
 

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОКУПКА НА СТОКИ И УСЛУГИ 
  
Настоящите Общи условия за покупка /ОУП/ са приложими за всички Договори за покупка /по-нататък 
в текста само „Договорите”/, във връзка със снабдяването от Доставчици със стоки и услуги на следните 
дружества, регистрирани в Република България: Група Технология на Металите Ангел Балевски Холдинг 
АД, Метал Технолоджи Груп АД, Алуком АД, Осъм АД и Центромет АД, заедно или поотделно  /по -
нататък в текста само – „КУПУВАЧ/И”/.  
 
Запитване за предоставяне на оферта за сключване на договор 
 
1. КУПУВАЧЪТ отправя до ДОСТАВЧИКА в писмен вид запитване за сключване на Договор за покупка 

на определени стоки и услуги, въз основа на което запитване ДОСТАВЧИКЪТ може да предостави 
обвързваща оферта, подписана от надлежно упълномощени за целта представители на 
ДОСТАВЧИКА. 

2. Подписването на Договора с КУПУВАЧА  предполага приемане от страна на ДОСТАВЧИКА на  
настоящите общи условия.  

3. Всички доставки, направени от ДОСТАВЧИКА, следва да бъдат в пълно съответствие с уговореното в 
Договора за покупка и тези Общи условия.  

4. В случай, че ДОСТАВЧИКЪТ не спази тези договорености, КУПУВАЧЪТ си запазва правото да откаже  
получаването на доставените му от ДОСТАВЧИКА стоки. Така посочените стоки следва да се 
разглеждат като недоставени. КУПУВАЧЪТ не поема никаква отговорност за отказани или за 
доставени в излишък артикули. 

 
Срокове и условия на доставка 
 
5. Срокът на доставка, посочен в съответната поръчка в изпълнение на Договора, е обвързващ. 

Предварителни доставки, както и частични доставки са възможни след изричното писмено съгласие 
на КУПУВАЧА за това. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да информира своевременно в писмен вид за 
обстоятелства, които биха възпрепятствали доставката в рамките на определения срок.  

6. Освен ако изрично в писмен вид не е посочено нещо друго, сроковете за доставка следва да бъдат 
с франкировка: за стоки доставяни от България – склад на КУПУВАЧА; за стоки от внос – DDP склад 
на КУПУВАЧА “Инкотермс 2000”.  

7. Когато стоките бъдат готови за спедиция, ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да уведоми писмено 
КУПУВАЧА за общото тегло, габаритните размери, както и броя на пратките.  

 
Доставка и прехвърляне на риска 
 
8. Мястото на изпълнение за всички доставки и/или съпътстващи услуги е уговореното в чл. 6 място на 

доставка. Прехвърлянето на риска се извършва от ДОСТАВЧИКА на КУПУВАЧА по място на доставка, 
в съответствие с условията на покупка, както са уговорени в чл. 6 от тези ОУП. 

 
Цени, фактури и начин на плащане 
 
9. Всички цени, уговорени в подписания между страните Договор, са фиксирани за целия срок на 

действие на Договора. Същите са с включени такси и разноски на ДОСТАВЧИКА, възникнали във 
връзка с изпълнение на неговите задължения. 



 

 

10. Цените следва да се разглеждат без ДДС. 
11. Освен ако в Договора не е посочено нещо друго, КУПУВАЧЪТ се задължава да заплати цената на 

доставяните стоки със банков превод, в срок от 30 календарни дни след доставката (след 
получаване на данъчна фактура в оригинал).  

 
Качествен контрол и инспекции 
 
12. Всички стоки по доставката следва да съответстват напълно на изискванията за качество, както са 

посочени в Договора. За случаите, когато страните не посочат подобни изисквания, ДОСТАВЧИКЪТ 
се задължава да достави стоки с качество, равностойно на това което ДОСТАВЧИКЪТ осигурява за 
останалите свои Клиенти, в съответствие с обичайната търговска практика.  

13. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да поддържа регистър на проверките за качествен контрол, както и да 
предоставя същите при поискване от страна на КУПУВАЧА.  

14. КУПУВАЧЪТ или неговите представители имат право след съгласуване да извършват необходимите 
инспекции и проверка на стоките и/или услугите франко помещения на ДОСТАВЧИКА и/или 
помещения на Подизпълнителите на ДОСТАВЧИКА.  

 
Маркиране, опаковка и документи 
 
15. Всеки артикул (освен насипните) следва да бъде маркиран с прикрепен към него Етикет за 

идентификация. Етикетът за идентификация трябва да съдържа най-малко следните данни: 
описание на артикула с данни за размери и тегло; име на производителя, както и 
идентификационен номер, който да съдържа номера на поръчката.  

