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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 - ПРЕДВАРИТЕЛЕН ГРАФИК НА ДОСТАВЯНЕ 

Общ срок за доставка – дванадесет (12) пълни месеца, считано от Началната дата: 
 

Основно 
събитие 

Описание на Основно събитие Срок за 
доставка 

Гарантирана дата на 
приклюване 

1 Условно приемане, направено за Стоки, 
измерени по дължина, представляващи 
двадесет и пет процента (25%) от 
Договореното количество Стоки, 
измерени по дължина. 

Началната 
дата до 
последния 
ден на 
четвъртия (4-
тия) пълен 
месец, 
следващ 
Началната 
дата 

Последният ден на 
четвъртия (4-тия) пълен 
месец, следващ 
Началната дата 

2 Условно приемане, направено за Стоки 
(които не са включени в предходно 
Основно събитие), измерени по дължина, 
представляващи двадесет процента (20%) 
от Договореното количество Стоки, 
измерени по дължина. 

Първият до 
последния 
ден на 
шестия (6-
тия) пълен 
месец, 
следващ 
Началната 
дата 

Последният ден на 
шестия (6-тия) пълен 
месец, следващ 
Началната дата 

3 Условно приемане, направено за Стоки 
(които не са включени в предходно 
Основно събитие), измерени по дължина, 
представляващи двадесет и пет процента 
(25%) от Договореното количество 
Стоки, измерени по дължина. 

Първият до 
последния 
ден на осмия 
(8-мия) 
пълен месец, 
следващ 
Началната 
дата 

Последният ден на осмия 
(8-мия) пълен месец, 
следващ Началната дата 

4 Условно приемане, направено за Стоки 
(които не са включени в предходно 
Основно събитие), измерени по дължина, 
представляващи двадесет процента (20%) 
от Договореното количество Стоки, 
измерени по дължина. 

Първият до 
последния 
ден на 
десетия (10-
тия) пълен 
месец, 
следващ 
Началната 
дата 

Последният ден на 
десетия (10-тия) пълен 
месец, следващ 
Началната дата 

5 Условно приемане за всички оставащи 
Стоки, включени в Договореното 
количество Стоки (към тази дата), които 
не са включени към никое от Основните 
събития от 1 до 4 по-горе. 

Първият до 
последния 
ден на 
дванадесетия 
(12-тия) 
пълен месец, 
следващ 
Началната 
дата 

Последният ден на 
дванадесетия (12-тия) 
пълен месец, следващ 
Началната дата 
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 петдесет процента (50%) от тръбите за студено огъване следва да се доставят в срок не 
по-късно от първата Гарантирана дата на приключване;  

 останалата петдесет процента (50%)от тръбите за студено огъване следва да се доставят 
в срок не по-късно от третата Гарантирана дата на приключване;  

 запасите за извънредни обстоятелства трябва да се доставят в рамките на 12-тия месец. 
 
При изчисляването на срок от пълни месеци, следващи Началната дата, за целите на 
настоящото Приложение 4, календарния месец, в който настъпва Началната дата, няма да се 
взема предвид. 


