
 Общи условия за доставка General Deliver Rules 

 Лесто Продукт ЕООД Lesto Product EOOD 

   

   

1. Общи положения General Provisions 

   

1.1. Настоящите Общи условия (ОУ) уреждат 

правоотношенията между Лесто Продукт 

ЕООД (Производител) и всеки клиент, 

възлагащ поръчка за производство 

(Възложител). 

These General Rules (GR) regulate the legal 

relations between Lesto Product EOOD 

(Producer) and every client, assigning 

production order (Assignor) 

   

1.2. Настоящите ОУ регламентират възникването, 

приложението и прекратяването на 

договорите за поръчка, производство и 

доставка на изделия, включително поръчки за 

услуги по обработване на материали и 

изделия. Тези ОУ се прилагат при всички 

случаи и са задължителни за Производителя и 

за Възложителя, ако няма изрична уговорка за 

изменение, допълнение или дерогиране на 

определени клаузи от ОУ за конкретна 

поръчка. 

These GR regulate the initiation, application 

and termination of assignment, manufacture 

and delivery contracts of products, including 

assignments for services about processing of 

materials and products. These GR shall be 

applied in any cases and they are obligatory for 

the Producer and Assignor, if there is no explicit 

reservation about alteration, complementation 

or derogation of particular clauses of GR for 

particular assignment. 

   

1.3. Приема се, че Възложителят се е запознал с 

ОУ в момента на изпращане на конкретна 

поръчка, без за това да е необходимо 

допълнително, изрично волеизявление. 

Същото правило се прилага и по отношение 

на съгласието по чл. 1.4. 

It is accepted, that the Assignor has been 

acquainted with the GR in the moment of 

sending of particular order, without requiring 

additional, explicit declaration of intention. The 

same rule shall be applied regarding the consent 

according Art. 1.4. 

   

1.4. Във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679 относно 

защитата на физическите лица във връзка с 

обработването на лични данни и относно 

свободно движение на такива и за отмяна на 

Директива 95/46/ЕО, Възложителят 

декларира съгласие да предоставя на 

Производителя лични данни за целите на 

договора за поръчка; като дава съгласие 

Производителят да съхранява, обработва и 

In connection with Regulation (EU) 2016/679 

about protection of physical persons, regarding 

operation with private data and about free 

movement of these and for denunciation of 

Directive 95/46/EC, the Assignor does declare 

consent for providing the Producer with private 

data for the purposes of the assignment 

contract; and it gives consent for the Producer 

to keep, operate and use its private data, this of 



използва личните му данни, тези на 

упълномощените от него лица; като се 

съгласява и овластява Производителят да 

предоставя информация или лични данни на 

Възложителя на нейни адвокати, 

счетоводители, одитори и други външни 

консултанти и лица, в договорни отношения с 

Производителя, както и на свързани с 

Производителя правни субекти. 

its authorized persons; and it gives consent and 

authorization to the Producer to provide 

information or private data of the Assignor to 

its lawyers, accountants, auditors and other 

external consultants and persons, being in 

contractual relations with the Producer, as well 

as to persons, connected with the Producer. 

   

   

2. Поръчки Assignments 

   

2.1. Запитване и/или поръчка за производство и 

доставка се осъществяват само по електронен 

път, на посочения на уеб-сайта на 

Производителя електронен адрес. 

Asking and/or ordering of production and 

delivery shall be performed only online, to the 

e-mail address, provided on the Producer’s 

web-site. 

   

2.2. Поръчката задължително трябва да съдържа 

изчерпателна информация за следното: 

артикулен/чертожен номер на изделие, 

наименование, ревизия, количество, 

изисквана дата за доставка на изделията/ 

извършване на услугата. 

The assignment shall comprise complete 

information about the following: 

article/drawing product number, name, 

revision, quantity, required delivery date for 

products/service performance. 

   

2.3. Поръчката се потвърждава от Производителя 

по електронен път чрез стандартна форма за 

потвърждение на поръчката, която освен 

информацията по чл. 2.2 съдържа още 

единични цени, обща цена, срок за заплащане, 

срок за доставка, условия за доставка. 

