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ОБЩИ УСЛОВИЯ  
 

 

1. ПРИЛОЖЕНИЕ 

Настоящите Общи условия за продажба и доставка се прилагат за всички 
продажби на АЕКТРА ПЛАСТИКС ЕООД, ЕИК 130969629 (наричано по-

долу „Продавач“) на територията на Република България. Условия за 

продажба и доставка, различни или противоположни, както и всякакви 

други ограничения от страна на Купувача не може да бъдат  прилагани, 
освен ако това не е писмено договорено между страните с изричното 

съгласие на Продавача. Общите условия имат силата на рамков договор за 

всички доставки на АЕКТРА ПЛАСТИКС ЕООД. 

 

2. ДОГОВАРЯНЕ 
2.1 Офертите на Продавача са обвързващи до изтичане на определения в 

тях срок или до изричното им оттегляне. 

2.2 Купувачът няма право да предоставя адресираната до него оферта до 

представители на трети лица. 
2.3 Поръчката става обвързваща за Продавача, само когато е в писмена 

форма, с изрично упоменаване на вида и количеството на стоката и е 

писмено потвърдена от Продавача или упълномощен от него представител.  

2.4 Възлагането на поръчка се счита за признаване на настоящите общи 
условия за продажба, дори когато Купувачът посочва свои условия за 

покупка и доставка. 

 

3. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ 

3.1 Стоките се фактурират по цените, които са в сила към датата на 
издаване на фактурата, като условията са посочени съгласно последното 

издание на Инкотермс 2020. 

3.2 Продавачът си запазва правото да променя едностранно обявените цени 

на стоките, но е длъжен да уведоми писмено Клиента за това. 
3.3 Плащанията се извършват незабавно след издаване на фактурата, освен 

ако не е уговорен друг срок, отбелязан на издадената фактура. 

3.4 Посочените цените са в евро (EUR) на килограм и в офертата е 

посочено, всичко съдържащо се в цената. 
3.5 Крайната сума по фактура е в български лева с включен ДДС и е 

дължима изцяло в рамките на упоменатия в т.3.3 срок. 

3.6 Левовата стойност на фактурираните стоки и услуги е изчислена на база 

на тяхната цена в Евро според фиксинга на БНБ за деня към датата на 
издаване на фактурата.  

3.7 В случай, на забавено плащане, Купувачът дължи лихва за забава в 

размер на 1% от стойността на поръчката  за всеки ден на забава, или 

както е посочено в подписаният в последствие договор между страните. В 

случай, че няма договор между страните важат настоящите общи условия за 
продажба. За начислената лихва за забава Продавачът издава дебитна 

фактура.  При просрочване на задълженията от Купувача с повече от 10 

дни, Продавачът може да спре доставките към Купувача. 

3.8 Всички плащания се извършват по банков път на посочената от 
Продавача при издаване на фактурата банкова сметка. Плащанията се 

смятат за извършени едва тогава, когато дължимата от Купувача сума 

постъпи по сметката на Продавача. 

3.9 Продавачът издава фискалната фактура в електронен формат, като за 
да се гарантира истинността, фактурите ще бъдат изпращани само от имейл 

с домейн адрес @aectra-plastics.bg.  

 

4. ДОСТАВКА 

4.1 Доставките се извършват в зависимост от наличностите и възможностите 
на Продавача. 

4.2 Срокът на доставка се договаря между Продавача и Купувача за всяка 

отделна поръчка. 

4.3 Доставките се осъществяват съгласно условията на Инкотермс 2020, 
посочени в потвърждението на поръчката. 

4.4 Рискът от случайно повреждане на стоките или възникване на всякакви 

други разходи се прехвърля върху Купувача или лице/фирма, отговорни за 

доставката, при предаване на стоката. 
4.5 Стоките се приемат от Купувача или упълномощено от него лица. При 

приемане на доставката на стоки Купувачът, съответно упълномощеното от 

него лице, подписва Приемо-Предавателен протокол за доставените стоки. 
Купувачът се задължава да уведоми Продавача писмено  кои лица  имат  
право да правят писмени поръчки за доставка на стоки съгласно т.2.3 и да  

приемат  стоката. В  случай  на  промяна на лицата по предходното 

изречение или неуведомяване за промяна, стоката се счита за валидно 

заявена и приета от Купувача ако приемо-предавателният протокол е 

подписан. 
4.6 Продуктите се доставят в оригинална опаковка и са придружени от 

сертификат за анализ, издаден от производителя, като се посочва, че 

Продавачът не носи отговорност за тяхното ползване за други цели и при 

условия,  
които са различни от посочените от производителя, или са съхранявани по 

различен от посочения начин. 

