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I. ОБЩИ УСЛОВИЯ 
1. Настоящите Общи условия уреждат правата и задълженията на “Милки груп био” ЕАД (наричано за краткост “Продавач”) и клиентите на дружеството 
(наричани за краткост “Купувач”) и се прилагат при всички продажби и доставки на суровини и продукти от портфолиото на Продавача (наричани за краткост 
“Стоки”), извършвани от Продавача в полза на Купувача, независимо от съществуването на противоречащи им клаузи или условия, прилагани от Купувача.  

II. СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКИТЕ 
2. Договорите за продажба и доставка с Купувача се сключват в писмена форма, която се счита за спазена ако изявлението е записано по начин, който дава 
възможност да бъде възпроизведено. 
 2.1. Запитванията на Купувача  се изпращат на Продавача на адрес : гр. София, бул. “Драган Цанков” №36, WTC Интерпред, офис 719или електронен адрес 
(еmail) : office@milkybio.com или факс : 00359 2 971 25 68, освен ако страните не са се договорили за друго. 
2.2. В запитването си Купувачът уточнява вида и количеството на стоките, както и срока и мястото, в които желае същите да му бъдат доставени.  
2.3. След получаване на запитването, Продавачът дава отговор за възможност за доставка, срок на доставката и цена на стоките, индивидуализирани в 
запитването, наричан за краткост “оферта”.  
2.4. В случай, че Купувачът е съгласен с направената от Продавача оферта, той потвърждава предложените му условия с писмена заявка, в която посочва точно 
количество и вид на стоките, които желае да получи. За редовна заявка се смята и устно направената такава, но само ако е потвърдена от Купувача в писмен вид 
до 5 (пет) календарни дни. Формата и съдържанието на заявките следва да съответстват на предвиденото в Приложение № 1 – неразделна част от настоящите 
общи условия. 
2.5. Заявката може да се прави само от предварително определено и надлежно упълномощено от Купувача лице, чиито заявки ще имат действие спрямо 
Продавача до датата, следваща тази на  официалното писмено уведомление от страна на Купувача, че пълномощното е оттеглено. 
2.6. С получаване на заявката от Продавача възниква обвързващото страните споразумение. Ако с получената заявка офертата бъде потвърдена частично, 
споразумението има обвързващо действие  в частта, в която е потвърдено.  
3. Датата за доставка на стоките не може да е по-ранна от 3 (три) работни дни от получаването на заявката от Продавача. В случай на искана по-ранна дата за 
доставка, Продавачът си запазва правото да увеличи цените. При липса на наличност на съответната стока в склад на Продавача, за която последният уведомява 
Купувача своевременно, Продавачът определя нов срок за доставка на заявената стока.  

III. ЦЕНИ И ДОСТАВКА 
4. Цените на стоките са договорените по реда на раздел II от настоящите общи условия.  
4.1. Цените на стоките са “франко” склада на Продавача и не включват данък добавена стойност (ДДС), освен ако в офертата на Продавача изрично не е посочено 
друго.  
4.2. Промяна в цената на заявените от КУПУВАЧА стоки не се допуска след датата на получаване на заявката от ПРОДАВАЧА, освен в случаите на намаление в 
цената или предвиждане на отстъпки.  
4.3. В случай на увеличение на ставката на ДДС, чрез промяна на нормативните актове след датата на сключване на договора между страните и преди 
заплащането на цената на стоките от страна на КУПУВАЧА, същата се увеличава с размера на увеличението на данъка.  
5. Доставката се извършва в склада на ПРОДАВАЧА, в случай, че между страните не е уговорено друго и не може да бъде отказана от КУПУВАЧА. 
5.1. Стоките се доставят на КУПУВАЧА в състояние и годност, отговарящи на изискванията на БДС и Закона за храните и се придружават от изискуемите се по 
закон документи. 
5.2. В случай на договорена между страните транзитна продажба ПРОДАВАЧЪТ  предава на транспортната фирма документите по т. 5.1. или изпраща същите на 
адреса на КУПУВАЧА в деня на експедиция на стоките. 
6. КУПУВАЧЪТ се задължава да получава стоките по съответната заявка в определения от ПРОДАВАЧА ден за предаването им.   
6.1. “Получаване” на стоките по смисъла на предходната алинея ще означава:  
а/ създаване на всички предпоставки за установяване на фактическа власт върху съответната част от стоките от КУПУВАЧА чрез осигуряване в определения за 
доставката ден присъствието на упълномощено от него лице, което да подписва документите удостоверяващи получаването, съответно предаването на стоките и  
б/ подписване на двустранен протокол удостоверяващ получаване, съответно предаването на стоките.  
6.2. Предаването, съответно получаването на стоките се удостоверява с подписване на приемо – предавателен протокол между страните. Между страните се 
счита за установено, че стоката е доставена на Купувача в количеството и качеството, което е отразено в придружаващите я документи по т. 5.1. При разлика в 
съдържанието им КУПУВАЧЪТ е длъжен да докаже  верността на съдържанието на документа, установяващ неизпълнение на задължение на  ПРОДАВАЧА. 
6.3. В случай на изрично договорена между страните транзитна продажба КУПУВАЧЪТ потвърждава на ПРОДАВАЧА получаването на стоките в 2-дневен срок след 
доставката им с e-mail и изпраща подписано писмо за потвърждение в оригинал по пощата. 
7. Амбалажът на доставените стоки, който има качеството на многократно употребяем, е собственост на ПРОДАВАЧА и  КУПУВАЧЪТ се задължава да му го върне 
в изправен вид, във вид и качество съответстващи на доставения ,  в деня на доставката. В случай, че КУПУВАЧЪТ не изпълни задължението си по 
предходното изречение ПРОДАВАЧЪТ има право да изиска плащане на съответния брой палети на единична цена от 8 (осем) евро за палет или да откаже да 
предаде съответно  количество стоки по потвърдена заявка, което по стойност съответства на невърнатия или негоден амбалаж.  