The assignment shall be confirmed online by 

the Producer through the standard 

confirmation template, which apart from the 

information according Art. 2.2 shall comprise in 

addition the single prices, total price, payment 

term, delivery term, delivery conditions. 

   

2.4. Договорът за поръчка, производство и 

доставка на изделията на Производителя се 

счита сключен с Възложителя след 

получаване на потвърждението по чл. 2.3 от 

Възложителя на посочения от него 

електронен адрес. Възложителят носи 

отговорност, че предоставеният електронен 

адрес е коректен и активен. В частност, 

The contract about assignment, production and 

delivery of products of the Producer shall be 

considered as concluded with the Assignor after 

the receiving of the confirmation according 

Art.2.3 by the Assignor on the e-mail address, 

provided by the latter. The assignor shall bear 

responsibility that the provided e-mail address 

is correct and active. Particularly, it is 



отговорност на Възложителя e, ако се 

използват SPAM филтри, да гарантира, че 

всички електронни писма от Производителя 

могат да бъдат доставени. 

Assignor’s responsibility, if SPAM filters are 

used, to guarantee, that all e-mails by the 

Producer can be delivered. 

   

2.5. Производителят ще уважи безплатно искане 

за отмяна и/или отлагане на поръчка само в 

случай, че поръчката нито е започнала 

производство, нито е изисквала закупуване на 

материали, предназначени единствено за 

въпросната поръчка. Ако поръчката вече е 

стартирана в производството и/или е 

наложила закупуване на материали,  

анулираната поръчка ще задължи 

Възложителя да заплати „разходи за 

анулиране“, както е определено по-долу. 

„Разходите за анулиране“ включват, но не се 

ограничават до: всички такси за анулиране, 

включително, без ограничение: (а) пълната 

цена за всеки завършен продукт; (б) за 

частично завършен продукт частта от цената, 

определена като дължима от Производителя 

въз основа на процента на завършеност на 

продукта; (в) разумни режийни разходи и 

печалба; и (г) всички дължими плащания на 

подизпълнители и/или доставчици за 

всякакви поръчани материали, компоненти 

или продукти, които не могат да бъдат 

отменени, възстановени или пренасочени за 

друга полза. 

The Producer shall accept free of charge request 

for cancellation or postponement of assignment 

only in case that the assignment has neither 

started production, nor required purchase of 

materials, specified only for the particular 

assignment. It the assignment has been already 

started in production and/or materials have 

been purchased, the cancelled assignment shall 

oblige the Assignor to pay “cancellation 

expenses” as specified hereinafter. “The 

cancellation expenses” include, but are not 

limited to: all cancellation taxes, including 

without limit: (a) full price for each finished 

product; (b) for partially finished product the 

part of the price, specified by the Producer on 

the basis of the percentage of product 

finalization.; (c) reasonable overheads and 

profit; and (d) all due payments to 

subcontractors and/or suppliers for all ordered 

materials, components or products, which 

cannot be cancelled, recovered or redirected in 

different favor. 

   

2.6. Възложителят е отговорен за съответствието 

между подадената от него техническа 

документация в различен формат – (*.sldprt, 

*.sldasm, *.stеp, *.iges); 2D CAD файлове (*.dxf, 

*.dwg), *pdf. В случай на констатирано 

разминаване в данните в различните формати 

на техническата документация, 

Производителя спира производство до 

изясняване с Възложителя на валидната за 

техническа документация. Разходите по 

The Assignor is responsible for the compliance 

between the technical documentation, 

provided by the latter in different formats - 

(*.sldprt, *.sldasm, *.stеp, *.iges); 2D CAD files 

(*.dxf, *.dwg), *pdf. In case of found 

incompliance in the data in different formats of 

the technical documentation, the Producer 

shall stop production till clarifying with the 

Assignor of the valid technical documentation. 



преработка/изработка на нови бройки 

изделия са за сметка на Възложителя. 