4.7 Купувачът няма право да откаже да заплати приета стока, като 

предложи връщането им на Продавача. В случай на ненаранена опаковка и 
писмено съгласие от страна на Продавача, разходите по транспорта са за 

сметка на Купувача. 

 

 

 
 

 

 
 

 

5. ГАРАНЦИИ 

Продавачът гарантира, че доставените от него стоки са годни за употреба, 
снабдени са със сертификат за качество и съответстват на всички 

установени стандарти и изисквания за качество. 

 

6. РЕКЛАМАЦИИ 
6.1 Стоките следват да бъдат проверени при получаване, като количествени 

рекламации и такива за нарушена цялост на опаковката се предявяват 

незабавно при приемането на стоката, като се съставя протокол. След този 

момент, стоката се счита за приета и рекламации към Продавача не се 

приемат. 
6.2 Рекламации по отношение на недостатъци, които поради естеството си 

не са били забележими при обстоен преглед на стоката, следва да бъдат 

предоставени в писмен вид, придружени с протокол и снимкови 

доказателства, но не по-късно от 5 работни дни след получаването им.  
6.3 При своевременно извършена точна и основателна рекламация, 

Продавачът по своя преценка може да допълни обема на липсващите стоки, 

обезщетява Купувача чрез кредитна нота или прави отстъпка от цената на 

стоките.  

6.4 Могат да се правят рекламации само за стока, която не е влагана в 

производството и е във вида, в който е била доставена, не е била 

неправилно третирана и/или смесвана с други материали. 

6.5 Продавачът не приема рекламации в случай на неспазване на 

посочените срокове, както и на дефекти породени от неправилно 
третиране, съхранение и работа след представянето й на Купувача. 

6.6 Рекламацията не е основание за отказ на Купувача от последващи 

доставки. 

 
7. ОТГОВОРНОСТ 

7.1 Продавачът отговаря само за преки вреди от доставката, причинени 

умишлено или поради груба небрежност.  

7.2 Продавачът не носи отговорност за загуба или щета, предизвикана от 

неговата собствена невъзможност по причини отвъд неговия контрол да 
достави Продуктите или забава в доставката на тези продукти, вкл. за 

забавянето от страна на куриер, превозвач или спедитор или техните 

подизпълнители, независимо дали са ангажирани от Продавача. 

7.3. Продавачът не носи отговорност при забавено приемане или 
необоснован отказ за приемане на стоки от страна Купувача. В този случай  

Купувачът  не  се  освобождава  от  задължението  си  за плащане, като 

заплаща на Продавача и всички произтекли от забавата/отказа разходи, 

като Продавачът има право да откаже изцяло или частично последващи 
доставки по засегнатия договор/направена поръчка или по други 

правоотношения с Купувача, както и да прекрати договора без 

предизвестие. 

7.4 Форсмажорни обстоятелства, в т.ч. обявено такова от доставчиците на 

Продавача, освобождава от задължението за доставка. 
7.5 Употребата и обработването на получената стока се осъществява изцяло 

на отговорност на Купувача, като Продавачът не носи отговорност за 

целите, с които Купувачът възнамерява да ги използва. 

7.6 В случай, че срещу Купувача бъде заведено дело за откриване на  
производство по несъстоятелност, и/или бъде инициирана процедура по 

прекратяване или преструктуриране на Купувача, както и в случай, че през 

периода от датата на заявката или от датата на извършването на частично 

авансово плащане до датата на ефективната доставка на поръчаната стока 
Купувачът изпадне във финансово затруднено положение, законният 

представител на Купувача се задължава незабавно, но не по-късно от 5 

календарни дни от известието на Съда и/или от датата на решението на 

компетентния орган на Купувача за съответната промяна, респективно от 
датата на настъпване на събитие водещо до влошаване на финансовото 

състояние на Купувача, в това число, но не само започване на 

принудително изпълнение върху съществени активи на Купувача, налагане 

на запори или възбрани върху активите на Купувача да информира писмено 

Продавача за този факт. В тези случаи Продавачът има право да развали 
договора/да откаже извършването на потвърдена от него поръчка и да не 

извърши доставката на стоката или да изиска авансово плащане на цялата 

доставка. 

 
8. ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И СПОРОВЕ 

8.1 За сделки, за които са приложими тези условия, се договаря 

прилагането на българското право. Всички спорове, породени от сделките, 

за които са приложими тези условия или отнасящи се до тях, включително 
но не само споровете, породени или отнасящи се до тяхното тълкуване, 

недействителност, изпълнение или приспособяването им към 

нововъзникнали обстоятелства, страните се съгласяват, че на основание 

чл.117, ал.2 ГПК ще бъдат решавани като първа инстанция от Софийски 

районен съд, респективно от Софийски градски съд, съобразно правилата 
за родова подсъдност. 

 


