
 

1. Обхват 

Настоящите Общи условия се прилагат за всички наши договори за продажба, освен ако е предвидено друго. Общите условия на 

Купувача изрично се изключват, независимо от момента на изпращането им до нас. Настоящите Общи условия се прилагат и за всички 

бъдещи продажби към Купувача. 

Всички условия, включени в документацията на Купувача след представянето на наша търговска оферта или в поръчка за доставка, 

които противоречат на тези Общи условия, ще се считат за невалидни, освен ако изрично е договорено друго между страните в 

писмена форма. 

Настоящите Общи условия са предоставени за информация на Купувача при подготовката на продажбата на продукта, с цел 

Купувачът да се запознае с тях. 
 

2. Търговски оферти и поръчки 

2.1. Нашите търговски оферти не са обвързващи и могат да се променят по всяко време, дори ако включват срок на валидност. 

Измененията на търговска оферта, направени от Купувача, няма да се считат за валидни, освен ако са приети изрично от нас в писмена 

форма.  
 

2.2. Поръчките, изпратени директно до нас или чрез наши агенти или брокери няма да се считат за приети, освен ако сме ги 

потвърдили изрично в писмена форма. Потвърждението за получаването на поръчка няма да се счита за приемане на поръчката. 
 

3. Цени и условия на плащане 

3.1. При изключителни обстоятелства, настъпили между приемането на поръчката и доставката на стоките, засягащи икономическия 

баланс на договора за продажба, цената и условията на плащане подлежат на промяна в  степента, необходима за възстановяване на 

икономическия баланс, освен ако закон забранява това. В такива случаи ние ще уведомим Купувача, който след уведомяването има 

възможност да оттегли поръчката си в срок до 7 (седем) дни от уведомяването за новата цена и/или новите условия за плащане. Ако 

Купувачът не направи това в посочения срок, новите условия ще се считат за приети от Купувача и ще се прилагат за продажбата.  
 

3.2. Освен ако сме посочили друго в писмена форма: 

- Цените са без ДДС и други данъци; 

- Плащанията се извършват в срок до 30 (тридесет) дни от датата на фактуриране. 
 

3.3. Неплащането по фактура ще се счита за съществено нарушение от страна на Купувача, което ни дава право да прекратим по -

нататъшните доставки или да считаме договора за автоматично прекратен поради неизпълнение от страна на Купувача. Обезщетенията 

за забавено плащане се дължат автоматично, без необходимостта от уведомяване на Купувача и без да се засягат правата ни за 

възстановяване на други щети, считано от датата, следваща датата за плащане или края на срока за плащане, посочени във фактурата 

или определени в договора. Лихвата за забава е в размера, прилаган от Европейската централна банка по нейните последни операции 

по рефинансиране плюс 10% (десет процента). В допълнение, като компенсация за разходите по събиране и съгласно съответната 

Европейска директива за борбата със забавяне на плащанията по търговски сделки, се дължи и фиксирана сума, както и 

възстановяване на допълнителните разходи за събиране на сумите по оригиналната фактура (доколкото са основателно направени). В 

случай на съществено намаление на коефициента на платежоспособност на Купувача, си запазваме правото да изискаме гаранции за 

плащане от страна на Купувача, или да прекратим неизпълнените поръчки за доставка. 
 

4. Доставка и недостатъци 

4.1. Сроковете за доставка, посочени от нас, са индикативни и не са обвързващи по никакъв начин. Ние не носим отговорност за 

забавяне на доставките. Частичните доставки и частичното фактуриране са разрешени. 
 

4.2. Освен ако страните са се договорили за конкретен Incoterms (дефиниран в последното издание на Международните правила за 

тълкуване на търговски условия на Международната търговска палата), рискът от загуба или увреждане на стоките преминава върху 

Купувача франко завода, като доставката се счита за извършена когато стоките са готови за приемане от Купувача или от друго лице 

от името на Купувача. 
 

4.3. В случай на видими или явни недостатъци, Купувачът следва незабавно да ни информира в писмен вид при получаване на стоките. 

В случай на скрити недостатъци, Купувачът следва незабавно да ни уведоми след откриването на тези недостатъци. 
 

