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GENERAL CONDITIONS  - Ship supply ОБЩИ УСЛОВИЯ - Kорабно снабдяване 

1. Unless otherwise expressly agreed in writing the following conditions shall apply to all contracts, 

orders and deliveries. Any conflicting purchasing conditions (or similar) of the Purchaser shall be 

deemed to have been rejected by the Vendor unless expressly accepted in writing.

1. С настоящите писмени Общи условия се уреждат условията за всички договори, поръчки и 

доставки. Всички противоречиви условия за покупка (или подобни) на Купувача ще бъдат считани 

за отхвърлени от продавача освен категорично приетите в писмен вид.   

2.Orders & Deliveries 2. Поръчки и доставки

2a. The Purchaser shall communicate as soon as reasonably practicable to the Vendor his order or 

orders.

2а. Купувачът да възлага на Продавача изпълнението на поръчката в разумни срокове.

2b. Provided the prevailing circumstances reasonably permit, the Vendor shall supply and deliver to 

the Purchaser the Goods as ordered at the time and place stipulated by the Purchaser insofar as 

such Goods are available at the agreed port or port-area.

2б. Договорените обстоятелства позволяват на Продавача да снабдява и доставя на Купувача 

всички стоки, които са били поръчани, във време и място, уговорени от Купувача, дотолкова 

доколкото тези стоки са налични в съответното пристанище или пристанищен район.

3a. The Vendor's responsibility for transport of the Goods shall end at the nearest point to the ship 

that the delivery vehicle(s) may, with the necessary authority, reach ("the Point of 

Delivery").Transportation of Goods to the Point of Delivery shall be charged at cost unless otherwise 

agreed with the Purchaser.

3а. Отговорността на Продавача за транспортирането на стоките приключва до най-близката 

точка до кораба, до която може да стигне снабдяващото транспортно/и средство/а, като 

притежава необходимите пълномощни за достигане „Пункт за доставка”.

Транспортирането на стоките до „Пункта за Доставка” се таксува допълнително, освен в 

случаите на предварително споразумение с Купувача.

3b. Should the Vendor expressly agree to transport/handle the Goods beyond the Point of Delivery 

as defined in paragraph 3a the costs of such additional delivery/handling shall be agreed in 

advance, invoiced and payable by the Purchaser.

3б. При изрично съгласие от страна на Купувача за транспортиране/пренасяне на стоките извън 

“Пункта за Доставка”, както е уточнено в параграф 3а, стойността на допълнителното 

транспортиране/пренасяне бива съгласувана предварително, фактурирана и платима на 

Продавача.

3c. The Goods shall be deemed delivered on the arrival of the Goods at the stipulated time at the 

Point of Delivery. The responsibility, cost and risk of unloading the delivery vehicle(s) and delivering 

on board are for account of the Purchaser. Risk in the Goods (but not property therein) shall, in all 

respects, pass to the Purchaser upon delivery.

3в. Стоките се считат за доставени при пристигането им в уговореното време до Пункта на 

Доставка. Отговорността, разходите и риска при разтоварване на снабдяващото/щите 

транспортно/и средство/а и доставката до борда са за сметка на Купувача. След доставката, 

рискът от повреда на стоките се поема изцяло от страна на Купувача.

3d. Orders could be received  by e-mail,fax,phone call,direct conversation or written record. 3г. Поръчки могат да се приемат по e-mail, факс, телефонно обаждане, директен разговор или 

писмена заявка.

3e. Where the Vendor is ordered to deliver Goods other than to a ship responsibility rests with the 

Purchaser to ensure that the person responsible for accepting delivery gives a full and proper 

receipt for the Goods delivered. Signed receipt by that party shall constitute acceptance of delivery 

by and to the Purchaser.

3д. При условие, че на Продавача е възложена доставка на стоки до пункт, различен от кораба, 

Купувачът се задължава да осигури лице, отговорно за надлежното приемане на стоката от 

доставката. Подписаните документи от упълномощеното от Купувача лице представляват 

приемане на доставката от страна на Купувача. 

4. Any claims with regard to the conformity or quality of the delivered Goods must be notified in 

writing to the Vendor within 3 days from delivery and in the absence of such notification the 

Purchaser shall be deemed to have approved and accepted the Goods in every respect. Exception 

is made in the case of fresh products and perishable Goods, for which claims must be notified in 

writing at the time of delivery or as soon as practicable thereafter. Where a claim is made in 

accordance with the provisions of this paragraph and where such claim is accepted by the Vendor 

the Purchaser shall be entitled to a refund of the price of the affected Goods upon inspection of said 

goods by the Vendor or as otherwise agreed in writing by the Parties.

4. Всички претенции относно съответствието и качеството на доставените стоки трябва да бъдат 

представени в писмен вид на Продавача до 3 дни след доставката, а при неналичието 

(отсъствието) на подобно уведомление от страна на Купувача, стоките ще се считат за одобрени 

и приети във всяко едно отношение. Изключение може да бъде направено за пресни продукти и 

нетрайни стоки, за които претенциите трябва да бъдат представени писмено в момента на 

доставката или в най-кратък срок след това. Там, където претенцията е направена във връзка с 

провизии по този параграф, и там, където такава претенция е приета от Продавача, Купувачът 

има право да му бъде възстановена сумата за дефектните стоки или да бъде компенсиран по 

друг, предварително съгласуван начин.

