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ОБЩИ УСЛОВИЯ 
НА ЕМЦ ДИСТРИБЮШЪН ЕООД РУСЕ - РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ПРОДУКТИ ОТ НОМЕНКЛАТУРАТА 
 
1. ПРИЛОЖИМОСТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ 
1.1. Тези общи условия за доставка и плащане са приложими за всички оферти, поръчки, 
потвърждения и споразумения във връзка с доставката на всеки продукт на ЕМЦ Дистрибюшън 
ЕООД и дъщерните му дружества  и уреждат правата и задълженията на страните, които те са 
длъжни да спазват.   
1.2. Общите условия обвързват другата страна от момента на предаването им или ако купувачът е 
знаел за тях или е бил длъжен да ги знае и не ги е оспорил незабавно в писмена форма.  
1.3. При разлика или противоречие между тези условия и всякакви други документи, ще важат 
тези условия, освен ако изрично не е било уредено друго между страните в писмена форма.     
 
2. ОПРЕДЕЛЯНЕ ПАРАМЕТРИ НА СДЕЛКАТА, СРОК И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА   
2.1. Продажбата на стоки се извършва по писмена или устна заявка от купувача, която трябва да 
съдържа информация за вида и количеството на стоката, параметрите и цената, срок, място и 
начина на доставка. 
2.2. Заявките се считат приети само след писмено потвърждение от страна на продавача или при 
подписан рамков договор и спецификации. Писмената форма се счита спазена при изпращане на 
писмо, факс и /или електронна поща, потвърдена от получателя. Страните приемат за 
действително всяко волеизявление, свързано с подпис и печат на договора, спецификация, 
потвърждение на поръчката върху факсимилно копие и кореспонденцията по договора. 
2.3. Тръбите и профилите се произвеждат с технически параметри, изцяло съгласно договорения 
стандарт. Всякакви специфични изисквания и опции, извън определените в договорения 
статдарт, се посочват предварително от Купувача и се потвърждават съответно от Продавача. 
2.4. Методи на изпитване 
2.4.1. Изпитване на сплескване - Тръбите се сплескват на 50%, 75% до 80% от диаметъра D, при 
заваръчен шев поставен при 0 и 90° (12 и 3 часа) спрямо посоката на сплескване. Изпитването се  
извършва на преса с бавно и плавно подаване на плочата. 
2.4.2. Изпитване на разширение - Тръбите се изпитват на разширение с конусовиден  дорник с 
ъгъл 60° до нарастване на диаметъра D с 20%  
За допълнителна информация, моля посетете www.emc-distribution.eu/bg 
2.4.3. Изпитване без разрушаване - При изискване от клиента на такова изпитване се извършва 
вихровотоково изпитване за откриване на несъвършенства по дължината на заваръчния шев, 
съгласно EN10246-3.         
При всякакви допълнителни изисквания и опции, непосочени в писмен вид предварително и 
непотвърдени, рекламации не се приемат.  
2.5. В случай на забава на заявката от купувача, срокът на доставка се счита продължен със срока 
на забавата.  
2.6.При форсмажорни обстоятелства срокът за доставка се счита удължен със срока на забава.  
2.7. Продавачът има право на обезпечения за изпълнение на поръчката.  
 
3. ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ 
3.1. Цената на стоката се определя според действащите ценоразписи или постигнато 
споразумение  между страните. 
3.2. Продавачът издава фактура по ред и срокове, определени в данъчното и счетоводно 
законодателство на Република България. Фактурата придружава стоката, освен ако не е 
договорено друго. Плащането се извършва по банков път. Купувачът се задължава да извърши 
плащането по издадените търговски фактури, които определят обема на доставката.   
3.3. В случай, че след споразумението на цената влезе в сила увеличение на цената на суровината 
- стомана или за алуминий на Лондонската борса, цената ще се счита съразмерно увеличена  и 
продавачът има право да фактурира и да получи от купувача  цена на доставената стока, 
увеличена  пропорционално на увеличението на цената на метала.  
3.4. Купувачът може да поиска продавачът да закупи предварително метала, необходим за 
изпълнението на неговия договор. В случай, че купувачът не заяви стоката в определения срок, 
не  получи стоката или не заплати  стоката, той дължи на продавача стойността на метала,  
закупен за изпълнението на неговия договор.     
3.5. Купувачът няма право да забави  плащането на цената на доставената стока и заявките за 
следващ период в случаите на рекламация.  
3.6. Продавачът има право да получи складови разходи  в размер на 4 евро на тон на ден, в 
случай, че по причина на купувача заявената от него и произведена стока се съхранява в склада 
на продавача след срока на доставка. 
  