All expenses for reprocessing/processing of new 

items of products shall be at the Assignor’s cost. 

   

2.7. В случай на разлика между поръчката и 

съдържанието на офертата, всяко приемане на 

съдържание, различно от офертата по 

отношение на всеки съществен въпрос, се 

счита за ново запитване. В този случай, ако 

поръчката е приета, Производителят си 

запазва правото да променяме цените или 

други условия, като посочи същото в 

потвърждението на поръчката. 

In case of difference between the assignment 

and the contents of the offer, each acceptance 

of content, different from the offer, regarding 

each important matter, shall be considered for 

new asking. In this case, if the assignment has 

been accepted, the Producer shall preserve the 

right to change prices or other conditions, and 

it shall specify these changes in the assignment 

confirmation. 

   

   

3. Производство Production 

   

3.1. Поръчките се изпълняват по правило с 

материали на Производителя. 

Assignments shall be produced with Producer’s 

materials as basic rule. 

3.1.1. Производителят не поддържа наличности на 

материали на склад. 

The Producer does not maintain stored 

quantities of materials. 

3.1.2. Производителят осигурява материали от 

необходимия вид, размер и дебелина 

съобразно особеностите на поръчката. 

The Producer shall provide the materials of the 

necessary type, dimension and thickness 

according to the specifications of the 

assignment. 

   

3.2. Производителят може да изпълнява поръчки 

и с материали на Възложителя. 

Производителят няма ангажимент да 

осъществява 100% входящ и оперативен 

контрол (визуален и измерителен) на 

предоставения от Възложителя материал. 

Производителят не носи отговорност за 

скрити дефекти на материала/заготовката 

предоставен/а от Възложителя, влияещи 

върху качеството на услугата. При 

установяване наличие на отклонения 

Производителят е длъжен да спре 

изпълнението на поръчката до изясняване с 

Възложителя на последващите действия за 

разпореждане с несъответствието. 

The Producer can perform assignments with 

Assignor’s materials. The Producer has no 

obligation to perform 100% incoming and 

operational control (visual and dimensional) of 

the material, provided by the Assignor. The 

Producer does not bear responsibility for 

hidden defects of the material/template, 

provided by the Assignor, affecting the quality 

of the service. In case of finding incompliances 

the Producer shall stop the performance of the 

assignment till clarifying with the Assignor of 

next actions about handling the incompliance. 

The Producer has the right to refuse 

performance of the assignment with Assignor’s 



Производителят има право да откаже да 

изпълни поръчка с материал на Възложителя, 

ако доставеният материал не отговаря на 

производствените изисквания на 

Производителя. 

material, if the provided material does not meet 

the production requirements of the Producer. 

   

3.3. Изпълнението на всяка поръчка е с 

предварително уточнен технологично-

производствен процес. Ако по време на 

производство се установи обективна 

невъзможност за изпълнение, 

Производителят има право да поиска 

предоговаряне на цената на поръчката, заради 

промяна в технологията или необходимостта 

от допълнителни разходи за под-изпълнение. 

The performance of each assignment is with 

preliminary specified technological-production 

process. If during the production process an 

objective impossibility for performance has 

been found, the Producer has the right to 

require renegotiation of the price, because of 

the change in the technology or necessity of 

additional expenses for sub-contracting. 

   

3.4. Възложителят е запознат и приема, че при 

нанасяне на корекции по зададената поръчка, 

подадени писмено от негова страна, след 

стартиране на изпълнението, то се спира на 

етапа, в който се намира. Нанасят се 

необходимите промени в техническата 

документация. При възможност, 

произведените до момента детайли се 

коригират. Всички направени разходи за 

нанесените промени, както и произведени 

вече детайли, невъзможни за корекция, са за 

сметка на Възложителя, в това число и 

закупени материали, които след промяна 

извършена от Възложителя отпадат като 

изискване за влагане в поръчката. Срокът на 

поръчката се удължава с толкова дни, колкото 

е отнела преработката на документация и 

детайли. 

