
ОБЩИ УСЛОВИЯ 
1.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящите Общи условия уреждат правата и задълженията на “СЛАВ-ВЕРИГИ” ООД (наричано за краткост “ПРОДАВАЧ”) и 

клиентите на дружеството (наричани за краткост “КУПУВАЧ”) и се прилагат при всички доставки, извършвани от ПРОДАВАЧА в 
полза на КУПУВАЧА, независимо от съществуването на противоречащи им клаузи или условия  прилагани от КУПУВАЧА. 

Незнанието и непознаването на ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ от страна на КУПУВАЧА не отменя тяхното действие. 
2. СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКИ 

2.1. ПРОДАВАЧЪТ прави оферти и приема отправените до него заявки (по пощенски път, факс, email) на адрес: гр. Стара Загора, 

кв. Кольо Ганчев ул.Мизия №12, тел 042/607330 и факс 042/607331 или на е-мейл slav.verigi@gmail.com 
2.2. Заявките може да се правят само от надлежно упълномощено от КУПУВАЧА лице . 
2.3. За да предизвикат правни последици на сключена сделка, заявките се нуждаят от потвърждаване от страна на ПРОДАВАЧА. 

Потвърждаването на заявките става по факс или по електронен път чрез изпращане на e-mail.  Сделката се счита сключена за 

потвърдените вид, количество и качество стоки. Ако заявката не бъде потвърдена до 3 (три) работни дни след получаването й от 
ПРОДАВАЧА, счита се между страните, че е отхвърлена. 
2.4. Преди да потвърди поръчката ПРОДАВАЧЪТ може да изиска от КУПУВАЧА авансово плащане на част или цялата стойност 

на поръчката, като за тази цел издава проформа фактура. Издаването на проформа фактура се счита за потвърждение на сделката. 
2.5. Евентуалната промяна в направена заявка или оттеглянето й от страна на КУПУВАЧА не обвързват ПРОДАВАЧА ако са 

направени след потвърждаването й. При всички случаи авансово изплатени суми от КУПУВАЧА не подлежат на връщане. 
3. ДОСТАВКИ 

3.1. Срокът за извършване на доставката по съответната поръчка е се договаря конкретно за всяка доставка. В случаите, когато 

потвърждаването на поръчката е обусловено от авансово заплащане на част от цената от КУПУВАЧА, срокът за доставка започва 

да тече от датата на цялостното изплащане на аванса по сделката. 
3.2. ПРОДАВАЧЪТ може да откаже да достави стоките по потвърдени заявки, ако са налице парични задължения от страна на 

КУПУВАЧА . 
3.2. Доставката се извършва от адреса на управление на ПРОДАВАЧА или от представителствата на ПРОДАВАЧА в страната в 
случай, че между страните не е уговорено друго. 
3.3. Срокът за доставка по т. 3.1 е примерен и евентуалното закъснение в доставката не е основание за ангажиране отговорността на 

ПРОДАВАЧА, нито за разваляне на сделката. 
3.4. Предаването на стоката по потвърдена поръчка се извършва в подходяща за запазването й опаковка и маркировка. 
3.5. При получаването й от КУПУВАЧА стоката по всяка потвърдена поръчка се придружава от търговски документ (фактура, 

складова разписка, товарителница и др.). 
3.6. Когато доставката се извършва чрез куриер или транспортна фирма ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност за евентуални повреди 

причинени при транспорта. Рискът за това е изцяло за КУПУВАЧА. 
3.7. При получаване на стоката КУПУВАЧЪТ я преглежда и в случай, че констатира липси или повреди по нея, прави съответното 
писмено възражение. 
3.8. В случай, че КУПУВАЧЪТ не изпълни в срок задължението си да получи стоките по потвърдена заявка, КУПУВАЧЪТ дължи 

