
Общи условия на ТЮФ НОРД България ЕООД 
 

I. Определения 

Следните термини, използвани в тези Общи условия, имат следното значение: 

„Изпълнител“ е дружеството ТЮФ НОРД България ЕООД, от чието име е подписано 

настоящото споразумение. 

„Възложител“ е клиентът, възлагащ поръчка на Изпълнителя. 

„В писмен вид“ е заявяването на декларация посредством писмо, електронна поща или 

факс, освен ако изрично не е посочено друго в настоящите Общи условия. 

„Предприемач“ е всеки партньор по договор, практикуващ своята търговска или независима 

професионална дейност при сключване на Споразумението.  

„Потребител“ е всеки партньор по договор, който сключва Споразумението с цел, която не е 

част от неговата търговска или независима професионална дейност. Потребител може да 

бъде само юридическо лице. 

 

II. Валидност на условията 

1. С уговорката за възможни различни споразумения в отделни случаи, сключването на 

договори с Изпълнителя се осъществява изключително съобразно посочените по-долу 

разпоредби. Създаващи пречки или отклонения условия на възложителя са 

задължителни за Изпълнителя само ако са изрично  признати от него в писмен вид. 

Посочените по-долу условия на Изпълнителя са валидни и тогава, когато той е извършил 

безрезервно своята услуга, знаейки за създаващите пречки или отклонения условия на 

Възложителя. 

2. Тези Общи условия са валидни за всички услуги на Изпълнителя (включително и, но 

не ограничени до експертни становища, изпитвателни и консултантски услуги) и за 

всички произтичащи от договорния ангажимент към Възложителя задължения. 

Настоящите условия са валидни и за всякакъв вид бъдещи търговски взаимоотношения 

спрямо фирми и юридически лица, регулирани от публичното право. 

 

III. Сключване на договор 

1. Даден Договор се счита за сключен с Изпълнителя едва тогава, когато Възложителят 

приеме безрезервно офертата на Изпълнителя, или му е изпратено писмено 

потвърждение на поръчката от Изпълнителя, или Изпълнителят стартира извършването 

на услугата. Ако Изпълнителят даде писмено потвърждение на поръчката, то е 

решаващо за съдържанието и обхвата на договора, освен ако  няма изрично 

споразумение за нещо друго. 

2. Всякакви договорености между Възложителя и Изпълнителя във връзка с 

изпълнението на договора са изложени изцяло в писмен вид в този договор, 

включително настоящите Общи условия. Няма никакви устни допълнения и изменения. 

3. С подписване на договора, Възложителят изразява съгласието си с настоящите Общи 

Условия, с което извършва изявление, с което декларира, че е запознат с тях, приема ги 

и се задължава да ги спазва. 

4. Възложителят получава Общите условия при сключване на договора. 

 

IV. Изпълнение на Споразумението и задължения на Възложителя за съдействие 

1. Ако за договорното изпълнение на услугата, дължима от Изпълнителя, се налага да 

се ползват предмети на Възложителя, Изпълнителят не дължи обезщетение за нанесени 

щети или унищожаване на тези предмети в резултат от изпълнението на договора. 

2. Ако не по вина на Изпълнителя бъде повреден, унищожен или загубен негов собствен 

уред като следствие от или при правилно извършване на неговата услуга, Изпълнителят 



има право да изиска подмяна на уреда от страна на Възложителя. 

3. Транспортирането и евентуалното обратно транспортиране на предмети на 

Възложителя става на негови разноски и отговорност; обратното транспортиране обаче 

се извършва само при изричното поискване на Възложителя. При съхраняване на 

предметите на Възложителя отговорността на Изпълнителя се ограничава до същата 

грижа и старание, каквато полага към собствените си дела. 

4. Възложителят се задължава да разкрие напълно на Изпълнителя цялата 

информация, необходима за  правилното и точно извършване на услугата.. По принцип 

Изпълнителят не е длъжен да проверява целостта и верността на предоставените му от 

Възложителя данни, сведения или други услуги, доколкото във всеки отделен случай 

няма повод за това предвид съответните обстоятелства, освен ако такова изискване 

изрично не е включено в поръчката. Изпълнителят не гарантира правилността на 

правилата, наредбите и програмите за безопасност, които са в основата на неговите 

инспекции и експертни становища, освен онези правила, наредби и програми, които 

произлизат от Изпълнителя, или самите те са предмет на поръчката за инспекция. Ако 

на Изпълнителя бъдат възложени инспекции за техническата безопасност на даден 

обект, той не носи отговорност за изправността и функционирането му, освен ако това 

изрично не се съдържа в поръчката. 