16. Всички палети и пратки трябва да бъдат опаковани и съхранявани за транспортиране по начин, 
който да изключва повреждане или транспортни дефекти по време на търговската обработка и 
спедиция. 

17. Всяка доставка се придружава от фактура и сертификат за качество. При необходимост се издават 
опаковъчни листа и други документи. 

18. Всички документи следва да бъдат надлежно маркирани с номера на Договора и 
идентификационния номер по документи.  

 
Транспортиране на опасни стоки и наказателна отговорност за екологични щети  
 
19. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да провери преди приемане на съответната поръчка за доставка на 

стоките дали стоките и/или техни компоненти са класифицирани като опасен товар за страната им 
на произход, страната на доставка и/или транзитните страни на превоза /окислители, експлозиви, 
запалителни, токсични, радиоактивни, корозионни стоки, както и опасни самозапалителни товари/. 
В тези случаи ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да уведоми незабавно КУПУВАЧА  за всички необходими 
документи, законно изисквани за експедиция на подобни товари, след надлежно вписване и 
подписване на същите. 

20. По отношение на опаковката, идентифициране и деклариране на опасни товари ДОСТАВЧИКЪТ се 
задължава да съблюдава приложимите национални и международни разпоредби.  

21. ДОСТАВЧИКЪТ е отговорен и следва да обезщети КУПУВАЧА за всички щети, възникнали в ре зултат 
на некоректни данни при предоставяне на информация,  както и при несъумяване да се изпълнят 
приложимите разпоредби за транспортна обработка /пакетиране, спедиция, съхранение, и т.н./ на 
опасни товари. 

22. ДОСТАВЧИКЪТ е отговорен за всякакви щети, възникнали във връзка с предоставяните от него 
услуги, за случаите, когато има констатирано нарушение на разпоредбите за опазване на околната 
среда. В допълнение, ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да обезщети КУПУВАЧА за щети при първи 
писмен иск, предявен от трети страни. 



 

 

Гаранция и резервни части 
 
23. Всички, доставяни стоки или услуги, трябва да имат гаранция най -малко за срок от 12 месеца,, 

считано от датата на начало на употреба или от датата на инсталиране, но не по -късно от 18 месеца 
след датата на доставка, в зависимост от това кое от двете събития ще настъпи по-рано. 

24. ДОСТАВЧИКЪТ гарантира, че така доставените стоки са изцяло нови и нямат дефекти в материалите, 

конструкцията и изработката, освен ако в Поръчката или Договора за Доставка не е посочено 
друго. 

25. За случаите когато по време на гаранционния срок КУПУВАЧЪТ открие дефект, ДОСТАВЧИКЪТ се 
задължава на собствен риск, разходи и разноски да поправи незабавно, съответно да замени 
дефектните суровини, материали, части и компоненти или да достави нови, ако по правката и 
замяната са неприложими. За случаите когато ДОСТАВЧИКЪТ не съумее да извърши това в рамките 
на взаимно договорените срокове, КУПУВАЧЪТ има право да предприеме всички необходими 
действия за подобна поправка и/или замяна, доставка - изцяло на риск, разходи и разноски за 
сметка на ДОСТАВЧИКА. За всякакви, подменени суровини, материали, части и компоненти 
ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да определи нов гаранционен срок, като за нови. За случаите на 
повреда в резултат на подобен дефект гаранционният срок следва автоматично да бъде удължен с 
времето за срока на престой. 

26. ДОСТАВЧИКЪТ гарантира, че доставените стоки ще работят нормално и ще постигнат показателите, 
посочени в сключения с КУПУВАЧА договор. В случай на дефекти КУПУВАЧЪТ ще бъде компенсиран 
в размер, посочен в Договора. При системно неизпълнение на гаранционните задължения от страна 
на ДОСТАВЧИКА КУПУВАЧЪТ си запазва правото по собствено усмотрение да прекрати изцяло или 
частично изпълнението на Договора, за сметка на ДОСТАВЧИКА.  

 
Искове за неустойки по дефекти 
 
27. КУПУВАЧЪТ има право в срок от  от 6 месеца след датата на доставка да предяви възражение за 

недостатъци пред ДОСТАВЧИКА за недоставени количества и/или видими дефекти. За случаите 
когато доставените стоки са пакетирани, срокът за предявяване на възраженията за недоставените 
количества и видимите дефекти съвпада със съответния гаранционен срок.  

 
Санкции 
 
28. За случаите на забава при доставка ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да заплати на КУПУВАЧА неустойка 

в размер на 2%  от цената на забавената доставка за всяка започната седмица, но не повече от 10% 
от общата цена, уговорена в  Договора. 

