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ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА МЕТАЛЕН АМБАЛАЖ 

 

No. ____________________/ 2015 г. 

 

Днес, ………… г., в гр. Плевен бе сключен настоящият договор за продажба на метален 

амбалаж между : 

 

1. САРТЕН БЪЛГАРИЯ ООД, представлявано от…........................…………………………, 

със седалище и адрес на управление на дейността - град Плевен, Източна индустриална зона, 

ул. “Вит” № 1, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 115345067 

от една страна,  

наричано по-долу в договора за краткост ПРОДАВАЧ  

 

и 

 

2. …………………………………………...….., 

представлявано от …...……………………....., със седалище и адрес на управление на 

дейността 

……………………..……………..…………………………………………….….……………………

……………………..………..., регистрационен номер …………………………………..…………..  

наричано по-долу за краткост КУПУВАЧ. 

 

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

1. ПРОДАВАЧЪТ се задължава да продаде, а КУПУВАЧЪТ се задължава да приеме при себе 

си и заплати цената на доставените от ПРОДАВАЧА метални опаковки, наричани по-долу за 

краткост СТОКАТА, произведена според вътрешните стандарти на ПРОДАВАЧА, ако друго 

не е уговорено в писмена форма, при сроковете, условията и цените, описани в този договор и 

приложенията към него. 

2. Продажбата на СТОКАТА се извършва на основата на писмена Заявка, изпратена от 

КУПУВАЧА до ПРОДАВАЧА по електронна поща или факс.  

2.1. Заявката на КУПУВАЧА трябва да бъде получена от ПРОДАВАЧА не по-късно от 21 дни 

преди датата на доставка. 

2.2. ПРОДАВАЧЪТ отговоря на Заявката на КУПУВАЧА не по късно от 3 /три/ дни от датата 

на получаването й. 

2.3. Заявката на КУПУВАЧА ще се счита за приета и договорът за конкретната доставка ще се 

счита за сключен само в случай на изрично писмено потвърждение от ПРОДАВАЧА, или в 

случай на писмено споразумение /по факс или електронна поща/ между ПРОДАВАЧА и 

КУПУВАЧА по всички условия на доставката. 

3. Всякакви изменения от КУПУВАЧА в Заявка, която вече е приета и потвърдена от 

ПРОДАВАЧА, отнасящи се до количество, технически характеристики, срок за доставка или 

други съществени условия на доставката ще се считат за нова самостоятелна Заявка. За 

нейното обработване и изпълнение започват да текат нови срокове. 
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4. Допустимото отклонение в доставените количества от договорираните количества във всяка 

отделна Заявка е +/- 5 %. 

 

II. ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА 

 

1. Местоизпълнението на задължението на ПРОДАВАЧА да предаде СТОКАТА на 

КУПУВАЧА е  посочено в Заявката на КУПУВАЧА за всяка отделна доставка. 

2. ПРОДАВАЧЪТ е задължен да достави СТОКАТА на датата, посочена в Заявката на 

КУПУВАЧА 

3. В случай, че КУПУВАЧЪТ изпадне в забава повече от 7 (седем) дни  за получаването на 

СТОКАТА, която е заявена от него,  ПРОДАВАЧЪТ има право да  фактурира тези стоки на 

КУПУВАЧА като надлежно доставени и приети по цени, договорени в Заявката или 

приложенията на този договор. 

4. В случаите по т.3 от настоящия Раздел, СТОКАТА остава на съхранение у ПРОДАВАЧА за 

сметка и на риск на КУПУВАЧА. За съхранението ПРОДАВАЧЪТ начислява складови 

разходи в размер на 1 лв. /куб.м (без ДДС) дневно. Те се начисляват от датата на издаване на 

фактурата по същата точка и се заплащат в деня на получаването на СТОКАТА. 

 

ІІІ. ЦЕНА  И  НАЧИН   НА ПЛАЩАНЕ 

 

1. Цената на СТОКАТА се определя и договаря между страните с всяка една отделна Заявка. 

2. Плащането на цената на СТОКАТА се извършва авансово или в срок, договорен между 

ПРОДАВАЧА и КУПУВАЧА. 