The Assignor is informed and accepts, that in 

cases of corrections to ordered assignment, 

given in writing by its side, after the start of the 

performance, it shall be stopped on the phase in 

which it is present. The necessary changes in 

the technical documentation shall be put. If 

possible, the items, produced till the moment 

shall be corrected. All incurred expenses for the 

changes, as well as for already produced items, 

shall be at Assignor’s cost, including purchased 

materials, which after change made by the 

Assignor are to be dropped out of requirement 

to be put in the assignment. The term of the 

assignment shall be prolonged with as many 

days as it has taken for remastering of 

documentation and items. 

   

3.5. Срокът за изпълнение на поръчката се 

определя окончателно с потвърждението на 

поръчката. 

The performance term of the assignment shall 

be specified finally with the confirmation of the 

assignment. 

   

3.6. Сроковете могат да бъдат удължавани при 

следните условия: 

The terms can be prolonged under the 

following conditions: 



3.6.1. При условие че Възложителят забави с повече 

от 5 (пет) работни дни някое дължимо 

плащане по силата на договора за поръчка, 

производство и доставка, то Производителят 

има право да спре изпълнението до 

изплащането на изискуемото парично 

задължение. 

Under condition that the Assignor delays with 

more than 5 (five) working days any of its due 

payments by virtue of the assignment, 

production and delivery contract, then the 

Producer has the right to stop the performance 

till the payment of the due pecuniary 

obligation. 

3.6.2. Срокът за извършване на поръчката се 

удължава, при условие че Възложителят не е 

предоставил на Производителя годна 

техническа документация и информация за 

изпълнение на поръчката. Срокът се 

удължава със съответния брой дни до деня на 

пълно представяне на годна техническа 

информация. 

The term of execution of the assignment shall 

be prolonged, under condition that the 

Assignor has not provided the Producer with 

suitable technical documentation and 

information about the performance of the 

assignment. The term shall be prolonged with 

the relevant number of days till the day of full 

provision of suitable technical documentation. 

3.6.3. Срокът за извършване на поръчката се 

удължава, при условие че Възложителят не е 

предоставил на Производителя годни 

материали (в случаите, когато изработката се 

осъществява с материали на Възложителя). 

Срокът се удължава със съответния брой дни 

до деня на предоставяне на годни материали. 

The term of execution of the assignment shall 

be prolonged, under condition that the 

Assignor has not provided the Producer with 

suitable materials (in the cases, when the 

manufacture is performed with materials of the 

Assignor). The term shall be prolonged with the 

relevant number of days till the day of provision 

of suitable materials. 

3.6.4. Срокът за извършване на поръчката се 

удължава, при условие че страните постигнат 

изрично писмено съгласие за удължаване на 

срока поради промени в параметрите и 

специфичните характеристики на поръчката. 

The term of execution of the assignment shall 

be prolonged, under condition that the parties 

reach explicit mutual agreement about 

prolongation of the term because of changes in 

the parameters and specifications of the 

assignment. 

   

3.7. Производителят е длъжен: The Producer shall: 

3.7.1. Да изпълни поръчката пълно, точно и срочно, 

съобразно специалните изисквания, 

договорени с Възложителя и ОУ . 

Perform the assignment completely, precisely 

and timely, according to the requirements, 

concluded with the Assignor and GR. 

3.7.2. Да изпълни поръчката качествено. Качеството 

на изработеното трябва да отговаря на 

изискванията, регламентирани в 

предоставената техническа информация и 

документация. Изработеното се придружава с 

документи, договорени при възлагане на 

Perform the assignment qualitatively. The 

quality of the workmanship must meet the 

requirements, regulated in the provided 

technical information and documentation. The 

workmanship shall be accompanied by 

documents, concluded at the giving of the 



поръчката. Същите се посочват в 

потвърждението на поръчката. 

assignment. The same shall be specified in the 

assignment confirmation. 

3.7.3. Да осигури необходимия човешки ресурс, 

машини, оборудване и съоръжения, 

необходими за изпълнението на поръчката. 

Provide the necessary human resource, 

machines, equipment and facilities, necessary 

for the performance of the assignment. 