ІV. ПЛАЩАНИЯ 
8. Общият размер на дължимата цена за стоките по получената от ПРОДАВАЧА заявка на КУПУВАЧА, ведно с дължимите данъци и такси се заплаща в срок от 3 
(три) календарни дни от датата на фактуриранe, но не по – късно от датата на предаване на стоката на КУПУВАЧА или спедитора, в случай, че между страните не е 
договорено друго. За датата на фактуриране ПРОДАВАЧЪТ уведомява КУПУВАЧА като му изпраща копие на фактурата или проформа фактура по факс,  на адреса 
или на електорнния му адрес (email).  
8.1. Цената се заплаща чрез банков превод попосочената във фактурата  банковата сметка на ПРОДАВАЧА  
8.2. Задължението за заплащане на цената се счита изпълнено със заверяване банковата сметка на ПРОДАВАЧА със съответната сума. Банковите разходи за 
преводите са за сметка на КУПУВАЧА. 
8.3. Цената може да бъде заплащана и в брой, но само на лице изрично овластено от ПРОДАВАЧА да получава плащания в брой. 
8.4. При забава на дължими плащания  сроковете на изпълнение от страна на  ПРОДАВАЧА се увеличават с времетраенето на забавата. 
9. В случай, че с отделно писмено споразумение между страните ПРОДАВАЧЪТ е предоставил на КУПУВАЧА възможност за закупуване стоки на кредит до 
съответно определен кредитен лимит, и когато задълженията на Купувача към Продавача надхвърлят така определения кредитен лимит, КУПУВАЧЪТ е длъжен 
незабавно да заплати на Продавача сумата, надвишаваща договорения лимит. Продавачът може да откаже да доставя стоките по получени заявки ако общият 
размер на паричните задължения на Купувача надхвърля кредитния лимит по предходното изречение, както и ако задълженията на Купувача за заплащане на 
цената на заявени и/или доставени стоки, независимо от размера им, се поддържат от Купувача за срок по - дълъг от срока по т. 8 

V. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА  и РИСКА 
10. 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 или др.), от КУПУВАЧА на ПРОДАВАЧА не 
представлява заплащане на дължимата цена. 
11. 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, т.е. от момента на предаването им на КУПУВАЧА в склада на ПРОДАВАЧА или на друго, 
изрично уговорено между страните място за изпълнението на задължението за предаване, а в случаите, когато стоката се превозва от независим от ПРОДАВАЧА 
спедитор/превозвач – от  момента на предаването на стоката на спедитора/ превозвача. При забава за получаване рискът се носи от купувача от датата на 
забавата. 
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12. От датата на получаването до момента на цялостно заплащане на цената на доставената по всяка заявка стока КУПУВАЧЪТ е отговорен за всички евентуални 
повреди причинени на стоката или от нея независимо по какви причини. Той е длъжен също да съхранява въпросните стоки в подходящи места, при условия, 
които гарантират запазването им с оглед спецификата им и съобразно действащите законови разпоредби. 
13. КУПУВАЧЪТ може да се разпорежда с доставената му, но незаплатена стока, в замяна на което прехвърля отсега на ПРОДАВАЧА правото си на вече 
съществуващи или бъдещи вземания върху цената от препродажбата на всички стоки, чиято покупко-продажна цена не е изплатил изцяло и които  съгласно т.10 
са собственост  на ПРОДАВАЧА.  
14. КУПУВАЧЪТ може да преработва доставената му, но незаплатена изцяло стока, като за тази цел прехвърля отсега на ПРОДАВАЧА правото на собственост 
върху продуктите – резултат на преработката. Това не изключва задължението за заплащане на цената, нито неустойката в случай на забава в изпълнението или 
неизпълнение. 

VI. КОНСТАТИРАНЕ НА НЕДОСТАТЪЦИ, РЕКЛАМАЦИИ 
15. В 3 (три) – дневен срок от получаването на стоките, КУПУВАЧЪТ е длъжен да я прегледа и ако установи недостатъци да уведоми писмено ПРОДАВАЧА за това, 
изпращайки му кратко и точно описание на недостатъците, онагледено със снимков материал и  посочени количества на продуктите, при които се проявява 
посоченият проблем, доколкото след приемането на стоките от склад на Продавача или от превозвач се счита, че същите са приети от КУПУВАЧА без наличие на 
недостатъци. 
16. Доказването на съществуването, вида и размера на констатираните недостатъци тежи изцяло върху КУПУВАЧА. Той е длъжен също така да осигури на 
ПРОДАВАЧА достъп до стоката, за която твърди, че има недостатъци, за да може той да я прегледа. 
17. В случаите, когато се установи съществуването на недостатъци на доставената стока, ПРОДАВАЧЪТ, при наличност на съответните вид и количество стоки на 
склад, заменя своевременно и за своя сметка некачествените стоки с нови, имащи съответното качество или прави на КУПУВАЧА търговска отстъпка върху 
платената за тях цена, без друго обезщетение или лихви. В случай на замяна на дефектните стоки с нови, ПРОДАВАЧЪТ не е длъжен на вземе обратно  
дефектните стоки, но в случай, че реши  и ги поиска КУПУВАЧЪТ е длъжен незабавно да ги предостави на негово разположение.  
18. За да бъде допустима всяка една рекламация относно качеството или количеството на доставената от ПРОДАВАЧА стока трябва да му бъде съобщена 
писмено от КУПУВАЧА в срока по т. 15 
19. Отговорността на ПРОДАВАЧА не може да бъде ангажирана в случаите, когато: (а) стоката е транспортирана от независим от ПРОДАВАЧА превозвач при 
условия, които не отговарят на вида и характера й (хигиенни, температурни и др.), (б) в случаите, когато след получаването й КУПУВАЧЪТ е държал доставената 
му стока в условия, които не отговарят на вида и характера й. Съобразяването със срока на годност за консумация на стоката е изцяло задължение на КУПУВАЧА.  
20. ПРОДАВАЧЪТ не е отговорен също така и в случаите на неспазване от страна на КУПУВАЧА на приложимите изисквания и норми в областта на търговията с 
хранителни продукти като цяло и в частност с млечни и свързани продукти. В този смисъл ПРОДАВАЧЪТ не е отговорен в случаите на предлагане на пазара от 
страна на КУПУВАЧА на стока с изтекъл срок на годност или други недостатъци. 
21. 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. 