неустойка за забава в размер на 0,5 % дневно върху цената на стоките по съответната заявка. В случай, че забавата продължи 
повече от 30 (тридесет) дни, ПРОДАВАЧЪТ може да развали сделката с едностранно волеизявление. В този случай авансовите 

плащания извършени от КУПУВАЧА не подлежат на връщане. 
4. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ 

4.1. Стоките по потвърдените заявки се фактурират по цени, обявени в офертите на ПРОДАВАЧА, като същите могат да бъдат 

променяни от ПРОДАВАЧА в случай на непредвидени разходи, възникнали след отправянето на офертата, но преди окончателното 

изпълнение на сделката. Такива са например: увеличаването на цените на ценообразуващите фактори, като промени в цените на 
материалите, транспорта и складовете, такси за опаковане, социални осигуровки, застраховки и др. 
4.2. В срок от 5 (пет) дни от възникване на данъчното събитие, ПРОДАВАЧЪТ издава на КУПУВАЧА данъчна фактура, съставена 
по правилата на Закона за счетоводството. 
4.3. В случаите, когато между страните не е уговорено друго КУПУВАЧЪТ заплаща фактурираните от ПРОДАВАЧА цени по всяка 

потвърдена заявка в момента на получаването на стоките в брой или авансово по банков път. 
4.4. При забава за изпълнението на задължението си да заплати цената за съответната доставка КУПУВАЧЪТ дължи на 

ПРОДАВАЧА неустойка в размер на 0,5% дневно върху дължимата сума за всеки просрочен ден до окончателното изплащане на 

задължението 
4.5. Когато се плаща чрез банков превод по упоменатата във фактурата сметка на ПРОДАВАЧА, задължението за заплащане на 

цената се счита изпълнено със заверяване банковата сметка на ПРОДАВАЧА със съответната дължима от КУПУВАЧА сума. 
5. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА 

5.1. ПРОДАВАЧЪТ запазва правото си на собственост върху стоката, обект на всяка доставка, до цялостното заплащане на 

дължимата цена от страна на КУПУВАЧА. Предаването на различни ценни книжа, обективиращи задължения за плащане (записи 

на заповед, менителници, банкови чекове или др.) от КУПУВАЧА на ПРОДАВАЧА не представлява заплащане на дължимата цена 
по смисъла на т.5.1. 
5.2. Независимо от клаузата за запазване на собствеността, рискът от случайно погиване или повреждане на стоките, обект на 

сделката, преминава върху КУПУВАЧА от момента, в който му бъдат предадени от ПРОДАВАЧА, а в случаите, когато стоката се 
превозва от независим от ПРОДАВАЧА спедитор или превозвач – от момента на предаването на стоката на спедитора или 

превозвача. 
6. ОТГОВОРНОСТ, ГАРАНЦИИ ЗА КАЧЕСТВО И НЕДОСТАТЪЦИ 

6.1. ПРОДАВАЧЪТ се задължава да предава на КУПУВАЧА стоките, съгласно потвърдена заявка или поръчка за изработка. 
6.2. КУПУВАЧЪТ инспектира количеството и качеството на получените стоки незабавно след пристигането им. При 

установяването на евентуални дефекти се уведомява писмено ПРОДАВАЧА. Уведомяването трябва да стане незабавно не по-късно 
от 3 (три) дни от получаването на стоката и преди всякаква обработка, преработване, машинна обработка, ремонт или въвеждане в 

експлоатация. В противен случай всички рекламации и/или претенции за обезщетения няма да бъдат приемани. 
6.3. При констатиране на скрити дефекти, невъзможни за установяване при първоначалния оглед КУПУВАЧЪТ уведомява 
незабавно ПРОДАВАЧА в писмен вид. Доказването на съществуването, вида на констатираните недостатъци тежи изцяло върху 

КУПУВАЧА. Той е длъжен също така да предостави в базата на ПРОДАВАЧА стоката, за която твърди, че има недостатъци,не по-

късно от 3 три дни след откриване на дефекта, за да може той да я прегледа и анализира. Когато това е невъзможно ПРОДАВАЧЪТ 
изпраща екип за оглед и констатиране на недостатъците, ако има такива.  