3.7.4. Да спазва всички действащи нормативни 

актове, регламентиращи изискванията към 

безопасност на труда, противопожарна 

безопасност и санитарно-хигиенни условия. 

Comply with all applicable legal acts, regulating 

requirements for labor security, fire security 

and sanitation and hygienic conditions. 

3.7.5. Да влага при изпълнението на изработката 

материали, съгласувани при офериране. 

Put in the performance of the workmanship 

materials, concluded at the offer phase. 

3.7.6. Да изпълнява задълженията си с грижата на 

добър търговец, на високо професионално 

равнище. 

Perform its obligations with the care of the good 

trader, on high professional level. 

   

3.8. Възложителят е длъжен: The Assignor shall: 

3.8.1. Да приеме извършената поръчка. Accept the performed assignment. 

3.8.2. Да заплати дължимата цена на Производителя 

за извършената поръчка съгласно 

договорените условия и срокове. 

Pay the due price to the Producer for the 

performed assignment according to the 

concluded conditions and terms. 

3.8.3. Да предостави на Производителя цялата 

необходима техническа информация и 

документация съгласно изискванията на ОУ и 

специфичните изисквания за конкретна 

поръчка. 

Provide the Producer with all necessary 

technical information and documentation 

according to the requirements of the GR and 

the specific requirements for the particular 

assignment. 

3.8.4. Да съдейства на Производителя за 

своевременното разглеждане и решаване на 

възникнали в процеса на изпълнение на 

поръчката въпроси с цел постигане на 

максимално висока степен на качество на 

изработеното. 

Assist the Producer with timely analysis and 

solution of occurred questions in the process of 

performance of the assignment with aim of 

achieving maximum high degree of quality of 

the workmanship. 

3.8.5. Да изпълни задълженията си с грижата на 

добрия търговец, без да злоупотребява с 

интересите на Производителя. 

Perform its obligations with the care of the good 

trader, without abusing the interests of the 

Producer. 

   

   

4. Финансови условия Financial Conditions 

   

4.1. Стандартни цени: Standard Prices: 



4.1.1. Минимална стойност на поръчка: 2000лв. 

(включва цена за NC програмиране), без ДДС. 

Minimal assignment value: BGN 2000 

(including price for NC programming), without 

VAT. 

4.1.2. Разходи за 3D моделиране: 60 лв./час, но не 

по-малко от ½ час, без ДДС. 

Expenses for 3D modelling: BGN 60/hour, but 

not less than ½ hour, without VAT. 

4.1.3. Разходи за 2D моделиране: 60 лв./час, но не 

по-малко от ½ час, без ДДС. 

Expenses for 2D modelling: BGN 60/hour, but 

not less than ½ hour, without VAT. 

4.1.4. Разходи за NC програмиране: 100 лв./бр., без 

ДДС. 

Expenses for NC programming: BGN 100/item, 

without VAT. 

   

4.2. Базови условия за плащане: Basic payment conditions: 

4.2.1. Цените се калкулират на база пазарна 

стойност на вложените материали, 

необходимото технологично време за 

изработката на поръчката и използвания 

човешки ресурс за изпълнението ѝ. 

The prices are calculated on the basis of market 

value of used materials, necessary technological 

time for manufacturing and the used human 

resources for performance of the assignment. 

4.2.2. Всички дължими плащания се осъществяват 

по банков път. 

All due payments shall be made by bank 

transfer. 

4.2.3. Ценовите условия по отношение на 

доставката на изработеното се определят 

съобразно условията на Incoterms 2020. 

The pricing conditions, regarding delivery of 

the workmanship shall be ruled according to 

the conditions of Incoterms 2020. 

4.2.4. При условие че не е уговорено друго, базовото 

условие по чл. 4.2.3 е EXW (ex works) склад на 

Производителя. 

Under condition that nothing else is concluded, 

the basic condition under Art. 4.2.3. shall be 

EXW (ex works) Producer’s warehouse. 