VII. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ, НЕУСТОЙКИ, РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА 
22. В случай на забава по вина на ПРОДАВАЧА на доставката на каквото и да е част от стоките, предмет на заявката, ПРОДАВАЧЪТ дължи на КУПУВАЧА 
обезщетение в размер на законната лихва върху стойността на недоставените стоки за всеки ден на забавата. 
23. В случай на забава за изпълнение на задължението си да заплати цената за съответната доставка, КУПУВАЧЪТ дължи на ПРОДАВАЧА законната лихва върху 
дължимата и незаплатена сума за всеки ден забава.  
24. В случай на забава за изпълнението на задълженията си за получаване на стоките КУПУВАЧЪТ е длъжен да обезщети ПРОДАВАЧА за направените от него 
разноски във връзка със складирането, натоварването/транспорта на стоките, както и за всички останали вреди, които са произтекли от забавата. 
25. В случай, че КУПУВАЧЪТ не изпълни в срок задължението си да получи стоките по направена от него заявка, КУПУВАЧЪТ дължи обезщетение за забава в 
размер на законната лихва дневно върху цената на стоките по съответната заявка. В случай, че забавата продължи повече от 30 (тридесет) календарни  дни, 
ПРОДАВАЧЪТ може да развали сделката с едностранно волеизявление. В този случай и в случай, че е препродал стоките, предмет на заявката, на по-ниска цена, 
той може да иска от КУПУВАЧА разликата между цената по първоначалната сделка и по-ниската цена по втората сделка, както и обезщетение за вреди. 
26. При недобросъвестни действия от страна на Купувача по отношение на ПРОДАВАЧА, изразяващи се, без списъкът да е изчерпателен, във всяко действие или 
бездействие, което има за цел да нанесе или нанася вреди на ПРОДАВАЧА  или уврежда името му по какъвто и да е начин; или се състои в преправяне на 
съдържанието или съставянето на неистински документи за стоки или услуги или в забава на плащанията, както и при нарушаване на задължението за 
конфиденциалност, КУПУВАЧЪТ дължи на ПРОДАВАЧА неустойка в размер на 5000 (пет хиляди) евро. 
26.1. Страните не носят отговорност за пълно или частично неизпълнение на задълженията по този договор, ако неизпълнението се дължи на „непреодолима 
сила” (форсмажор). По смисъла на този договор „непреодолима сила” (форсмажор) е  обстоятелство/събитие от извънреден характер, което е възникнало след 
сключване на това споразумение, не е могло да бъде предвидено и не зависи от волята на страните като: пожар, производствени аварии, военни действия, 
природни бедствия, ембарго, правителствени забрани, стачки, бунтове, безредици и др.  
26.2. Страната, която е изпаднала в невъзможност да изпълни задълженията си, поради настъпило форсмажорно обстоятелство, е длъжна в 5 (пет) дневен срок 
да уведоми писмено другата страна за възникването му, както и за предполагаемия период на действие и прекратяване на форсмажорното обстоятелство. 
26.3. Уговорените между страните срокове се удължават с периода на действие на непреодолимата сила. В този случай, всяка от страните има право да прекрати 
договора при условията на чл.87, ал.2 от Закона за задълженията и договорите. 

VІІI. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ 
27. По време на действието на договора за продажба и доставка на стоки и след неговото прекратяване страните се задължават да не разгласяват данни и 
информация, станали им известни във връзка с условията и изпълнението на на договора. Данни и информация, без списъкът да е изчерпателен, са всяка 
търговска, техническа, правна или финансова информация, получена в писмен, устен или електронен вид, включително информация и данни от маркетингови 
проучвания и резултатите от изследвания на други кампании, сделките, деловите връзки и финансовото състояние на страните или на техни партньори. 
КУПУВАЧЪТ се задължава да пази търговската тайна на ПРОДАВАЧА, включително като задължава индивидуално наети от него лица за същото. Тази разпоредба, 
както и разпоредбите, отнасящи се до последиците от нейното неизпълнение, остава в сила и след прекратяване на съответния договор за продажба и доставка. 

IХ. ПРИЛОЖИМО ПРАВО 
28. Отношенията между страните, произтичащи от прилагането на настоящите Общи условия и договорите между страните, в случай, че такива са подписани, ще 
се уреждат съгласно разпоредбите на българското право. 
29. Всички възникнали между страните спорове ще се уреждат по възможност чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение – от 
компетентния български съд по седалището на ПРОДАВАЧА. 

Х. ВЛИЗАНЕ В СИЛА 
30. Настоящите Общи условия влизат в сила считано от 01.05.2017г. 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. 
31. ПРОДАВАЧЪТ си запазва правото да променя и/или допълва едностранно настоящите Общи условия, за което уведомява своевременно КУПУВАЧА като 
осигурява достъп до информацията в седалището на управление и/или на интернет сайта си.  
33. ПРОДАВАЧЪТ си запазва правото да определи Специални условия за продажба в отношенията си с даден клиент, които да не съвпадат с настоящите Общи 
условия.  