Сумата по фактурата се превежда по посочената във фактурата банкова сметка на 

ПРОДАВАЧА. 

3. ПРОДАВАЧЪТ има право да откаже или да отложи изпълнението на Заявката на 

КУПУВАЧА, ако непогасените задължения на КУПУВАЧА към ПРОДАВАЧА надхвърлят 

договорения кредитен лимит на КУПУВАЧА, както и в случаите на просрочване на кое да е 

задължение на КУПУВАЧА по издадени фактури. 

 

ІV. ГАРАНЦИИ 

 

1. ПРОДАВАЧЪТ гарантира, че доставените по договора СТОКИ са съобразени с всички 

свойства и характеристики, изрично договорени в писмена форма. ПРОДАВАЧЪТ не поема 

никакви гаранции по отношение на дефекти, причинени от неправилно съхранение или други 

действия или пропуски на КУПУВАЧА или на трети лица. 

2. КУПУВАЧЪТ се задължава незабавно да провери доставените СТОКИ, но не по-късно от 7 

/седем/  дни след получаването им.  

2.1. При проверката и приемането на СТОКАТА, КУПУВАЧЪТ следва да провери: 

- дали доставеното количество отговаря на количеството по Заявката и по издадената фактура; 

- чрез тестване, дали доставената СТОКА отговаря на качествените изисквания. 

2.2. В случай че КУПУВАЧЪТ не извърши посочената проверка в срока по т.2 и не изпрати 

съставения протокол на ПРОДАВАЧА, отпадат правата на КУПУВАЧА да предявява каквито 

и да било претенции относно качеството на получената и приета СТОКА. 

3. В случай на видими недостатъци в качеството на СТОКИТЕ, тяхната обработката не трябва 

да започва преди ПРОДАВАЧЪТ да ги одобри в писмена форма.  
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4. В случай на скрити недостатъци в качеството, които не могат да бъдат установени чрез 

визуална проверка на СТОКАТА, КУПУВАЧЪТ трябва незабавно да уведоми ПРОДАВАЧА 

за дефектите, но не по-късно от 60 /шестдесет/ дни след доставката; 

5. Когато уведомява за недостатъци, КУПУВАЧЪТ трябва ясно да индивидуализира 

СТОКАТА, като писмено уведоми ПРОДАВАЧА и посочи подробности за всеки дефект. Ако 

не бъде извършено такова уведомление, всякакви и всички гаранции за СТОКАТА, искове на 

КУПУВАЧА за преки и/или непреки щети и други искове се изключват. 

5.1. До разрешаването на всеки спорен въпрос или рекламация КУПУВАЧЪТ трябва надлежно 

да съхранява СТОКАТА.  

5.2. ПРОДАВАЧЪТ отговоря на уведомлението за рекламация на КУПУВАЧА, предявено в 

писмена форма, в седемдневен срок от получаването му 

5.3. В седемдневен срок от получаване на уведомлението за рекламация ПРОДАВАЧЪТ може 

да изпрати свои специалисти за проучване на причините за рекламацията, в това число 

условията за съхранение на СТОКАТА и производствения цикъл при КУПУВАЧА и др. За 

целта КУПУВАЧЪТ осигурява на представителите на ПРОДАВАЧА достъп до 

производственото предприятие и пълна информация за прилаганата технология. За целите на 

това проучване ПРОДАВАЧЪТ може да прави изпитания в собствената си лаборатория. 

6. Ако се установи, че недостатъците на СТОКАТА произтичат от причини, за които 

ПРОДАВАЧЪТ е отговорен, той подменя (замества) дефектните стоки с нови в най-кратък 

срок. В случай, че подмяната е невъзможна или би довела до неприемливо големи разходи за 

ПРОДАВАЧА, КУПУВАЧЪТ разполага с право на намаление на цената. 

7. При спор между страните относно качествата на стоките, който не може да се реши с 

взаимно споразумение, се извършва независима експертиза от компетентна лаборатория. 

Разходите за независимата експертиза се поделят между страните. 

8. С изтичане на шестмесечен срок след прехвърляне на собствеността отпадат правата на 

КУПУВАЧА да предявява каквито и да било претенции относно качеството на получената и 

приета СТОКА.  