   

4.3. Допълнителни условия за плащане: Additional payment conditions: 

4.3.1. Ако изпълнението на конкретна поръчка е 

свързано с изработка или закупуване на 

допълнителен и/или специализиран, 

нестандартен инструментариум, стойността 

му е дължима 100% при стартиране на 

поръчката. 

If the performance of particular assignment is 

connected with manufacturing or purchase of 

additional and/or specialized non-standard 

instruments, its value is due at the start of the 

assignment performance. 

4.3.2. Производителят не носи отговорност за 

забавяне или неизпълнение, поради 

форсмажорни обстоятелства, свързани със 

закъснели доставки на суровини и материали; 

поради тежки аварии по машини, свързани с 

изработката на конкретното задание; както и с 

други събития с извънреден характер, 

включително, но не само – война, 

The Producer does not bear responsibility for 

delay or non-performance because of force-

major events, regarding delayed deliveries of 

raw materials and other materials; because of 

severe accidents with machines, connected 

with the manufacturing of particular orders; as 

well as with other events of extraordinary 

character, including but not only – war, 



земетресение, пожар, епидемия, пандемия, 

граждански размирици и др. 

earthquake, fire, epidemics, pandemics, civil 

riots, etc. 

4.3.3. При условие че Възложителят закъснее със 

заплащането на дължима цена за поръчката, 

то той дължи на Производителя неустойка в 

размер на 0.1% за всеки ден закъснение, но не 

повече от 20% от дължимото. 

Under condition that the Assignor delays 

payment of due price for the assignment, then 

it shall pay to the Producer a penalty in amount 

of 0.1% for each day of delay, but not more than 

20% of the due sum. 

4.3.4. Стандартно опаковането се извършва от 

Производителя по утвърдени, вътрешно 

фирмени регламенти. Цената за опаковка е 

включена в предложената на Възложителя 

крайна цена или се фактурира на отделна 

позиция във фактурата. 

Standard packaging shall be made by the 

Producer according to established, internal 

company rules. The packaging price is included 

in the final price, offered to the Assignor, or it 

shall be invoiced in a separate place in the 

invoice. 

4.3.5. Цената на товаро-разтоварните дейности е 

включена в цената на опаковката. Всяко 

товарене на ръка е задължение на 

Възложителя. 

The price of loading-unloading activities is 

included in the packaging price. Each hand 

loading is an obligation of the Assignor. 

4.3.6. Преопаковане на готова за транспортиране 

стока поради изпращането от страна на 

Възложителя на несъобразен с габаритите на 

товара транспорт се извършва само при 

възможност за отделяне на допълнителен 

ресурс и срещу заплащане на времето за 

положения труд в размер на 40 лв./час на 

човек без ДДС. 

Repackaging of transport ready goods because 

of sending by the Assignor of a transport not 

adequate for the cargo dimensions shall be made 

only if it is possible to give additional resource 

and after charging the time for the performed 

work in amount of BGN 40/hour per person 

without VAT. 

4.3.7. Производителят съхранява готовата 

продукция без начисляване на такса за 

съхранение на склад до 3 (три) работни дни 

след писменото уведомяване на Възложителя 

за готовност за спедиция. Всеки следващ ден 

се таксува по 0.5 лв./м2 за палето-място или 

заета площ. 

The Producer shall keep finished production 

without charging storage tax up to 3 (three) 

working days after written notification of the 

Assignor about expedition readiness. Every 

following day shall be charged BGN 0.5/m2 for 

pallet-place or occupied place. 

   

   

5. Заключителни условия Final conditions 

   

5.1. Производителят изпълнява поръчките в 

съответствие с регламентите на 

Интегрираната система за управление на 

качество в съответствие с БДС ЕN ISO 

The Producer shall perform the assignments in 

accordance with the regulations of the Integral 

System for Quality Management in accordance 

with BSS ЕN ISO 9001:2015, BSS EN ISO 



9001:2015, БДС EN ISO 14001:2015; БДС ISO 

45001:2018, БДС EN ISO 3834. В случай че в 

предоставената от Възложителя техническа 

документация и информация, няма посочени 

допустими отклонения, то Производителят 

прилага следните класове на точност:  

- за линейни и ъглови размери – допустими 

отклонения съгласно ISO 2768-mК; 

- за заварени конструкции – допустими 

отклонения съгласно ISO 13920-BF. 

