
Общи условия за продажба и доставка 
 

I. Общи разпоредби 
 
1. Сключване на договор: Сключването на договор и споразумения – особено ако 
променят тези Условия  - стават обвързващи за нас едва след нашето писмено 
потвърждение. 
Условията за покупка на Купувача не ни задължават, дори и да не Ви възразим изрично. 
Цени: Нашите офертни цени са необвързващи. Определящи са посочените в нашето 
потвърждение на поръчката цени. Те са валидни за условия на доставка ЕXW, включително 
опаковката – собственост на фирмата.  
Една поръчка се счита за приета, ако ние изготвим потвърждение на поръчката или 
фактура. 
 
2. Условия на плащане: В случай на забавяне на плащането Купувачът е задължен, наред 
с лихвата за просрочване (в съответствие с Директива 2077/7/EС), да плати обезщетение за 
всички разноски за предупреждаване и събиране на вземанията. Запазваме си правото за 
доказване на по-голяма вреда. Ние имаме право да доставяме по всяко време без 
предварителна уговорка срещу наложен платеж, или да изискваме авансови плащания за 
съществуващите заявки.   
Неспазването на условията за плащане или обстоятелства, които стават известни след 
сключване на договор и могат да намалят платежоспособността на Купувача, имат за 
последица това, че всички наши вземания стават платими веднага, без оглед на други 
постигнати споразумения. Освен това те ни дават право да се оттеглим от договора или да 
изискаме обезщетение за щети поради неизпълнение. 
Повишаването на цените на суровините и разходите за доставка по време на изпълнение на 
поръчките ни дават право на съответни корекции на цените. База за цените: доставка EXW 
Габрово, България. 
 
3. Запазване правото на собственост: за всеки договор ние си запазваме правото на 
собственост върху доставяната стока до пълното изплащане на покупната цена. 
Купувачът може да разполага със стоката само в обичайния ход на сделката. 
Специални изпълнения съгласно чертежи, мостри или спецификации по принцип не се 
приемат. 
 
4. Място на изпълнение и подсъдност: За всички сделки с нас мястото за доставки и 
извършване на плащания е местонахождението на нашия завод или склад. Място на 
подсъдност за всички възникващи от сделки с нас взаимни права и задължения по наш 
избор - без оглед на размера на предмета на спора – е Габрово, България.   
За тези сделки е приложимо българското право, при изключване на Конвенцията на ООН за 
договорите за международна продажба на стоки. 
 
II. Изпълнение на доставките 
 
1. Срок на доставка: Посоченият срок на доствака започва да тече от датата на постъпване 
на потвърдена заявка на Купувача в нашия завод. Една заявка се счита за потвърдена 
тогава, когато са уредени формалностите за внос и износ. 
Уговореният срок за доставка се удължава – без да се засягат нашите права при 
просрочване от страна на Купувача  - с периода на забавяне изпълнението на задължения 
на Купувача, произтичащи от този или друт договор. 
Ако самите ние изпаднем в просрочване, Купувачът трябва да ни даде разумен 
допълнителен срок. Купувачът не може да отхвърли частични доставки. Претенции за 
обезщетение за щети поради неизпълнение или забавено изпълнение са изключени.  
 
 
 



2. Форсмажор: Форсмажорните обстоятелства ни дават право да отложим доставката с 
времетраенето на възпрепятстването плюс разумно време за задействане на 
производството, или да се откажем от още неизпълнената част от договора. Като 
форсмажорни се считата и обстоятелства, които значително затруднавят нашите доставки 
или ги правят невъзможни, независимо дали те са настъпили при нас или при поддоставчик. 
Купувачът може да изиска от нас обяснение дали се отказваме от доставката или искаме да 
я осъществим в подходящ срок. Ако не декларираме това, Купувачът може да се оттегли от 
договора.   
 
3. Експедиция и преминаване на риска: При предаване на спедитора или на шофьора на 
стоката, но най-късно при напускане на завода, рискът преминава – също и при сделки с 
условия на доставка FOB и CIF – върху Купувача. 
Маршрутът за експедиция, транспортните и защитни средства, които също като товарните 
вагони се вземат под внимание, са по наш избор при изключване на всякаква отговорност. 
Стоки, за които е съобщено, че са готови за експедиция, трябва да се поискат за изпращане 
незабавно, в противен случай ние имаме право да ги съхраняваме за сметка и риск на 
Купувача по собствена преценка и да ги считаме като доставени от завода.  
 
 
4. Отклонения: Отклонения от размера, теглото и качеството се допускат съгласно 
валидната практика.  Теглата се установяват от отдел „Пласмент“ на нашия завод-доставчик 
и са меродавни за изчисляването. При доставка, независимо с какво транспортно средство, 
за пресмятането е меродавно общото тегло. Разлики спрямо използваните за изчислението 
отделни тегла се разпределят пропорционално върху тях. 
Доставки на по-малко или повече артикули специално производство се допускат в 
рамките на ±10%. 
 
5. Рекламации: Купувачът трябва да прави рекламации писмено, незабавно  след 
постъпване на стоката в мястото на предназначение. За дефекти, които не са могли да 
бъдат открити дори и при внимателен преглед в рамките на този срок, рекламацията трябва 
да се направи веднага след откриването им с нагласа за евентуална обработка, но най-
късно шест седмици след получаване на стоката. 
Ние вземаме обратно дефектните стоки и ги заменяме с безупречни. В подходящи случаи 
можем да приспаднем намаляване на стойността. Други претенции за обезщетение са 
изключени.   
Претенцията за рекламация се погасява един месец след отхвърляне на рекламацията от 
нас.   
 
III. Други условия 
 
1. Дългосрочен договор: При текущи договори с по-дълъг срок трябва да ни се задават 
поръчка за стоката и съответните спецификации за приблизително еднакви месечни 
количества. Ако поръчката и спецификациите не се зададат своевременно, ние имаме право 
сами да определим допълнителен срок и да доставим стоката, или да се откажем от 
неизпълнената част от договора, или да поискаме обезщетение за щета поради 
неизпълнение. 
 
2. Превишаване на договорното количество: Ако договорното количество бъде 
превишено чрез отделните поръчки на възложителя, ние имаме право да доставим 
излишното количество. Ние можем да пресметнем стойността на излишното количество по 
цени, валидни за деня на възлагане на поръчката. 
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