9. Допустимото количество на стоки с отклонения, които ги правят неизползваеми от 

КУПУВАЧА, включително повредени по време на транспорта, е 1% от цялото количество 

СТОКА във всяка доставка. ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да подмени безплатно стоките, 

надхвърлящи допустимото количество с отклонения или, след съгласуване с КУПУВАЧА, да 

издаде кредитно известие за съответното количество СТОКА.  

 

V. НЕУСТОЙКИ 

 

1. При забава за плащане на дължимата цена за СТОКАТА в договорения срок, КУПУВАЧЪТ 

дължи на ПРОДАВАЧА неустойка за всеки ден забава, която е в размер на 7%, изчислена на 

годишна база. 

2. ПРОДАВАЧЪТ има право да задържи като неустойка авансово изплатената сума за 

неизкупените количества. 

3. КУПУВАЧЪТ  може да откаже приемането на доставка, която е извършена със закъснение, 

по-голямо 14 /четиринадесет/ дни след уговорената дата за доставка на СТОКАТА. 

 

VІ. СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 

1. Договорът може да бъде прекратен при следните условия: 

1.1. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма; 
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1.2. едностранно от изправната страна, ако другата страна не изпълнява договорните си 

задължения; 

1.3. в случай, че някоя от страните е обявена в несъстоятелност; 

1.4. от всяка една от страните с едномесечно предварително уведомление до другата страна. 

2. В случай на уведомление от една от страните за прекратяване на Договора на каквото и да е 

основание, всички Заявки, които са били приети и потвърдени преди датата на уведомлението 

за прекратяване, се изпълняват в съответствие с Договора, освен ако двете страни се договорят 

писмено да ги анулират. 

3. Прекратяването или изтичането на срока на Договора, независимо от причините за това, не 

засяга условията на други договорености между страните, включително, но не ограничено до 

задължението за плащане за доставената от ПРОДАВАЧА СТОКА, задължението за плащане 

на неустойка и др. 

 

VІІ. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ 

 

1. Страните са длъжни да запазят конфиденциални условията и разпоредбите на този договор 

по време на действието му и след прекратяването му. 

2. Страните се задължават да гарантират конфиденциалността по отношение на трети страни 

на информацията, оповестена взаимно по силата на този договор, по-конкретно търговската 

тайна, включително, но не ограничено до ноу-хау, производствен процес, ценоразпис, 

клиенти, бизнес стратегия, вътрешна организация, персонал, доставчици и т.н 

 

VІІІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

 

1. Страните се съгласяват, че всички изменения и допълнения към настоящия договор ще се 

правят в писмена форма и ще се подписват от двете страни. Всички допълнителни 

споразумения представляват неразделна част от договора. 

2. Всички съобщения и уведомления между страните по настоящия договор ще бъдат в 

писмена форма за действителност, която ще се смята за спазена при изпращане по електронна 

поща, факс или по пощата. 

3. Всички спорове между страните, които могат да възникнат във връзка с изпълнението, 

тълкуването и прекратяването на този договор ще бъдат решавани по взаимно съгласие. В 

случай, че това споразумение не може да бъде постигнато чрез преговори, споровете ще бъдат 

отнесени за разглеждане и решаване от Арбитражния съд към Българската търговско-

промишлена палата в съответствие с неговите правила, в състав от трима арбитри. Решението 

на Арбитражния съд е окончателно и подлежи на незабавно изпълнение. 

4. Адресите за кореспонденция на страните са както следва: 

 

 ПРОДАВАЧ 

Сартен България ООД 

5800 Плевен 

Ул. „Вит” № 1 

Тел. 064 804600 

Факс 064 804605 

E-mail: sarten@sarten.bg 
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КУПУВАЧ  

 

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

 

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

 

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

 

Този договор и анeксите към него са съставени, одобрени и подписани в два еднообразни 

екземпляра, по един за всяка от страните.  

 

ЗА ПРОДАВАЧА:     

 

______________________________________ 

 

                  

Сартен България ООД                                           

 

 

ЗА КУПУВАЧА: 

 

______________________________________ 

 

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

 

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

 