В случай че в предоставената от Възложителя 

техническа документация и информация 

няма посочени изисквания към качеството на 

специалните процеси, то Производителят 

гарантира качество съгласно: 

- БДС EN ISO 2409 - GT 1 за боядисани 

повърхности; 

- БДС EN ISO 5817 – Ниво на качество на 

несъвършенствата D. 

14001:2015; BSS ISO 45001:2018, BSS EN ISO 

3834. In case that the technical information and 

documentation, provided by the Assignor, has 

no specified allowable deviations, then the 

Producer shall apply the following precision 

classes: 

- for lineal and corner dimensions – allowable 

deviations according to ISO 2768-mK; 

- for found existing constructions - allowable 

deviations according to ISO 13920-BF. 

In case that the technical documentation and 

information, provided by the Assignor, has no 

specified requirements to the quality of the 

special processes, then the Producer shall 

guarantee the quality according to: 

- BSS EN ISO 2409 – GT 1 for painted surfaces; 

- BSS EN ISO 5817 - Level of quality of the 

imperfections D. 

   

5.2. Рекламационните искове се управляват 

съгласно регламентите на Интегрираната 

система за управление на качество в 

съответствие с БДС ЕN ISO 9001:2015, БДС EN 

ISO 14001:2015 и БДС ISO 45001:2018. 

Reclamation claims shall be managed according 

to the Integral System for Quality Management 

in accordance with BSS ЕN ISO 9001:2015, BSS 

EN ISO 14001:2015 and BSS ISO 45001:2018. 

   

5.3. Рекламационни искове относно количество и 

качество на повърхностите на доставените 

изделия се приемат от Производителя до 7 

дни след доставката. Рекламационни искове, 

касаещи качество на изработка на доставените 

изделия, се приемат от Производителя до 60 

дни след доставката. Всички искове, свързани 

с количествени или качествени отклонения 

на доставката, трябва да бъдат придружени с 

данни за артикулите, в това число - артикулен 

номер, поръчка, дата на доставка, снимков 

доказателствен материал. В случаите, в които 

отклонението е в резултат на транспортен 

дефект, то Възложителят следва да направи 

запис за констатираното в документите по 

Reclamation claims for quantity and quality of 

the surfaces of delivered products shall be 

accepted by the Producer not later than 7 days 

after delivery. Reclamation claims, regarding 

quality of the workmanship of delivered 

products, shall be accepted by the Producer not 

later than 60 days after delivery. All claims, 

connected with quantity or quality deviations 

of delivery, must be accompanied by 

information about the articles, including – 

article number, order, delivery date, picture 

evidence material. In cases when the deviation 

is a result of a transport defect, then the 

Assignor shall make record about the findings 



доставка – Товарителница, Протокол, CMR-

Товарителтница и др. 

in the delivery documents – bill of lading, 

protocol, CMR – bill of lading. 

   

5.4. Производителят има право да съхранява 

техническата документация, като декларира 

правилното ѝ съхранение и непредоставяне 

на трети лица. Собствеността на 

документацията е на Възложителя, но е на 

отговорно пазене при Производителя. По 

желание на Възложителя, Производителят 

предоставя 2D чертежи във векторен PDF 

формат. 

The Producer has the right to keep the technical 

documentation, and it declares its adequate 

storage and non-providing to third persons. The 

ownership of the documentation belongs to the 

Assignor, but it is under responsible safekeep by 

the Producer. On request of the Assignor, the 

Producer shall provide 2D drawings in vector 

PDF format. 

   

5.5. При възникване на препятствия срещу 

приложението на договора страните се 

задължават да действат по следния начин: 

In cases of occurrence of obstacles against the 

application of this contract the parties shall act 

in the following manner: 

5.5.1. Да предприемат всички зависещи от тях 

разумни мерки за отстраняването на тези 

препятствия, дори когато не носят 

отговорност за същите. 