5. Доколкото извършването на услугата на Изпълнителя изисква съдействие от страна 

на Възложителя, то трябва да се оказва своевременно и на разноски на Възложителя; 

разходите му се плащат само в случай, че това изрично е договорено в писмен вид. Ако 

съдействието не бъде оказано навреме и както подобава, в резултат на което 

приемането на услугата се забави, Изпълнителят има право да начисли възникналия по 

тази причина допълнителен разход. По-големи законни претенции на Изпълнителя се 

запазват изрично. 

6. Изпълнителят има право да предостави за изпълнение услугите, които трябва да 

извърши, на старателно избран и считан от изпълнителя за подходящ подизпълнител на 

поръчката. 

7. Когато се налага Изпълнителят да работи извън територията на своята фирма, всички 

необходими мероприятия за осигуряване на обществената безопасност се извършват от 

Възложителя, доколкото естеството на работата или споразумение с Възложителя не 

обуславя нещо друго. Изпълнителят има право да откаже извършването на услугата, 

докато не бъдат предприети необходимите мерки. Възложителят ще информира 

своевременно Изпълнителя в писмена форма за всички наредби за безопасност и 

предотвратяване на аварии, които са в сила за съответното място. 

8. Ако договорът включва и услуги, свързани със системата за електронна обработка на 

данни (EDP) на Възложителя, той се задължава да прави резервни копия на данните и 

програмите на редовни интервали от време, подходящи за съответното приложение, 

най-малко веднъж дневно, в машинно четивна форма, за да се гарантира, че те могат да 

бъдат възстановени отново с приемливи усилия. Изпълнителят е отговорен за 

възстановяване на данните само ако и доколкото Възложителят се е погрижил тези 

данни да могат да бъдат възстановени от други носители на данни с приемлив разход. 

 

V. Срокове и графици за изпълнение 

1. Ако не е договорен обвързващ краен срок за изпълнение на поръчката, 

Изпълнителят се счита в забава само ако преди това Възложителят писмено му е 

поставил подходящ срок за извършване на дължимата услуга и той е изтекъл 

безрезултатно. Във всеки случай сроковете започват да текат от пълното оказване на 

всякакви дължими съдействия от страна на Възложителя, както и - доколкото е 

договорено капаро - от неговото получаване. Допълнителни искания за промяна или 



закъсняло съдействие от страна на Възложителя съответно удължават времето за 

извършване на услугата. 

2. Ако дължимата от Изпълнителя услуга се забави поради непредвидени и 

непричинени от Изпълнителя обстоятелства (напр. стачки, спорове между работодател 

и работници, прекъсване на производствения процес, проблеми с транспорта, недостиг 

на суровини, административни мерки - било то и за снабдители на Изпълнителя), 

Изпълнителят има право да отложи услугата, докато трае проблемът. В случай че 

проблемът продължи повече от шест седмици, Изпълнителят има право да се откаже от 

договора. Той ще информира незабавно Възложителя за това, че не може да разчита на 

услугата или на част от услугата, и в случай че се откаже от договора по тази причина, 

незабавно ще му върне вече направените ответни плащания. Претенции за 

обезщетение при повреди са изключени. 

3. Ако Възложителят забави приемането или наруши останалите си задължения за 

съдействие, Изпълнителят има право да изиска включване на възникналите в негова 

вреда щети в резултат на тази забава или нарушение към евентуалните допълнителни 

разходи. По-големи законни претенции на Изпълнителя за обезщетение се запазват. 

4. Ако Изпълнителят се забави с изпълнението на поръчката поради проявена от негова 

страна лека небрежност, отговорността му за щети, произтичащи от забавата 

(заплащане на обезщетение в допълнение към услугата), се ограничава само до 5% от 

договорната цена. Искове за заплащане на обезщетение вместо изпълнение на услугата 

са предмет на т. X. 

 

VI. Приемане 

1. Възложителят се задължава да приеме извършената от Изпълнителя услуга. 

Незначителни дефекти, които не ограничават сериозно пригодността на услугата към 

определената в договора цел, не дават право на Възложителя да откаже приемането, 

въпреки неговите пълномощия да предяви правото си за законни претенции относно 

дефекти. При автономни частични услуги Изпълнителят може да изиска и частично 

приемане. 

2. Ако Възложителят откаже приемането в нарушение на т. 1 от тази клауза, то все пак 

се счита, че приемане ще последва. 

3. Възложителят се задължава да приеме услугата на Изпълнителя в рамките на 14 дни 

след получаването й, освен ако въпросната услуга показва съществени недостатъци, 

които дават основание нейното приемане да бъде отказано. Ако Възложителят не 

приеме услугата в рамките на определения гратисен период, въпреки че е задължен да 

направи това, услугата се счита за приета. Ако Възложителят е потребител, след 

извършване на услугата Изпълнителят е длъжен изрично да информира Възложителя за 

последиците от такова изтичане на гратисния период. 

