
ОБЩИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА  

1. Приложение 
1.1. Настоящите Общи условия на Продавача за продажба /доставка /, 
наричани по-нататък в текста „Общи условия”,  съдържат основните условия 

на всички оферти и договори във връзка с продажбата и доставката на Стоки, 
предлагани от Продавача. 

1.2. Общите условия на Купувача имат сила и обвързващо действие както в 
случай, че бъдат приети писмено от Продавача, така и при останалите случаи, 

посочени в Търговския закон. 
1.3. При наличие на несъответствия между разпоредбите на Общите условия и 
Договора за продажба с Купувача, с предимство се ползват разпоредбите на 

Договора за продажба /доставка/. 
2.Одобрение, цени, документи, валидност  

2.1.Тази поръчка е одобрена от Продавача и е обект на доставка при наличност. 
Цените на стоките са определени в ценова листа, валидна към датата на 
поръчката и да се четат EX Works склад на Продавача, освен ако не е уговорено 

друго между страните. Купувачът приема цената и всички условия за доставка 
съдържащи се на двете страни на фактурата.  

2.2.Продавачът си запазва правото чрез писмено известие до Купувача да 
промени цените на стоките, определени в ценовата листа, при промяна на 
цените или производствените разходи за продуктите, дължащи се на колебания 

на обменни курсове, валутни регулации и наредби, изменения на мита и 
данъци, повишение стойността на суровини и материали, труд или транспорт, 

както и на всяка друга причина, извън контрола на Продавача. 
2.3. Ако Купувачът сметне, че каквато и да е промяна на цената е неприемлива, 

той може да възрази писмено до 5 (пет) работни дни от датата на получаване 
на известието от Продавача. Продавачът има правото на избор :  /а/ да 
продължи да доставя на Купувача, при цената, действаща към момента на 

продажбата /доставката/или /б/ да отмени/ анулира бъдещите доставки чрез 
писмено уведомление до Купувача, без да дължи каквото и да било 

обезщетение на Купувача за претърпени вреди и/или пропуснати ползи. 
2.4.Описание на документите по сделката:  
-Заявка (ордер) и/или 

-Ордер-потвърждение или Проформа-фактура и/или 
-Експедиционна бележка (Опаковъчен лист) и/или 

-Товарителница и/или 
-Фактура и/или 
-Договор за покупко-продажба и/или 

-Приемо-Предавателен Протокол за отговорно съхранение и връщане на 
амбалаж; 

2.5.Продавачът не е обвързан от предоставените от Купувача заявки (ордери). 
Последните стават задължителни за Продавача, както и търговската сделка се 
счита за сключена само след изричното и писмено потвърждение на Продавача 

или извършване на доставката. Корекции по заявките (ордерите) от страна на 
Купувача ще води до начисляване на допълнителни такси за обработката и 

доставката.  
2.6.Отказване на потвърдена заявка (ордер) може да стане не по-късно от 

момента на началото на производството или експедицията. Когато Купувачът 
откаже заявката по-късно или в момент с вече започнати действия по 
доставката, той заплаща направените пълни разходи и вреди на Продавача. 

3.Право на собственост  
3.1. Правото на собственост преминава към Купувача заедно с риска от загуба 

или погубването им към момента на предаване на стоките от страна на 
Продавача на Купувача или на посочен от Купувача превозвач, франко склад 
на Продавача. В случай на договорени специфицирани условия на доставка, 

рискът от загуба или повреда на стоките преминава към Купувача, съгласно 
правилата на Incoterms 2010. 

4.Задължения на Продавача  
4.1.Продавачът се задължава продуктите доставяни по този договор да 
отговарят на текущата им търговска спецификация.  

4.2.Продавачът е длъжен да предостави на Купувача валидната здравната 
спецификация на продукта (SDS), и когато това е приложимо анализен 

сертификат за доставяната партида.  
5. Задължения на Купувача 

5.1.Купувачът  е длъжен : 
5.1.1. Да се запознае с продуктовата информация на Продавача, включително 
здравната спецификация на продукта, 

 5.1.2. Да следва инструкциите за безопасна работа, употреба, продажба и 
складиране на продукта, съхранение и складиране на отпадъците, както и  

специалните правила за приложението и употребата на продукта.  
5.2. Купувачът поема отговорността да тества и определи пригодността на 
продуктите за специфичното приложение на Купувача.  

6. Препродажба на стоките, Търговски тайни  
6.1. Купувачът има право да препродава закупените стоки със съгласието на 

Продавача, без да ги преопакова, смесва, променя формулата или да изменя 
състава на препродаваните стоки. Съгласието на Продавача за препродажба, 
при спазване на настоящите условия, се счита за предоставено, ако в офертите, 

фактурите или проформа-фактурите Продавачът не е посочил изрично забрана 
за препродажба.  

6.2.Купувачът се задължава да спазва условията на конфиденциалност относно 
всяка информация, станала му известна във връзка с изпълнението на 
договорите, подчинени на настоящите Общи правила и условия, която касае 

методи, процеси, системи, патенти, авторски права, технически данни и др. за 
продаваните стоки, както и обем на продажбите, рекламни методи, 

маркетингови планове и др. на Подавача, както по време на действие на 
договорите, така и след прекратяването им.  

6.3.Договорената конфиденциалност между страните не касае предоставената 
информация, която съгласно установената обичайна търговска практика, касае 
обикновените делови взаимоотношения между Продавача и Купувача. 