Take all depending on them reasonable 

measures for removing these obstacles, even if 

they are not responsible for them. 

5.5.2. Разноските по отстраняване на тези 

препятствия, направени от невиновната 

страна, се поемат от виновната за тяхното 

настъпване страна. Ако няма вина за 

препятствията, разноските се поемат по равно 

от страните, освен ако не е уговорено друго. 

The expenses for removing these obstacles, 

made by the non-guilty party, shall be covered 

by the party guilty for their occurrence. If there 

is no guilt for the obstacles, the expenses shall 

be covered equally by the parties, except 

something else is concluded. 

   

5.5.3. Производителят има право да променя ОУ по 

всяко време, без да предоставя предварително 

уведомление. Изменените или новите ОУ 

влизат в сила 14 (четиринадесет) дни след 

публикуването им на уебсайта на 

Производителя. 

The Producer has the right to change the GR at 

any time, without preliminary notification. The 

amended or newly adopted GR shall enter into 

force 14 (fourteen) days after publication of the 

GR on the Producer’s web-site. 

   

5.6. Ако някоя клауза от договора за поръчка или 

тези ОУ е или стане недействителна, то това 

не засяга останалата част от договора. 

Страните ще заменят в този случай 

недействителната крауза с правно валидна, 

така че да е в съответствие с действащото в 

If any clause of these GR is or becomes invalid, 

then it does not affect the rest of the contract. 

The parties shall substitute in this case the 

invalid clause with a legally valid one, so it is in 

accordance with the applicable legislation and 

within the sense of the contract and GR. 



страната законодателство и в смисъла на 

договора и ОУ 

   

5.7. Споровете между страните по тълкуването и 

прилагането на договора за поръчка се 

решават по споразумение, а ако такова не 

може да бъде постигнато, спорове между 

страните, породени от договора за поръчка 

или отнасящи се до него, включително 

споровете, породени или отнасящи се до 

неговото тълкуване, недействителност, 

изпълнение или прекратяване, както и 

споровете за попълване на празноти в 

договора или приспособяването му към 

нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат 

решавани от Арбитражния съд при 

Българската Търговско Промишлена Палата в 

състав от трима арбитри, съобразно неговия 

Правилник за дела, основани на арбитражни 

споразумения, като решението на 

Арбитражният съд ще бъде окончателно. 

 

All disputes between the parties about 

interpretation and application of the 

assignment contract shall be solved by mutual 

agreement, and if such cannot be achieved, all 

disputes between the parties, arisen by the 

assignment contract or referring to it, including 

the disputes, arisen or referring to its 

interpretation, invalidity, performance or 

termination, as well as disputes for filling of 

gaps in the contract or adjustment to new 

circumstances, shall be resolved by the 

Arbitration Court at the Bulgarian Commercial 

and Industrial Chamber by three arbiters, 

according to its Regulation about deeds, based 

on arbitration agreements, and the resolution of 

the Arbitration Court shall be final. 

5.8. За всички неуредени въпроси с ОУ се прилага 

Българското гражданско законодателство. 

For all matters not regulated by the GR the 

Bulgarian Civil Legislation shall be applied. 

   

5.9. Неразделни части от договора за поръчка са: Integral parts of this assignment contract are: 

5.9.1. Формата за потвърждение на поръчката. Assignment confirmation template. 

5.9.2. Техническа документация налична или 

предоставена от Възложителя. 

Technical documentation existing or provided 

by the Assignor. 

   

   

 Тези Общи условия за доставка са надлежно 

утвърдени от управителя на Лесто Продукт 

ЕООД и изпълняват функцията на общи 

условия по смисъла на чл. 298 от Търговския 

Закон. 

These General Delivery Rules are duly adopted 

by the managing director of Lesto Product 

EOOD and perform the function of general 

conditions within the sense of Art. 298 of the 

Commercial Code. 

   

   

   

 