4. ДОСТАВКА И ПРЕМИНАВАНЕ НА РИСКА  
4.1. Продавачът  ще достави договореното количество с допустимо отклонение плюс-минус 10 % 
общо и по размери, на мястото и в сроковете, договорени между страните. Приемат се частични 
доставки.   
4.2. Продавачът има право без да носи вина за това да откаже да  изпълни следващата поръчка до 
окончателното изпълнение от купувача на негово предходно задължение  за плащане или за 
получаване на стоката.    
4.3. Страните  могат да договарят условия на доставката с  посочване на клаузи от Инкотермс 
2010г. Ако не е договорено друго, стоката се предава в склада на продавача.   
4.4. Продавачът има право на избор на превозвач и транспортно средство.   
4.5. Рискът от загубване, повреждане или погиване на стоката преминава върху купувача от 
момента на предаване на стоката на превозвач или спедитор, независимо от момента на 
преминаване на собствеността, освен ако не е договорено друго.  
 
5. ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ 
5.1.Правото на собственост върху стоката ще премине от продавача към купувача след 
доставката на стоката и след като продавачът е получил пълната сума на вземанията по 
доставката /стойността на фактурна стойност, неустойка, обезщетения, лихви, разноски и 
разходи и други задължения към продавача/. 
5.2. Докато  съществува запазване на собственост, прехвърляне на стоката, залог или друго 
прехвърляне на правото на собственост  на стоката е допустимо само след одобрението от 
продавача.  
5.3. В случай, че купувачът е продал стоката на трето лице, той е длъжен да прехвърли вземането 
си до размера на задължението към продавача и остава солидарен длъжник заедно с третото 
лице, до удовлетворяване на вземането на продавача.   
 
6. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 
6.1. Продавачът ще уведоми купувача и няма да носи отговорност, ако възникнат непредвидени 
обстоятелства, възпрепятстващи пълното или частичното изпълнение на този договор като: 
пожар, природни бедствия,  както и поради недоставяне на суровини, причиняващи смущения в  
производствения процес или в транспортирането на стоката,  военни действия от всякакъв 
характер, блокада, стачки, ограничения за износ по националното законодателство, както и 
всякакви причини, които не могат да бъдат предвидени извън разумните рамки на контрол от  

 
Провадача и не са породени от неговата небрежност. 
 
6.2.Ако непредвидените обстоятелство продължи повече от 30 дни, продавачът може да прекрати 
договора едностранно с писмено уведомление до купувача, без юридическа намеса или арбитраж 
и без да бъде задължен да обезщетява купувача.  
 
7. РЕКЛАМАЦИИ  
7.1. В 10 дневен срок след получаването на стоката купувачът може да предяви рекламации за 
отклонение от количеството. Проверка на теглото ще с е извършва в присъствието на 
представител на независима призната международна контролна организация, одобрена от 
продавача, в съответствие със стандартните изисквания. Разходите за повторно теглене на 
стоката ще бъдат за сметка на Купувача. Проверка на теглото на стоката ще се осъществява по 
време на разтоварване в пункта по направление на точно калибриран кантар или по установени 
средства на независима призната международна контролна организация, одобрена от продавача. 
Купувачът трябва да уведоми Продавача за модела и последната калибровка на използвания 
кантар. Ако установеното в резултат на повторно претегляне на стоката тегло в разтоварния 
пункт се различава от теглото в  товарителницата с повече или с по-малко от 0.5%, теглото по 
товарителницата ще бъде считано за окончателно при уреждане разплащанията между страните. 
Ако разликата в цялото количество на стоката, доставена по този Договор, надвишава 0.5%, 
страните ще уреждат плащането в съответствие с установеното тегло в пункта на разтоварване, 
чрез повторно претегляне. 
7.2.  В 30 дневен срок след получаването на стоката купувачът се задължава да я прегледа и в 
случай на претенции относно качеството да уведоми продавача и да изпрати снимков материал и 
точно описание на вида на дефекта, партида, № връзка и брой рекламирани тръби. В случай, че 
продавачът не изпрати представител и не приеме рекламацията за основателна, купувачът е 
длъжен да изпрати сертификат от независима призната международна контролна организация, 
одобрена от продавача, като рекламирания материал трябва да бъде на разположение на 
продавача, достъпен за проверка и замяна до 45 дни от получаването на стоката. 
7.3. Продавачът има право да замени стоката при основателна рекламация или да приеме 
съответно намаляване на цената.  
7.4. След 45 дневния срок купувачът ще изпрати фактура за стойността на негодната стока, 
продадена като отпадък. 
7.5. При специфични технически изисквания и опции, извън договорения статдарт, непосочени 
предварително в писмен вид и непотвърдени, рекламации не се приемат. 
7.6. Количества несответстваща стока под 2% не са основание за предявяване на рекламация.   
 
8. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ 
8.1. При забава на плащане с повече от 5 (пет) дни от определения в съответната фактура срок, 
купувачът дължи неустойка в размер на 0.1 (една десета)% върху неплатената в срок сума за 
всеки ден на забавата, считано от датата на фактуриране, но не повече от 100% (сто процента). 
При просрочие повече от 30 (тридесет) дни КУПУВАЧЪТ дължи на ПРОДАВАЧА неустойка за 
забава в размер на 0,5 (нула цяло и пет)% върху неплатената в срок сума за всеки ден забава, 
считано от датата на фактуриране, но не повече от 100% (сто процента). Освен това, 
ПРОДАВАЧЪТ има право да спре извършването на всякакви нови доставки в полза на 
КУПУВАЧА до пълно изплащане на всички дължими от него суми. 
8.2.  Същата неустойка 0.1 (една десета)% до 30-ия ден забава и 0,5 (нула цяло и пет)% след 30-ия 
ден забава, но не повече от 100% (сто процента), купувачът  дължи и върху стойността на 
стоката, ако не  заяви за производство и доставка договореното количество, откаже да получи 
заявената стока или доставката не бъде изпълнена поради неплащане или забавено плащане от 
купувача на което и да е вземане на продавача, както и при спиране  на доставките и разваляне на 
договора по причина, за която купувачът отговаря, включително  поради изпадане на купувача в 
неплатежоспособност.    
 
9. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
9.1. Продавачът има право да прекрати договора едностранно с едномесечно предизвестие без да 
носи отговорност за това.  
9.2. Независимо от дължимата неустойка, продавачът  може да спре производството и доставката 
на стока до погасяване на задълженията, без да носи отговорност за това,  а в случай, че забавата 
продължи повече от 30 дни, продавачът може да развали  договора, като уведоми писмено 
купувача за това. 
 
10. АРБИТРАЖ И ПРИЛОЖИМ ЗАКОН 
10.1. Настоящият договор е предмет на австрийското законодателство, с изключение на 
референтните норми на международното частно право и търговското право на ООН. 
10.2. Всички спорове и претенции, произтичащи от или при изпълнението и тълкуването на 
настоящия договор, се уреждат по взаимно съгласие между страните. 
10.3.  Ако не бъде постигнато съгласие, всички спорове, произтичащи от или свързани с 
настоящия договор, включително споровете,  произтичащи от или свързани с неговото 
тълкуване, недействителност, изпълнение, изменение или прекратяване, както и споровете за 
попълване на пропуски в този договор или приспособяването му към нововъзникнали 
обстоятелства, се предават на Международния арбитражен съд на Международната търговска 
камара във Виена и окончателно се уреждат от Арбитражния съд на Виенската адвокатска 
колегия, съгласно Правилата на арбитража на Адвокатската колегия във Виена, съгласно 
Правилата на арбитраж на Международната търговска камара и австрийското материално право 
от един или повече арбитри, назначени в съответствие с посочените правила. Решението е 
окончателно и задължително за страните. 
10.4. Езикът, използван в арбитражния процес, е немският. 
10.5. Горепосочените правила са в сила, освен ако тяхното приложение не и изрично изключено 
от договора. 
 
 
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
11.1.За действителност на сключения договор, конкретизиране на условията му със заявки-
спецификации, изменението и допълнението му е необходима писмена форма.  
11.2. Нито една от страните няма право без предварително писмено съгласието на другата страна 
да прехвърля своите права и задължения по този договор на трети страни. 
11.3. Общите условия са валидни до приемане на изменени или нови текстове.   

 

 