5. Запазване на правото на собственост 

5.1. Независимо от факта, че рискът, свързан със стоките, преминава върху Купувача съгласно чл. 4, правото на собственост върху 

всички стоки остава наше и не преминава върху купувача до пълното заплащане на цената на тези стоки. Стоките, доставени на 

Купувача докато правото на собственост върху тези стоки все още не е преминало към Купувача, са упоменати в настоящите Общи 

условия като "Запазени стоки". 
 

5.2. Купувачът ще държи Запазените стоки като наш доверен агент и отговорен влогоприемател за своя сметка, отделно от неговите 

собствени стоки и стоките на трети страни, надлежно съхранени, защитени, застраховани до пълната им възстановителна стойност и 

обозначени като наша собственост.  
 

5.3. Купувачът няма право да се разпорежда със Запазените стоки като ги предоставя като обезпечение на своите кредитори, в 

частност, да ги обременява, да подписва документи за прехвърляне на собствеността им или да упражнява право на задържане върху 

Запазените стоки. 
 

5.4. При нарушаване на договора от страна на Купувача, в частност, при неизвършване на плащане, ние и/или нашите агенти имаме 

право незабавно да си върнем владението върху Запазените стоки и ги задържим безсрочно, като ще предприемем всички необходими 

мерки за връщането на владението върху стоките. Всички разходи, направени от нас или нашия агент във връзка с връщане на 

владението върху стоките, се поемат от Купувача. 
 

5.5. В случай че Купувачът преработи или смеси Запазените стоки с други стоки, то ние придобиваме правото на съсобственост и 

права върху крайния продукт пропорционално на стойността на Запазените стоки, преработени или смесени, към стойността на този  

краен продукт. 
 

5.6. В случай на препродажба или загуба на Запазените стоки, сумите, получени от Купувача като приход от тази препродажба или 

загуба се превеждат по наша сметка. 

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА НА СОЛВЕЙ 

 

 

6. Гаранция 

6.1. Освен ако страните изрично са се договорили за друго, ние гарантираме, че доставените стоки съответстват на нашите 

публикувани спецификации към момента на изпращането на стоките. Техническите съвети, предоставяни устно или писмено от нас 

преди и/или по време на използване на стоките, се предоставят добросъвестно, но без гаранция от наша страна. 
 

6.2. Преработката и използването на стоките са единствено на риск на Купувача, като след всяка такава преработка или използване 

Купувачът губи правото да претендира за неспазване на гаранциите, описани по-горе. Купувачът самостоятелно определя годността на 

стоките за предвиденото от него предназначение и начин на използване.  
 

6.3. Освен дадените гаранции тук, ние не даваме други гаранции, изрични или подразбиращи се, във връзка с доставените стоки или 

части от тях, освен ако закон предвижда друго. Всички условия, декларации и гаранции, изрични, подразбиращи се, произтичащи от 

закон или други, включително подразбиращи се гаранции за търговските качества на стоката и годността й за определена цел, или 

ненарушаване на права на трети страни, с настоящото изрично се изключват. 
 

7. Ограничение на отговорността 

7.1. Независимо от естеството на претенцията, нашата договорна и допълнителна договорна отговорност се ограничават, по наша 

собствена преценка, до подмяната или възстановяване на цената на стоките с недостатъци или липсващите стоки, освен ако закон 

предвижда друго. Това не засяга правото на Купувача по приложимото законодателство да изисква реално изпълнение или 

прекратяване на договора. Всяка друга отговорност, включително, но не само, за пропуснати ползи, за косвени или последващи вреди, 

се изключва до пълната й степен, освен ако закон предвижда друго. 
 

7.2. Стоки с недостатъци са тези, които не съответстват на спецификациите, предоставени от нас, или, ако е възможно, договорени 

между нас и купувача.  
 

7.3. Исковете не освобождават Купувача от задължението му за заплащане на цената на доставените стоки. Неизпълнението на това 

задължение ще се счита за неизвършване на плащане. 
 

