
 

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я №3 

 

към Договор за борсово представителство от …………….г. 

При условията на сключения ДБП, в изпълнение на настоящата Спецификация, в 

съответствие със ЗОП и с правилата за търговия на Софийска стокова борса АД, 

долуподписаният Калин Рогачев, в качеството си на Главен секретар на НОИ – Възложител 

(наричан по-долу „Доверител“), даваме съгласието си Изпълнителят (наричан по-долу 

Довереник) ни - борсовият член „ЕКО ОРЕНДА“- ЕООД, да закупи на борсовите сесии на 

Софийска  стокова борса АД за сметка на Доверителя: 

стока и количество: 

     Наименование на стоката                                     Количество                               

 

Дизелово моторно гориво с код по CPV - 09134200-9 – 11 000 литра ± 20%  

Прогнозна стойност – 20 000 (двадесет хилади) лв. без вкл. ДДС. 

______________________________________________________________________________ 

 

Посоченото по-горе количество, предназначено за зареждане на резервоарите на дизел – 

генератори е ориентировъчно и е изчислено на база минал период, което количество 

Купувача ще усвоява според нуждите си, а Продавача няма да търси отговорност ако не се 

усвои в цялост. 

 

качество: горивото следва да отговаря на БДС-EN590 или еквивалент за дизелово гориво.  

Качеството на горивата да отговаря на техническите изисквания, условия, реда и начина за 

техния контрол, съгласно Наредба за изискванията за качеството на течните горива, 

условията, реда и начина за техния контрол (Приложения – Технически спецификации на 

горивата).  

 

място на предаване: франко складове на Купувача: 

- ЦУ на НОИ гр. София, бул. “Александър Стамболийски” № 62-64 

- ТП на НОИ Ловеч – Обединен осигурителен архив – гр. Тетевен, ул. „Вършец“ №30 

- ТП на НОИ Търговище – ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №1 

- ТП на НОИ Стара Загора – бул. „Руски“ №44 

- ТП на НОИ Враца – Обединен осигурителен архив – гр. Враца, ул. „Митко Орозов“ №59 

- ТП на НОИ Кюстендил – Обединен осигурителен архив – с. Невестино, ул. „Струма“ 

№16 

 

срок на предаване: В работното време на Купувача до 3 (три) работни дни от писмена заявка 

(може и по електронна поща) на Купувача до Продавача за доставяне на конкретно количество 

гориво.   

 

срок на договора: 24  /двадесет и четири / месеца, считано от 23.01.2019 г. или до достигане на 

прогнозната стойност посочена в настоящата спецификация.  

 

цена-включени разходи: Цената е в български лева и се формира като най – ниската цена, 

постигната на сесия на ССБ за литър доставено гориво, без ДДС.  

  Цената е постоянна и остава непроменена през цялото действие на договора. 

В посочената в Борсовия договор цена е включена стойността на стоката, транспортни 

разходи, мита и налози на горивата предмет на борсовия договор. 

 

срок на заплащане на цената: До 30 /тридесет/ дни от датата на издаването на фактура 



начин на заплащане: Заплащането се извършва от съответното ТП на НОИ подало заявка за 

доставка, по банков път, по банкова сметка посочена от Продавача  

 

опаковка:  Наливно, автоцистерни с товароносимост до 5 тона, оборудвани със стандартни 

пломбирани дозатори и помпи.  

 

производител: България, ЕС или от внос  

 

година на производство:  2018 - 2020 г.  

 

акт, удостоверяващ предаване на стоката: (приемо-предавателен протокол, складова 

бележка, превозен документ, други): Всяка партида се придружава с фактура, декларация за 

съответствие на качеството и приемо – предавателен протокол (ППП).  

 

начин на установяване (измерване) на количеството/теглото: Измерване – в литри с 

пломбиран брояч. 

 

орган, удостоверяващ качеството на получаваната стока: Упълномощени представители на 

Продавача и Купувача. В случай на спор – независима оторизирана българска организация. 

 

рекламационен срок, начин на уреждане на рекламациите: Количествени и видими 

недостатъци – в момента на зареждането. За скрити недостатъци рекламациите се правят в срок 

до 3 (три) дни след зареждането. 

 

неустойки: За забава и неизпълнение на задълженията по борсовия договор, неустойката е в 

размер на 1 % и се определя върху стойността на забавеното плащане или доставка. 

 

Стоката, обект на настоящата Спецификация следва да е освободена от претенции и 

задължения към трети лица  

 

банкови и други гаранции и обезпечения за ПРОДАВАЧА и за КУПУВАЧА: 

Продавачът внася гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 /три/ % от 

стойността на борсовия договор без ДДС в една от следните форми:   

1. парична сума, платима по банкова сметка на Софийска стокова борса АД: 

Банка: ............................................................................ 

BIC: ............................................................................ 

IBAN: ............................................................................ 

2. банкова гаранция - оригинал, безусловна и неотменима, в полза на Доверителя, при 

спазване изискванията на ЗОП и е със срок на валидност не по-малък от 30 дни след изтичане 

на срока за изпълнение на договора; 

3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 

Продавача. 

Софийска стокова борса АД издава служебна бележка за стойността и формата на 

внесената гаранция за изпълнение на договора. 

 

ДРУГИ УГОВОРКИ:  

- 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. 

- 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 спесификация или е сключен при по-добри такива. 



- При сключване на борсов договор ПРОДАВАЧА се задължава да представи пред 

Доверителя документи по чл. 58, ал. 1, чл. 67, ал. 6 и декларация за липса на обстоятелства по 

чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП. 

- При невъзможност за доставка на описаното в т. 1 гориво от основния производител в 

България и по тази причина затрудняваща Продавача да изпълни поръчката, да бъде заменено с 

еквивалентно гориво 

- С подписването на борсовия договор представителите на 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 Продавача и Купувача. 

- 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 

Продавача и/или Купувача. 

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. 

- Всички неуредени в настоящата спесификация моменти са обект на допълнително 

уточняване между страните. 

В случай, че допълнителни уговорки бъдат направени след момента на сключване на 

борсов договор директно между Продавача и Купувача, 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; 

- 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 

възпрепядствали или влошили изгодата на Доверителя от сключения борсов договор. 

 

срок на валидност на спесификацията за сключване на борсов договор при 

горепосочените условия: Не по-късно от два месеца след сключване на договора за борсово 

представителство. 

  

Настоящата Спецификация е неразделна част от Договор за борсово представителство, 

сключен на ……………………...г. 

 

Дата на попълване: ……………………………….г. 

 

 