5. Any damages/compensation shall be strictly limited to a refund of the price paid to the Vendor for 

the affected Goods and the Vendor shall in no circumstances whatsoever be liable for any claim for 

consequential loss, damage or injury arising out of the supply, or late supply or failure to supply, of 

any Goods.

5. Възстановените суми, касаещи щети/компенсации, платени от Продавача на Купувача за 

дефектните стоки, трябва да бъдат не по-големи от продажната цена и Продавачът при никакви 

обстоятелства не е отговорен за претенции относно загуби, щети и вреди, възникнали в 

следствие на закъсняло снабдяване или липса на такова.

6. Any complaint by the Purchaser with regard to the Vendor's invoice will be absolutely barred 

unless lodged in writing by the Purchaser with the Vendor at the Vendor's usual business address 

within 3 days of delivery of the invoice.

6. Всякакви възражение от страна на Купувача, касаещи покупната фактура, са абсолютно 

необосновани при отсъствие на писмено подадено възражение, изпратено в тридневен срок от 

датата на предаване на фактурата, до адреса за кореспонденция на Продавача.

7.Payment 7. Плащане

7a. The Purchaser shall pay, prior to the ship's departure, the invoiced amount or amounts at the 

rate of exchange applicable on the day of payment or, by the express agreement of the Vendor, at a 

later stipulated date. For Purchaser are considered The Shipowner and all parties mentioned in the 

Invoice (operator, agent etc.)

7а. Купувачът се задължава да изплати фактурираните суми в брой или по банка в срок, 

упоменат във фактурата. За Купувач се считат Корабособственикът и всички упоменати във 

фактурата страни (оператор, агент и т.н.)

7b. Notwithstanding paragraphs 4 to 7 herein the Purchaser shall not be entitled to withhold 

payment of any sums after they have become due in the ordinary course for payment by reason of 

any right of set-off or counterclaim which the Purchaser may allege or for any reason whatsoever.

7б. Въпреки упоменатите параграфи 4÷6, Купувачът няма право да задържа плащанията на 

каквито и да е суми, след като те са станали дължими в съответния случай, без значение от 

правото на Купувача за компенсация или насрещен иск, които той може да предяви, както и 

поради каквато и да е друга причина.

7c. In the event that timely payment is not made pursuant to paragraph 8a the Vendor shall be 

entitled to collect interest (calculated from the due date until actual date of payment) from the 

Purchaser on all overdue or unpaid sums due to the Vendor mentioned in Special Conditions 

(please refer to Front Page).

7в. В случай, че плащането не е извършено навреме съгласно параграф 7а., Продавачът има 

право да получи от Купувача лихва (калкулирана от датата на падежа до фактическата дата на 

плащане) за всички просрочени или неплатени суми, дължими на Продавача, упомената в 

Специалните условия (виж първа страница).

7d. The Vendor shall be entitled to recover from the Purchaser any and all costs and/or expenses 

which may be incurred by the Vendor in recovering from the Purchaser any overdue or unpaid sums 

whether or not formal legal steps (including but not limited to the arrest of a vessel) have been 

undertaken and for sake of good order to include both internal costs and costs and expenses 

incurred to external advisers/lawyers instructed for such purpose. Such costs shall be payable by 

the Purchaser to the Vendor upon demand on a full indemnity basis.

7г. Продавачът е в правото си да бъде компенсиран за всички разходи, възникнали при 

събирането на просрочени или неплатени задължения от страна и за сметка на Купувача, 

независимо дали са предприети законови мерки (включващи, но не спиращи до арестуването на 

кораба) и в интерес на реда да включи вътрешните разходи, както и суми и разходи, изплатени 

на външни консултанти/адвокати, наети за тази цел. Такива суми са платими от Купувача на 

Продавача при поискване, на база пълни обезщетение.

8.Law and Jurisdiction 8. Право и юрисдикция

8a. Any disputes arising out of or under or incidental to any agreement entered into on these 

Conditions and any further agreement resulting therefrom shall in the first instance be submitted 

exclusively to the jurisdiction of the Court competent at the place of domicile of the Vendor, but the 

Vendor only shall have the option to submit the dispute to the jurisdiction of the competent Court at 

the place of domicile of the Purchaser, or the jurisdiction of the Court where a vessel is 

arrested/attached or seized in relation to such dispute.

8а. Спорове, възникнали при или по повод, или случайно към това споразумение във връзка с 

тези условия, както и всички други споразумения, произтичащи от това, на първа инстанция 

трябва да бъдат предоставени изключително на юрисдикцията на Съда, компетентен за мястото, 

седалище на Продавача, като само Продавачът има правото да предоставя споровете на 

компетенетн Съд на мястото, седалище на Купувача, или на юрисдикцията на Съд на място, 

където корабът е арестуван или му е наложен запор, или е конфискуван по този спор.

8b. Agreements which include these Conditions shall be governed and construed in all respects 

according to the law of the place of the Vendor, or of any other place accepted by the Vendor. 

8б. Споразумения, които включват тези условия, се определят и тълкуват във всяко едно 

отношение, съгласно законите в страната на Продавача или на което и да е друго място, прието 

от Продавача.