6.4 При констатиране, че не са налице гаранционни дефекти, КУПУВАЧЪТ  заплаща транспортните и командировъчни разходи на 

екипа изпратен да констатира на дефектите. При съмнения за некоректност или неплатежоспособност на КУПУВАЧА, 

ПРОДАВАЧЪТ може да изиска предварително заплащане на транспортните и командировъчни  разходи на екипа.  
6.5. В случаите, когато се установи съществуването на недостатъци на доставената стока, ПРОДАВАЧЪТ или заменя 

некачествените стоки с нови, имащи съответното качество или  ремонтира за своя сметка дефектната стока. Решението за това 
взема ПРОДАВАЧЪТ. 

6.6 Демонтажът и монтажът на заменената част или възел е за сметка на КУПУВАЧА.  
6.7 Скритите дефекти не включват нормалното износване, скъсването или износването дължащо се на неправилна експлоатация и 
поддръжка, както и повредите причинени от претоварване, грешки при работа, неправилен монтаж и др. Бързоизносващи се части, 

като вериги, лагери, верижни и зъбни колела, ремъци и ремъчни шайби НЕ СЕ ПОКРИВАТ от гаранцията. 

6.8 Гаранцията на мотор-редуктори, електродвигатели, хидро-мотори и др. са валидни съгласно ГАРАНЦИОННИТЕ УСЛОВИЯ 
НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ им. 

6.9 Гаранциите за СИЛОЗИ и силозни компоненти е валидна съгласно ГАРАНЦИОННИТЕ УСЛОВИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ им. 

6.10. Отговорността на ПРОДАВАЧА за неизпълнение на поетите от него задължения не може да бъде ангажирана в случай на 
настъпване на форсмажорни обстоятелства, като например: пожар, наводнение, земетресение, епидемия, сериозни пречки в 

производството или транспортирането на стоката, които не са настъпили по вина на ПРОДАВАЧА, стачка на работниците в 

сектора или други обстоятелства, независещи от ПРОДАВАЧА, които му пречат да изпълнява задълженията си в нормални 
условия. 

7. ПРИЛОЖИМО ПРАВО 
7.1. Отношенията между страните, произтичащи от прилагането на настоящите Общи условия и евентуално подписаните между 
страните специални спогодби ще се уреждат съгласно разпоредбите на българското право.  

7.2 Във всички случаи нетретирани от настоящите Общи условия за продажба се прилагат разпоредбите на General Conditions for 

Supply and Erection of Mechanical, electrical and Electronic Products ORGALIME S2000 , edition of August 2000  

7.3. Всички възникнали между страните спорове ще се уреждат по възможност чрез преговори, а при невъзможност за постигане на 

споразумение – от компетентния съд в гр. СТАРА ЗАГОРА. 
8. ВЛИЗАНЕ В СИЛА 

8.1. Настоящите Общи условия влизат в сила считано от 01 януари 2008 г. Всяка заявка, отправена до ПРОДАВАЧА, предполага 

задължителното, цялостно и безрезервно приемане от страна на КУПУВАЧА на настоящите общи условия. Противоречащите на 

тези общи условия клаузи от общи или специални условия за покупка, документи за заявка или други, изготвени от КУПУВАЧА, 
не обвързват ПРОДАВАЧА, освен в случаите, когато е изразил писмено съгласието си за приемането им. 

8.2. ПРОДАВАЧЪТ си запазва правото да променя и/или допълва едностранно настоящите Общи условия, като осигурява достъп 

до информацията в седалището на управление и/или на интернет сайта си. 
8.3. ПРОДАВАЧЪТ си запазва правото да определи Специални условия за продажба в отношенията си с даден клиент, които да не 

съвпадат с настоящите Общи условия 

 