8. Опаковка 

8.1. Опаковка предоставена под наем от нас: Такава опаковка остава наша собственост. Тя е предназначена единствено за продадените 

стоки. Купувачът, ползвателят или отговорният влогоприемател отговарят за всички щети върху опаковката. Опаковката трябва да ни 

се върне в добро състояние в определения от нас срок. Ако опаковката не ни бъде върната в определения срок или бъде унищожена 

или повредена, имаме право, без предизвестие, да фактурираме на Купувача разходите по подмяната й, в който случай Купувачът 

става собственик на подменената опаковка, или да фактурираме на Купувача разходите по възстановяване на опаковката в 

първоначалното й състояние, както и да предявим иск срещу Купувача за обезщетение за вредите, понесени в резултат от неспазване 

на горните разпоредби от страна на Купувача. 
 

8.2. Продадена опаковка: Това е опаковка, чиято собственост е прехвърлена на Купувача. Купувачът премахва от нея всички реквизити 

на предишния собственик и не може да използва опаковката за други цели, освен за целите, за които е първоначално предназначена. 
 

8.3. Тестване на опаковка: В случай, че опаковката подлежи на последващо тестване в срокове, предвидени в съответните норми 

(Купувачът декларира, че е запознат с тях), върху нея се отбелязва датата на извършване на последния извършен тест. Ние не носим 

отговорност за инциденти, възникнали във връзка с опаковката, празна или пълна, когато собствеността й е прехвърлена на Купувача 

или опаковката не ни е върната преди датата на която е трябвало да бъде извършен следващия тест. 
 

8.4. Опаковка, предоставена от Купувача: Купувачът отговоря за избора и качеството на опаковката, предназначена за приемане на 

стоките. Купувачът осигурява опаковка, съответстваща на изискванията на съответните приложими норми. 
 

9. Форс мажор 

Събитията от форсмажорно естество (непреодолима сила) и най-общо, обстоятелствата, които биха препятствали, намалили или 

забавили производството или изпращането на стоките, ни дават право да прекратим, намалим или преустановим изпълнението на 

договора, според случая, а Купувачът няма право да претендира за вреди през времетраенето на форсмажорните обстоятелства. 

Термините "форсмажор (непреодолима сила)" и "обстоятелства" се отнасят за всички причини, събития или обстоятелства извън 

нашия контрол,  в частност, но не само: война, мобилизация, стачка или локаут, бунт, трудов спор, повреда на машини или спиране на 

завода, експлозия, пожар, природно бедствие, наводнение, ограничаване или блокиране на транспортни средства, затруднения в 

осигуряването на суровини или енергия, всякакъв вид намеса от страна на държавни органи на властта. Ако форсмажорните събития и 

обстоятелства продължат десет или повече дни, имаме право незабавно да прекратим договора с уведомление до Купувача. 
 

10. Отказ от права/Делимост 

10.1. В случай че клауза от настоящите Общи условия бъде обявена за невалидна или неприложима, останалите клаузи продължават да 

се прилагат, запазвайки своята валидност и значение. В този случай страните заменят добросъвестно и доколкото е възможно 

невалидната и/или неприложима клауза с валидна такава, правно и икономически най-близка до желаната цел и предназначение на 

невалидната и/или неприложима клауза.  
 

10.2. Отказът от право по настоящите Общи условия няма да се счита за валиден, ако не е заявен в писмена форма, подписана от 

отказващата се страна, а отказът от права по настоящите Общи условия няма да се счита за отказ от това право или други права в 

бъдеще. Отказ от права от наша страна по отношение на нарушение на тези Общи условия от Купувача, няма да бъде считано за отказ 

от наши права по отношение на последващи нарушения от страна на Купувача на тези Общи условия.  
 

11. Закон/Юрисдикция 

Настоящите Общи условия за продажба и всеки свързан с тях договор се уреждат от законите, приложими в държавата, където е 

регистрирано нашето седалище и се тълкуват в съответствие с тези закони, като Конвенцията на ООН за договорите за 

международните покупко-продажби на стоки се изключва. Всички спорове между страните по настоящия договор се решават от 

гражданските съдилища с юрисдикция в мястото, където е регистрирано нашето седалище. 

 

 

31.10.2014 