29. За случаите на предсрочно прекратяване на Договора по вина на ДОСТАВЧИКА, той дължи 
неустойка в размер на 15% от общата цена на Договора. След прекратяването ДОСТАВЧИКЪТ е 
задължен да върне всички получени до момента на прекратяване суми, мостри, документи и т.н. в 
10 дневен срок от датата на прекратяването на Договора.  
 

30. КУПУВАЧЪТ има право да приспадне сумата на неустойката по предходната точка от плащания, 
дължими към ДОСТАВЧИКА по други договори при спазване на законовите изисквания.  

 
Права на интелектуална собственост 
 
31. ДОСТАВЧИКЪТ е отговорен за и се задължава да отстоява, обезпечава и да предпазва КУПУВАЧА от 

и срещу всякакви искове, щети, загуби, разходи и други такива, възникнали по искове от нарушение 
на патенти, лицензи, промишлени марки, търговски марки и подобни във връзка с изпълнение на 
доставката/услугата и ползването на същите от страна на КУПУВАЧА. Задължението за обезпечение 



 

 

се отнася още и за всички разходи, наложени или причинени на КУПУВАЧА във връзка с подобни 
искове. 

 
Здравна и трудова безопасност 
 
32. Всяка доставка на стоки и/или съпътстващи услуги следва да бъде съобразена с действащото в 

България законодателство и разпоредби, които регламентират здравната и трудова безопасност, 
както и с конкретните изисквания посочени в Договора, както и с всякакви други изисквания на 
действащи нормативни документи или стандарти, касаещи здравната и трудова безопасност. 
ДОСТАВЧИКЪТ е отговорен за и се задължава да отстоява, обезпечава и да предпазва КУПУВАЧА от 
и срещу всякакви искове, щети, загуби, разходи и други такива, възникнали по искове от нарушение 
на това изискване. 

 
Извънредни обстоятелства (Форсмажор) 
 
33. Купувачът и Доставчикът се съгласяват, че в търговските им взаимоотношения под „непреодолима 

сила” (форсмажор) се разбира обстоятелство/събитие от извънреден характер, което е възникнало 
след сключване на договора, съответно потвърждението на поръчка, което прави изпълнението му 
невъзможно и не е могло да бъде предвидено, като: пожар, производствени аварии, военни 
действия, природни бедствия - бури, проливни дъждове, земетресения, градушки, наводнения, 
заледявания и др. природни стихии, а така също и правителствени забрани, ембарго, стачки, 
бунтове, безредици и други подобни събития. КУПУВАЧЪТ и ДОСТАВЧИКЪТ се съгласяват, че липса 
на парични средства и настъпила регионална или световна икономическа криза не представляват 
непреодолима сила по смисъла на настоящите Общи условия. Не е налице форсмажорно събитие, 
ако съответното събитие се е случило вследствие на неположена дължима грижа.  

34. За случаите когато продължителността на извънредните обстоятелства надхвърли 3 месеца, всяка 
от страните има право да прекрати Договора чрез изпращане на препоръчано уведомително писмо 
за това до другата страна. Уведомлението има незабавен ефект. В този случай не се дължат никакви 
компенсации. 

 
Уреждане на спорни въпроси 
 
35. Всички спорове и разногласия по прилагането на настоящите Общи условия за Покупка се 

разрешават от компетентния български съд. Езикът за водене на процедурата е български.  
 
Приложимо законодателство 
 
36. Освен ако писмено в Договора не е уговорено друго, всички правни отношения между КУПУВАЧА и 

ДОСТАВЧИКА се регламентират от действащото законодателство на Република България.  
 
Конфиденциалност на информацията 
 
37. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да държи всички документи и информация касаещи Договора в строга 

конфиденциалност. ДОСТАВЧИКЪТ има право да открива посочената тук по -горе информация на 
трети страни изключително с изричното писмено съгласие на КУПУВАЧА за това. Задълженията за 
конфиденциалност остават валидни и след изпълнение на съответните Договора.  

 
 
 
 



 

 

Заключителни разпоредби 
 
38. За случаите на противоречие между уговореното в Договора и ОУП, договореното в Договора е 

определящо. 
39. В случай, че спрямо ДОСТАВЧИКА бъде открито производство по несъстоятелност, той се задължава 

незабавно да уведоми КУПУВАЧА за това. 
40. В случай, че дадена разпоредба от тези Общи Условия за Покупки стане невалидна или 

неприложима, валидността на всички останали разпоредби няма да бъде засегната. Невалидната 
разпоредба ще бъде заменена от валидна такава, която се доближава в максимална степен до 
първоначалното значение. 
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