
   

      Приложение № 8 от Борсовия правилник 

 

БЪЛГАРСКА СТОКОВА БОРСА АД  

БОРСОВ ДОГОВОР 

  

към Талон с рег № ............................/.....................год. 

  

за покупко-продажба на стоки чрез посредничеството на членове на 

Българска Стокова Борса АД 

 

 

Днес, ………………..г. се подписа настоящият договор, за сделка сключена на сесия на „Българска стокова 

борса” АД /БСБ/, проведена на..................., между :  

 

1. „……………………………………..” …………………., ЕИК ………………………., седалище: 

……………………………………………….., представлявано от 

…………………………………………………………………………., чрез члена на борсата „……………………..“ 

……… по договор за борсово представителство №. ………………/………………. год. и поръчка-спецификация към 

него, с упълномощения му лицензиран брокер 

…………………………………………………………………………………..,  съгласно поръчка 

№......./......................................, наричан  КУПУВАЧ  и 

 

2. "…………………………………………" ………………….., ЕИК ………………………, адрес: 

гр………………………………………………………….., представлявано от 

…………………………………………………………………………., чрез члена на борсата „……………………..“ 

……… по договор за борсово представителство No. ………………/………………. год. и поръчка-спецификация към 

него, с упълномощения му лицензиран брокер 

………………………………………………………………………………….., съгласно поръчка 

№......./......................................, наричан ПРОДАВАЧ, 

 

Страните се споразумяха 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.Опаковането, 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 спецификацията. При липса 

на такива уговорки или на някоя от тях КУПУВАЧЪТ следва да заплати цената съобразно изискванията на 

законовите 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 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 страни 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, съгласно 

действащата тарифа върху общата стойност на сключените сделки без ДДС, по следната банкова сметка:  

 

IBAN: BG69 FINV 9150 1016 1161 76  

BIC: FINBGSF 

„Първа Инвестиционна Банка“ АД  

 

 

 

 



   

Приложение към договор по Талон с рег. № ................................. 

 

СПЕСИФИКАЦИЯ И ДОПЪЛHИТЕЛHИ КЛАУЗИ 

 

Hаименование на стоката  Количество      Ед.цена  Обща стойност 

.....................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................... ... 

качество: ................................................................................................................... ............................................... 

място на предаване: ......................................................................................................... ....................................... 

срок на предаване: ..................................................................................................................................................  

срок на договора:............................................................................................................ ........................................ 

цена-включени разходи: ........................................................................................................................................ 

срок на заплащане на цената:................................................................................................................................. 

начин на заплащане .......................................................................................................... ...................................... 

условия за заплащане предоставяне от ПРОДАВАЧА на: .................................................................................  

- сертификат за качество .................................................................................... .................................................... 

- сертификат за произход ....................................................................................................................................... 

- санитарни и/или хигиенни сертификати....................................................................................................... 

- други документи и условия:.................................................................................................................................  

опаковка ..................................................................................................................................................... ............. 

маркировка .............................................................................................................................................................. 

транспортен амбалаж и режим на движение ..................................................................................... ................... 

мостри, условия и място на съхранение ............................................................................................................... 

производител ..................................................................................................................................................... ..... 

дата на производство и срок на годност ............................................................ ................................................... 

гаранционен срок и условия на гаранцията..........................................................................................................  

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

документ, други)..................................................................................................................................................... . 

начин на установяване (измерване) на количеството/теглото............................................................................. 

орган, удостоверяващ качеството на получаваната стока ....................................................... ........................... 

норма на товарене и др.транспортни условия ...................................................................................................... 

рекламационен срок, начин на уреждане на рекламациите...................................................................... ........... 

неустойки ..................................................................................................................................... ........................... 

декларация на ПРОДАВАЧА, че стоката е свободна от права и претенции от страна на трети лица  

....................................................................................................................................... ............................................ 

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

......................................................................................................................................... .......................................... 

депозит................................................................................. .................................................................................... 

ДРУГИ УГОВОРКИ ..............................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................... ......................................... 

адрес-телекс, факс, банкова сметка на КУПУВАЧА/КОМИСИОHЕРА-КУПУВАЧ 

................................................................................................................................................... ................................ 

адрес-телекс, факс, банкова сметка на ПРОДАВАЧА/КОМИСИОHЕРА-ПРОДАВАЧ 

.......................................................................................................................................................... ......................... 

Hастоящето приложение е неразредлна част от Договора. Hепопълнените точки по тази спесификация не 

се считат за уговорки по същата. 

 

ПРОДАВАЧ: ...............................    КУПУВАЧ: ................................ 

 

подписал като представител    подписал като представител  

 

 

ИЗПЪЛHИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ 

HА БЪЛГАРСКА СТОКОВА БОРСА АД: ........................................................ 

                                               (Елена Милушева) 

 

 

                                                        ........................................................ 

                                               (Орлин Стефанов) 

       
        