7.Гаранции/отговорности  
7.1.Задълженията на Продавача по т.4.  са продажбените гаранции по 

отношение на продуктите. Други условия или гаранции, отнасящи се до 

качеството на продуктите, предмет на продажба /доставка/ или във връзка с 

пригодността им за определено предназначение, са изключени.  
7.2.Купувачът е длъжен да провери стоката непосредствено след доставката в 
присъствието на шофьора (превозвача) или представител на Продавача и при 

открити нередности и несъответствия по количеството на стоките и опаковката, 
да впише забележка в товарителницата на превозвача. Ако изделия, доставени 

по настоящият договор, бъдат отказани, поради несъответствие със 
спецификациите, Купувачът ще има право да върне същите на Продавача само 

след проверка и потвърждение от Продавача. Продавачът е длъжен да даде 
точни инструкции за транспортиране на изделията, предмет на рекламацията, 
в рамките на 30 (тридесет) дни след уведомлението за отказ от Купувача. 

Пропускът на Купувача да подаде писмено известие до Продавача за 
рекламации в срок до 15 /петнадесет дни/ от доставката или в случай на 

употреба на доставения продукт, съставлява приемане на стоката от Купувача 
и същия губи правото на всякакви претенции по отношение на доставените 
стоки /изделия/. 

7.3.Купувачът губи правото си на рекламация по отношение на дефектите, 
които могат да бъдат забелязани при обикновен оглед на стоките (включително 

и такива по опаковките) от момента, в който приеме стоките за транспортиране 
в складовете на продавача, при условия на ЕХ works /Incoterms 2010, 
публикувани от Международната търговска камара, 

http://www.iccwbo.org/incoterrns/  
7.4.Купувачът губи правото си на рекламация при всяко смесване, преработка, 

ползване или преопаковане на стоките, което се счита за безусловен знак на 
приемането им.  

7.5.При наличие на отговорност за Продавача, възникнала от нарушение на 
договора или произтичаща от законови разпоредби, страните се съгласяват, че 
максималният размер възстановими щети ще бъде ограничен до договорната 

цена на продукта, за който се предявява иск. C изключение на условията по 
предходната клауза, Продавачът не носи каквато и да е отговорност пред 

другата страна за вреди, независимо дали са преки или последствия.  
7.6.Всички рекламации и гаранции са изключени, след като Купувачът продаде 
стоките на трети лица. 

8. Срокове и условия на плащане 
8.1. Продажната цена се заплаща на Продавача, ведно с банковите такси и 

разноски по сделката едновременно с  предаване на стоката  и при получаване 
на фактура от Купувача, освен ако страните не уговорят писмено друго. 
Условията на плащане и възможността за ползване на стоков кредит се 

уговарят допълнително между страните в писмена форма. При забава на 
плащането, Продавачът има право: (а.) да поиска връщане на цялата стока, или 

част от нея, ако прецени, че търговският й вид и характеристики са запазени 
непроменени; (б.) съгласно чл. 86 от ЗЗД да поиска обезщетение в размер на 
законната лихва от деня на забавата; (в.) за действително претърпени вреди в 

по-висок размер Продавачът може да поиска допълнително обезщетение.  
8.2.Купувачът няма право да отказва плащане или да забавя плащане на 

основание предявена насрещна претенция, която не е била приета от 
Продавача писмено, или на каквото и да е друго основание. 

8.3.Плащането се счита за извършено на датата, на която съответната сума e 
получена от Продавача по банковата му сметка. 
8.4.При наличие на текущи поръчки по доставка на стоки в размер по-голям от 

договорения между страните кредитен лимит, Продавачът има право: (а.) да 
поиска изплащане на дължими фактури по доставка до достигане договореното 

ниво, дори и срока на плащане на тези фактури да не е настъпил; (б.) да поиска 
авансово плащане или допълнителна гаранция за плащане ; (в.) да откаже 
доставката.  

8.5.Купувачът е уведомен, че Продавачът има право да сключи застраховка 
„Финансов Риск“, както и да прехвърли вземанията си по всяко време преди 

плащане от страна на Купувача.  
9.Материално Отговорно Лице /МОЛ/ 
9.1.Купувачът е длъжен да извести своевременно Продавача чрез предоставяне 

на  пълномощно или заповед за определяне на представител на Купувача и за 
всяка промяна на МОЛ, имащо право да прави поръчки, приема стока и поема 

задължения от негово име. Пропуска на Купувача да уведоми Продавача за 
такава промяна не води до каквито и да е последствия за Продавача.  

9.2. Ако не е посочено друго, физическото лице, направило заявката от името 
на Купувача се счита за материално отговорно лице по сделката. Купувачът се 
съгласява, че материално отговорното лице има право да подава заявките за 

доставка, приема стоката и стоковите документи и поема задължения за 
плащане от името на Купувача. 

10. Превоз и Товаро-разтоварни дейности  
10.1.Когато цената по настоящия договор предвижда поемане от Продавача на 
част от цената или цялата цена на превоза, той има право да избере средствата 

за транспортиране и съответно да коригира срока за доставка.  
10.2 Когато цената по настоящия договор не предвижда транспорт на 

Продавача, т.е. следва да се разбира франко склад ех warehouse (ЕХ Works, 
Incoterms 2010), Купувачът е длъжен  да осигури изправно и/или лицензирано 
за превози на опасни продукти и химически суровини превозно средство 

съобразно разпоредбите на българското законодателство и ЕС/ EU 
регламентите за превоз на стоки.  

10.3.Всички водачи на превозни средства и/или работници от страна на 
Купувача са задължени да спазват общите предписания, техниката на 
безопасност на труда и инструкциите за работа на територията на складовете 

и площадките на Продавача. 
11.Приложимо законодателство  

Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, 
включително споровете, 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, ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд при 

Българската търговско-промишлена палата - съобразно с неговия Правилник за 
дела, основани на арбитражни споразумения, като е приложимо българското 

право. 

http://www.iccwbo.org/incoterrns/

