет на сто) от стойността на неизпълнението с начислен ДДС.

Други уговорки: До 3 /три/ дни след получаване на настоящият борсов договор крайният 
Продавач се задължава да представят заверени копия на следните документи: Посочване на ЕИК 
по смисъла на чл. 24 от ЗТР, документи от юридическо лице за отсъствие на обстоятелства по чл. 
58 от ЗОП; Удостоверение за вписване в регистъра на лицата, произвеждащи и/или търгуващи с 
продукти и вещества, предназначени за храна на животните и отговарят на изискванията на 
Закона за фуражите, Закона за ветеринарно-медицинската дейност и нормативните актове за 
тяхното прилагане.

С подписването на настоящият борсов договор представителите (борсовите членове) на 
крайните Продавач и Купувач декларират писмено 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 -  съответните крайни 
Продавач и Купувач.

Борсовият договор се състои от пет страници, Приложение от четири рецепти и се състави в 
пет еднообразни екземпляра, по един за: ССБ АД, борсовия член на крайния Продавач, борсовия 
член на крайния Купувач, крайния Продавач и крайния Купувач.



№

Наименование, адрес, телефон, факс на крайния Купувач:

“Държавно ловно стопанство Тополовград” ТП на „Югоизточно държавно предприятие” 
ДП, ЕИК: 2016176540285, представлявано от инж. Станимир Сотиров - директор, със седалище 
и адрес на управление: гр. Тополовград, ул. „Ал. Стамболийски” № 17, тел/факс: 047052210, е- 
таП: dlstopolovgrad@uidp-sliven.com;

Наименование, адрес, телефон, факс на Борсовия член - Купувач по борсовия договор, 
представляващ крайния Купувач:
“Ей Си Ти” ЕООД, ЕИК: 130124962, с адрес на управление в гр. София, бул. „Г. М. Димитров” 
№ 65, вх. Б, ап. 16, тел 024162293, e-mail: office@eisiti.eu;

Наименование, адрес, телефон, факс на крайния Продавач:
ЕТ „ЗООИИВЕСТ - ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ”, ЕИК: 128524329, с. Роза, 8630, общ. Тунджа, ул. 
„Петър Момчилов” № 48, тел.: 04789 / 89 49, 0889621420, e-mail: jokky@abv.bg, MOJI: Пламен 
Г еоргиев;

Наименование, адрес, телефон, факс на Борсовия член - Продавач по борсовия договор, 
представляващ крайния Продавач:
“РЕСТАРТ 93” ЕООД, ЕИК: 202887624, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. 
„Войвода” № 4, мобилен телефон: 0888 379 806, e-mail: restart931td@gmail.com;
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