ДОГОВОР
от ……..2015 г.
1. ПРОДАВАЧ

„Климс Петрол” ЕOOД
ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ: Филип Христов Жильов – Управител
СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: гр. Варна, ул. Георги Живков № 23, ет.5,
ап.10
АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: гр. Варна, ул.Асен Златаров № 4
E-MAIL: filip_hristov_zhiliov@abv.bg
ТЕЛЕФОН: 0888313158, 0888669625
ЕИК: : 203206908
БАНКОВА СМЕТКА :
IBAN: BG22UNCR70001522044134 BIC: UNCRBGSF при УНИКРЕДИТ
БУЛБАНК – Варна
2. КУПУВАЧ

„……..” …….
ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ: ……
СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: гр. ……, ул. ….. №…….
АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: гр. ……., ул. ……… № 2….; ет…..
ТЕЛЕФОН:
E-MAIL: …….
ЕИК:
3. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Покупко-продажба на течни горива.
4. КОЛИЧЕСТВА
Количествата по видове горива по настоящия договор се фиксират на база месечна
заявка, и се подразбират +/- 10% по опция на Купувача. При взаимна договореност
могат да бъдат доставени и по-големи количества.
5. КАЧЕСТВО
Качеството на горивата е съгласно изискванията на Наредбата за изискванията за
качеството на течните горива, условията, ред и начина на техния контрол, приета с
ПМС № 156 от 15.07.2003г. (ДВ бр.66/25.07.2003г.), и съответните допълнения и
изменения, и се удостоверява с декларация за съответствие, съгласно действащото
законодателство.
6. ТРАНСПОРТ
6.1. Автотранспорт, осигурен от Продавача, по заявка и за сметка на Купувача, по
тарифи, които се договарят предварително. При договореност автранспортните тарифи
могат да бъдат фиксирани.
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6.2. Автотранспорт, осигурен от и за сметка на Купувача.
7. УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА
7.1. Франко петролните бази, посочени в сайтове ………………. и ………….
7.2. Ежедневно, най-късно до 16,30ч. на деня, предхождащ деня на натоварване,
Купувачът е длъжен да заяви писмено (ел.поща) пред Продавача потребностите си по
видове горива, терминали и вид транспорт със заявки-образци. Заявката може да се
прави и по телефона само в краен случай, като до края на деня направена заявка се
потвърждава (ел.поща). В противен случай Продавачът не носи отговорност за тяхното
неизпълнение.
7.3. Продавачът предоставя горивото само на лица, притежаващи пълномощно от
Купувача, независимо от собствеността на транспортното средство, или със заявката за
експедиция, като лицето оказано в заявката се счита за изрично упълномощено от
Купувача лице за получаване на горивото.
8. УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ И ГАРАНЦИИ
8.1. Вид на плащането :
8.1.1. Авансово и/или разсрочено, до ..... (.............) календарни дни, считано от датата
на натоварване на горивото, като датата на натоварване се счита за ден „1”, с
максимален кредитен лимит до .............. (................хиляди) лева.
8.1.2. Купувачът обезпечава предоставения от Продавача стоков кредит, съгласно
чл..8.1.1. от настоящия договор, с ................/Банкова гаранция и/или Запис на заповед/.
8.2. Заплащането на горивото се извършва с платежно нареждане по посочените в чл.1.
банкови сметки на Продавача или банкови сметки, допълнително съгласувани между
страните. При промяна на същите Продавачът е длъжен да съобщи писмено на
Купувача в срок от три работни дни, с което Купувачът е длъжен да се съобрази.
8.3. Плащането се счита за осъществено на датата, на която средствата са постъпили по
сметката на Продавача.
8.4. Ако датата на падежа е събота, за дата на падежа се приема първият банков работен
ден преди нея. Ако датата на падежа е неделя, за дата на падежа се приема първият
следващ банков работен ден. В случаите, когато има повече последователни почивни
дни и/или национални празници, Продавачът уведомява писмено Купувача за промяна
на датата на падежа.
9. ЦЕНИ
9.1. Продажна цена на горивата, валидна към датата на натоварване на горивото,
намалена с търговска отстъпка, както следва:
Търговска отстъпка:
Продавачът предоставя на Купувача следните търговски отстъпки от цената (данъчна
основа за ДДС), определена и посочена в сайтовете ………………. и ......................,
валидна към датата на натоварване на горивото, на 1000 литра при 15С, без ДДС,
както следва:
9.1.1. Автомобилни бензини
.....,00 лв.
9.1.2. Дизелови горива
.....,00 лв.
9.1.3. Маркирани горива /дизелово гориво и газьол/
.....,00 лв.
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9.2. Освен стойността на горивата, Купувачът дължи и стойността на транспортните
разходи, съгласно чл.6.1. от настоящия договор.
9.3. Купувачът приема, че дължи на Продавача неустойка в размер на ОЛП +10%
(основен лихвен процент плюс десет пункта), изчислена на база 360 дни годишно върху
дебитното салдо на Купувача в края на всеки календарен ден, считано след датата на
падежа.
9.4. В случаите на чл.9.3., Продавачът, в срок до 5-то число на месеца, следващ месеца
на експедиция, изготвя месечна справка и издава протокол, изчислен по реда,
определен в чл.9.3. Продавачът, съгласно чл.84 от Правилника за прилагане на Закона
за ДДС, не издава данъчен документ и начислените неустойки се документират с
протокол.
9.5. В случаите, когато горивата се движат с електронен административен документ под
режим на отложено плащане на акциз, и бъдат констатирани липси, Купувачът дължи
на Продавача стойността на акциза за липсващото количество над нормативно
признатия размер на фира при транспорт, съгласно Наредба № 4 от 28.06.2006 г. (ДВ
бр.57/2006 г.).
9.6. Когато въз основа на писмена заявка на Купувача, Продавачът експедира акцизни
стоки до лицензиран склад по смисъла на ЗАДС (данъчен склад), и данъчният склад –
получател на стоката не потвърди с подаване на съобщение за получаване чрез
компютърната система по ЗАДС (EMCS) в законовия срок, поради което за Продавача
възникне задължение за начисляване на акциз върху изпратената стока, така дължимият
акциз се заплаща от Купувача.
9.6.1. В случай, че данъчният склад – получател на стоката потвърди с подаване на
съобщение за получаване чрез компютърната система EMCS след изтичане на
законовия срок, но акцизът е заплатен при условията на чл.9.6., то Продавачът е длъжен
да върне на Купувача заплатеният акциз в 10 (десет) дневен срок от датата на
възстановяване или прихващане.
9.7. Продавачът си запазва правото, при промяна на пазарните условия (цени,
търговски отстъпки, транспортни такси и други) за покупко-продажба в страната, да
извършва ценови промени по чл.9.1. и чл.9.3. като уведомява Купувача незабавно в
писмен вид за промяната.
10. РЕКЛАМАЦИИ
10.1. Количествени рекламации
Рекламации за количеството при експедиция с подвижни автоцистерни осигурени от
Купувача, се предявяват от Купувача или от негов представител в момента на
натоварване и измерване на продуктите на съответната наливна естакада на площадката
на петролната база. След този момент рекламации за количество не се приемат, не се
разглеждат и не се уважават.
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10.2. Качествени рекламации
10.2.1. При съмнения за качеството на горивата, Купувачът уведомява писмено Продавача не
по-късно от 1/един/ ден, считано от момента на отбиране на пробите, но не по-късно от 6 (шест)
дни от датата на експедицията, установена от товарните документи. Продавачът дава в срок от
1 (един) работен ден писмено указание за по-нататъшни действия на Купувача. Пробите се
вземат от Независима инспектираща организация за стоков контрол (НИОСК).
10.2.2. При съмнения относно качеството на Продукта, при условията на предходната точка – в
случаите когато пробите се вземат от НИОСК, задължително се отбират 3 (три) проби от
съответната партида. Първата остава за арбитраж в НИОСК, взела пробите, втората се изпраща
за анализ в независима лаборатория, акредитирана от Българската служба за акредитация (БСА)
и съгласувана между Продавача и Купувача, а третата се изпраща на Продавача в срок от
двадесет и четири часа от вземането й, за контролен анализ.
10.2.3. Начинът и мястото на вземането на пробите, както и методите за анализ на качествените
показатели се извършват по методите, посочени в съответния БДС.
10.2.4. Разходите за извършването на анализа на качеството на Продукта са за сметка на
Купувача, освен ако не се установи, че рекламацията е основателна, като в последния случай
разходите се поемат от Продавача.
10.2.5. Във връзка с процедурата по предявяване на рекламация за качество, в случаите когато
Купувачът е приел съответното количество от доставения продукт, Купувачът е длъжен в срок
до 15 (петнадесет) календарни дни, считано от датата на товарителницата или на Приемопредавателната разписка, да представи пред Продавача и следните документи:





писмено искане за рекламацията;
копие от товарителницата;
протокол, издаден от НИОСК, за вземане на пробите;
протокол за анализ на Продукта, издаден от независима лаборатория акредитирана от БСА
и съгласувана между Продавача и Купувача.

10.2.6. Окончателното решение за основателността на предявената рекламация за качеството на
доставения продукт се взема от Продавача.
10.2.7. При уважена претенция по рекламация за качеството на доставения Продукт, всички
разходи за престой, транспорт за връщане на Продукта, са за сметка на Продавача при условие,
че са спазени и допълнителните писмените указания на Продавача до Купувача за процедиране
в конкретния случай.
10.2.8. Продавачът не приема и не разглежда рекламации за качество в следните случаи:
 при неспазване на сроковете и условията на чл.10.2.3. до чл.10.2.7. включително.
 при предоставени за анализ проби, взети от подвижни цистерни, различни от тези, на които
Продукта е натоварен от Продавачът.

11. ФОРСМАЖОР
Неизпълнението на задълженията по договора /освен задължението за плащане на вече
доставено гориво/, на която и да е от страните, няма да поражда правни последици и да
се счита за нарушение на разпоредбите му, ако се дължи на непреодолима сила.
Страната, позоваваща се на непреодолима сила следва да представи като доказателство
за това сертификат от БТПП.
12. ПРИЛОЖИМО ПРАВО
Този договор се регулира от българското търговско законодателство и всички въпроси,
възникнали при изпълнението му и незасегнати изрично тук се решават съгласно това
законодателство.
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13. СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
13.1. Настоящият договор се сключва за срок от ………2015 г. до 31.12.2015 г. и е
съставен в два еднообразни и еднакво валидни екземпляра – по един за всяка от
страните.
13.2. Настоящият договор се прекратява:
13.2.1. с изтичането на срока му;
13.2.2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
13.2.3. преди изтичане на срока, договорът може да бъде прекратен с едностранно едно
месечно предизвестие на всяка една от страните, отправено до другата страна в писмен
вид.

ЗА ПРОДАВАЧА:

ЗА КУПУВАЧА:
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