
Днес 09.10.2017.г., в гр. София се сключи настоящия договор между:

ДГ „Русалка”, със седалище и адрес на управление: 3700, гр. Видин, ул. „Св. Ромил 
Видински” №78 , ЕИК: 000154322, представлявано от Красимира Виденова/ директор/, 
наричан за краткост ДОВЕРИТЕЛ, от една страна

и

“Скорпион брокере” ЕООД, член на Българска Стокова Борса АД, приет с решение на 
Съвета на Директорите на БСБ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, община 
„Оборище”, ул. „Русалка” No. 4, ЕИК: 111574168, представлявано от Георги Найденов, 
наричано за краткост ДОВЕРЕНИК,

се сключи следният договор:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. ДОВЕРИТЕЛЯТ възлага, а ДОВЕРЕНИКЪТ приема да сключва на Българска Стокова 
Борса АД чрез оторизиран свой брокер (за което с подписването на настоящия договор е 
овластен от ДОВЕРИТЕЛЯ), от свое име и за сметка на ДОВЕРИТЕЛЯ, сделки по покупко- 
продажба на стоки, посочени от ДОВЕРИТЕЛЯ с двустранно съгласувани спецификации, 
представляващи неразделна част от настоящия договор. Възложените по определения по-горе 
начин сделки се извършват при изпълнение на изискванията на ЗСБТ, ЗОП, други 
нормативни актове регламентиращи търговията с определен вид стоки, както и в съответствие 
с правилата на борсата за търгуване на съответният вид стоки.

Н. ОБЩИ УСЛОВИЯ
Чл.2. Правата и задълженията по договора, сключен от ДОВЕРЕНИКА (чрез брокера) с 
трето лице, възникват направо за ДОВЕРИТЕЛЯ, ако при сключването на договора 
ДОВЕРЕНИКЪТ е спазил условията от настоящия договор и поръчката-спецификация по чл. 
1 .или е постигнал по - добри условия на сделката.

Чл.З. При изпълнение на този договор страните действат добросъвестно и с грижата на добри 
стопани и търговци.

Чл.4. Документи, получени по факса или телекса, се считат за дадени в писмена форма, като 
оригиналът се изпраща по пощата.

III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОВЕРИТЕЛЯ 
ДОВЕРИТЕЛЯТ е длъжен:
Чл.5. Да даде в писмена форма в спецификацията своите изисквания/указания за сключване 
на всяка конкретна сделка, както и да предостави на ДОВЕРЕНИКА всички необходими 
документи за съответната стока (сертификати и др. подобни), които съгласно с борсовите 
правила са необходими за участие в борсовите сесии.
Чл.6. Да гарантира наличието на стоката (в случаите на продажба).
Чл.7. Да изпълни задълженията, съответно да упражнява правата си по договорите с трети 
лица, сключени от ДОВЕРЕНИКА, ако същият е сключил тези договори, в съответствие с 
условията, дадени му в спецификациите по чл. 1.
Чл.8. Да заплаща на ДОВЕРЕНИКА договорените възнаграждения в сроковете и при 
условията на настоящия договор.
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IV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОВЕРЕНИКА

Чл.9. Да изпълнява спецификациите, дадени му от ДОВЕРИТЕЛЯ, с грижата на добър 
търговец и в интерес на ДОВЕРИТЕЛЯ.
Чл.10. Да анализа пазара на предложената за търгуване стока, като използва всички фактори, 
които влияят върху определянето на цената.
Чл.11. Да проучи условията и да подготви сключването на сделката, съгласно писмените 
указания на ДОВЕРИТЕЛЯ, дадени в спецификация по чл.1.
Чл.12. Да участва в борсовите сесии, чрез свой упълномощен брокер и да провежда 
търгуването на стоката, съгласно борсовите правила, като до момента на предлагане на 
стоката е обработил всички подробности в съответствие с търговските условия, определени 
от ДОВЕРИТЕЛЯ. За действията на упълномощения брокер, ДОВЕРЕНИКЪТ отговаря 
като за свои действия.
Чл.13. Да информира незабавно ДОВЕРИТЕЛЯ за постигнатите резултати от борсовата 
сесия и да представи сключения борсов договор на ДОВЕРИТЕЛЯ до края на първия 
работен ден след деня на подписване на борсовия договор.
Чл.14. Изцяло да контролира изпълнението на сключените борсови договори. Да представя 
платежните нареждания за преведените суми на ДОВЕРИТЕЛЯ и следи за тяхната 
достоверност. Периодично, най -  малко веднъж седмично, да информира ДОВЕРИТЕЛЯ за 
изпълнението на сключените борсови договори и писмено да го информира за възникнали 
проблеми.
Чл.15. При неизпълнение на сключения борсов договор по вина на контрагента, и след 
писмено искане от страна ДОВЕРИТЕЛЯ да подаде иск пред арбитража на БСБ АД за 
защита на правата на ДОВЕРИТЕЛЯ.
Чл.16. При възникване на необходимост от подписване на анекс към сключен борсов договор 
незабавно да осведоми ДОВЕРИТЕЛЯ. Изготвянето на анекс може да бъде извършено 
единствено с писменото съгласие на ДОВЕРИТЕЛЯ.
Чл.17. Да информира незабавно ДОВЕРИТЕЛЯ в случай, че условията, при които се търси 
или предлага стоката на последния се различават от условията, дадени в спецификацията по 
чл.1, като ДОВЕРИТЕЛЯТ дава писмени указания за всеки такъв конкретен случай.
Чл.18. Да не възлага другиму изпълнението на спецификации по чл.1, както и изпълнението 
на този договор.
Чл.19. В случай, че дадена поръчка не бъде изпълнена в срок ДОВЕРЕНИКЪТ е длъжен 
писмено да уведоми ДОВЕРИТЕЛЯ за причините, поради които не е изпълнил поръчката и 
евентуално за действията, които следва да се предприемат за изпълнението и.

V. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
Чл.20. (1)ДОВЕРИТЕЛЯТ ще заплаща на ДОВЕРЕНИКА възнаграждение за всяка сключена 
от последния сделка при условията на този договор.
(2) Възнаграждението е в размер на 0,08 % /нула цяло нула осем процента/ от стойността на 
борсовия договор без ДДС.
Чл.21. (1) Възнагражденията по чл.20 се заплащат на ДОВЕРЕНИКА по банков път.
(2) Основното възнаграждение се заплаща в срок от 3 работни дни, считано от датата на 

приемане от ДОВЕРИТЕЛЯ на договора и издадена от ДОВЕРЕНИКА фактура.
(3) За дата на плащане на възнаграждението се счита датата на заверяване на банковата 

сметка на ДОВЕРЕНИКА.

VI. СРОК
Чл.22. (1) Настоящият договор се сключва за срок от една година, считано от датата на 
подписването му.
(2) В случай, че никоя от страните не уведоми другата страна десет дни предварително за 
прекратяването на договора с изтичането на срока на същия, срокът на договора се 
продължава автоматично за още една година.
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(3) През време на действието на договора ДОВЕРИТЕЛЯТ се задължава да не сключва 
договори за борсово представителство на Българска стокова борса АД с други борсови 
членове.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл.23 (1). Този договор се прекратява в следните случаи:

1.1. с изтичане на срока, при условията на чл. 22.
1.2. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено.
1.3. с четиринадесет дневно писмено предизвестие, отправено от ДОВЕРИТЕЛЯ до 

ДОВЕРЕНИКА, в случай, че последният не изпълнява задълженията си по този договор.

VIII. НЕУСТОЙКИ
Чл.24. При неизпълнение на задълженията си по този договор, както и на тези по дадената от 
ДОВЕРИТЕЛЯ спецификация, ДОВЕРЕНИКЪТ дължи заплащането на неустойка в размер 
на възнаграждението, определено по реда на раздел V от този договор.
Чл.25. При забава на дължимо плащане на възнаграждение, определено по реда на р. V, 
ДОВЕРИТЕЛЯТ дължи на ДОВЕРЕНИКА заплащането на лихва за забава върху 
дължимата сума.

IX. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.26. Страните по договора се споразумяват, че цялата информация по този договор ще бъде 
разглеждана като търговска тайна и се задължават да не разкриват пред трета страна, освен 
пред органите на държавната администрация, писмено, устно или по друг начин, информация 
относно дейността си по договора, относно автентичността и валидността на документи, 
финансовите им взаимоотношения, както и всякаква друга информация, свързана с предмета 
на договора без взаимно писмено съгласие или ако закон или съдебен акт изискват това.
Чл.27. Всички въпроси, породени от този договор, както и въпросите, отнасящи се до него, 
включително и въпросите, породени 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 уреждат от 
действащото българско законодателство.
Чл. 28. Страните се уговарят, че всички спорове, породени от този договор и отнасящи се до 
него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, 
недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти 
или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат решавани от 
Арбитражен съд при Българска стокова борса АД, съобразно с неговия Правилник, при 
прилагане разпоредбите на българското материално право. Решението му е окончателно, 
задължително за страните по договора и подлежи на незабавно изпълнение.
Чл. 29. Довереникът има право да приеме и да подпише от името и за сметка на Доверителя 
Арбитражна клауза за подсъдност на всички спорове по сключените борсови договори с трети 
лица на Арбитражен съд при Българска стокова борса АД, съобразно с неговия Правилник, 
при прилагане разпоредбите на бъдофското материално право.

Настоящият договор се подли в два екземпляра — по един за всяка от

ДОВЕРИТЕЛ: , ДОВЕРЕНИК:

ПГ еорги Найденов/
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