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Общи условия - “ГЕБРЮДЕР ВАЙС” ЕООД 
 
Прилагат се „Общите спедиторски условия  на Националното сдружение на 
българските спедитори“ (ОСУ на НСБС), съотв. „Общите  складови 
условия  на Националното сдружение на българските спедитори“ (ОСКУ 
на НСБС) в съответно актуалната валидна редакция, както е достъпна на 
www.nsbs.bg, доколкото не противоречат на повелителни законови разпоредби 
или международни спогодби (напр. CMR, / Монреалска  Конвенция за 
международния въздушен превоз /, WA /Варшавската конвенция  за 
международните въздушни превози/, CIM, Хагските правила, и т.н.). 
 
В съответствие с чл. 94 ЗЗД, носим отговорност за вреди, предизвикани от 
нашата дейност в изпълнение на сключения договор, само в случаи на 
проявена от наша страна груба небрежност или умисъл. 
 
В  случаите на груба небрежност нашата отговорност се ограничава до BGN 20 
000,00 на отделна пратка. 
 
Имаме право да възлагаме изпълнението на дадените ни поръчки на вътрешни 
и чуждестранни  субконтрактори. Когато и доколкото ние въобще бихме били 
отговорни пред нашия възложител за техните действия, нашата отговорност 
спрямо нашия възложител е ограничена освен това до съответната отговорност 
на съответният търговец – партньор спрямо нас. 
 
Не приемаме евентуални общи условия по договорите на възложителя и 
поради това те не се считат за договорени, дори доколкото те не биха 
противоречали на нашите общи условия. Устни допълнителни уговорки не 
пораждат действие. 
 
Нашите задължения от договорното отношение във всеки момент са под 
резервата на съблюдаването и спазването на националните и международните 
законови предписания, съотв. властнически изисквания (особено при отчитане 
на европейските и американските ембаргови мерки). При противоречие с 
договорните клаузи във всички случаи, както и при съмнение предимство имат 
законовите предписания, съотв. властническите изисквания. Това не отменя, че 
спазването на външнотърговскоправните задължения (забрани и ограничения) 
е отговорност единствено на възложителя. За нас не възниква задължение за 
проверка (на спазването на тези задължения), докато възложителят е длъжен 
своевременно писмено да ни укаже всички свързани с това ограничения и 
забрани по отношение на подлежащите на изпращане стоки. Възложителят 
отговаря спрямо нас и за осигуряване на сигурността по веригата на доставяне. 
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За предаването на опасни стоки по ADR/RID/IMCO/DGR  и т.н. е необходима 
отделна поръчка, която подлежи на потвърждение от нас. Възложителят 
трябва, съобразно законовите разпоредби и международните споразумения, да 
опакова стоките, да ги означи и снабди с необходимите съпроводителни книжа 
за транспортиране, товарене и съхранение на склад. Особено опасни стоки, в 
частност стоки с класове по ADR 1 и 7, не могат да ни бъдат предавани.В 
частност е изключено приемането на следните стоки за транспорт, съответно за 
съхранение на склад: ценни метали (непреработени, под формата на монети 
или друга преработка), бижута, скъпоценни камъни,банкноти, ценни книжа от 
всякакъв вид, документи или книжа, лекарства при специална температура, 
оръжия и муниции, жива стока, вещества, чието съхранение се урежда от 
особени норми (напр. застрашаващи водата вещества). 
 
Връщане на опаковки, както и съхранение съотв. замяна на палети, метални  
клетки и т.н. се извършват от нас само след отделно писмено споразумение. 
 
При осигуряване на тежкотоварни МПС или транспорт с контейнери на 
разположение за натоварване и разтоварване са съответно по 2 часа; за 
надвишаващото време се начисляват денгуби (съотв. демюрейдж/забавяне от 
задържане) за всеки започнат час. 
 
Фактурите трябва да бъдат заплатени веднага, без удръжки. Наложен платеж/ 
C.O.D. е ограничен до макс. 500 евро или до по-ниски национални или 
международни предели, когато има такива. Всички изхождащи от нас покани, 
каталози, изявления, включително оферти и предложения, нямат обвързващо 
ни действие. Освен това си запазваме правото да променяме ставките за 
въздушен и морски транспорт, в съответствие с актуалните тарифи на 
съответния превозвач, без предварително уведомление. 
 
Покриваме транспортни застраховки и застраховки на складирани стоки срещу 
рискове като напр. вреди от пожар, взломна кражба и бури само по Ваша 
изрична писмена поръчка. При стойност над стоките над 10 евро на килограм, 
при „чувствителни“ стоки (напр. застрашени от счупване или кражба стоки), 
както и при презграничен транспорт препоръчваме сключването на транспортна 
застраховка. Евентуалната застрахователна защита отпада особено тогава, 
когато изпращането противоречи на санкциите на Обединените нации и/или на 
Европейския съюз и/или други релевантни национални икономически или 
търговски санкции или правни разпоредби. 
 
Тази оферта трябва да бъде третирана като поверителна и не трябва да бъде 
предавана на трети лица. 
 
Прилага се българското право с изключение на разпоредбите на 
международното частно право. Като компетентен се уговоря съдът в София 
(България), както и съдът на съответно натоварения наш клон. Ние обаче 
имаме право да претендираме вземания срещу възложителя пред всеки друг 
съд, пред който законът допуска това. 
 