4. Ако Възложителят предяви право на задържане на заплащането поради дефекти, 

Изпълнителят следва да провери извършената услуга. Ако се докаже, че задържането на 

възложителя е необосновано, той ще бъде обременен с възникналите допълнителни 

разходи, освен ако просто е проявил обикновено невнимание или не носи вина.  

 

VII. Цени и начин на плащане 

1. Меродавна е посочената от Изпълнителя цена, а в останалите случаи - обичайно 

изискваната от Изпълнителя цена за съответната услуга, към която допълнително се 

пресмята съответното ДДС по закон - доколкото то се изисква. В случай на 

транснационална услуга, всички евентуално приложими данъци, такси, митнически такси 

и други разходи (от какъвто и да е вид), направени за изпълнението на 

транснационалната услуга, се поемат от Възложителя. 



2. Ако, в рамките на произтичащи от траен ангажимент отношения и на дългосрочни 

договори, производствените разходи на Изпълнителя се увеличат и това увеличение е 

извън неговия обхват на отговорност, той има право на подходящо повишение на 

цената, съизмеримо с увеличението на производствените разходи; ако Възложителят не 

е съгласен с такова повишение на цената, той може в рамките на четири седмици след 

постъпване на такова искане за повишаване да развали договора; в противен случай се 

счита, че Възложителят е съгласен с повишението. Ако Възложителят е потребител, 

правото на повишение на цената в съответствие с тази разпоредба отпада. 

3. Възложителят следва да преведе дължимата сума без отстъпка при плащане по 

банков път и без разноски за Изпълнителя в рамките на 7 дни след постъпването на 

фактурата, по банковата сметка, посочена от Изпълнителя. Заверяването на сметката 

на Изпълнителя е от решаващо значение за навременността на плащането. 

Изпълнителят си запазва правото да изисква подходящи вноски за разсрочено и 

авансово плащане. 

4. Доколкото не е договорена твърда цена и при извършването на услугата се окаже, че 

разходите ще надвишат значително калкулираната по отношение на Възложителя сума, 

Изпълнителят ще уведоми Възложителя за това в писмен вид. В този случай 

Възложителят има право да развали договора с писмено уведомление, в рамките на две 

седмици от получаването на уведомлението на Изпълнителя. В случай на прекратяване 

на договора Изпълнителят има право да поиска частично заплащане, съизмеримо с вече 

предоставената услуга. Освен това Изпълнителят има право да поиска обезщетение за 

всички разходи, които не са включени в заплащането, но са възникнали в резултат на 

предоставянето на услугата. 

5. Ако Възложителят дължи лихви и разходи в допълнение към евентуално 

съществуващ основен иск, при всяко плащане от страна на Възложителя, което не 

покрива изцяло общата сума, най-напред се погасяват разноските, после лихвите, и 

накрая основния иск. 

6. Правото за компенсиране на сметка и задържане на парите се полага на 

Възложителя само ако неговите контрапретенции са законово установени, безспорни  

или признати от Изпълнителя писмено. Това ограничение не се прилага за вземания на 

възложителя за дефекти, възникнали от същото договорно правоотношение като 

искането за плащане на Изпълнителя. Ако партньорът по договора е потребител, тогава, 

за разлика от клауза 1, този партньор по принцип се ползва с неограничени права за 

задържане за вземания, произтичащи от същото договорно правоотношение. 

7. Ако след сключването на договора се установи, че претенциите на Изпълнителя по 

отношение на Възложителя са застрашени от невъзможността на Възложителя да ги 

изпълни, Изпълнителят има право да извърши  все още неизпълнените услуги само 

срещу предплащане или гаранция; Изпълнителят също така има право на уреждане на 

евентуално все още неизпълнени вземания за частични услуги, които вече са 

предоставени и произтичащи от договора и след безрезултатното изтичане на 

поставения гратисен период да се откаже от договора; т. 4 изречение 3 от този параграф 

важи по съответния начин. 

8. При забавяне на плащането Възложителят дължи лихва за просрочено плащане в 

размер на 6 процентни пункта над законната лихва, ако Възложителят е Предприемач; и 

в размер на 6 процентни пункта над законната лихва, ако Възложителят е Потребител. 

Изпълнителят има право да предяви допълнителни претенции, ако може да докаже по-

високи щети пред Възложителя. Освен това Изпълнителят има право за всяко 

предупреждение за плащане да изиска обща разходна сума от 5 евро, освен ако 

Възложителят представи доказателства, че Изпълнителят не е понесъл никакви щети 

или понесените щети са значително по-ниски.  



 

VIII. Претенции за дефекти 

1. Ако извършената от Изпълнителя услуга е обременена от дефекти, Възложителят 

следва да му даде най-малко две възможности за повторното й изпълнение в рамките на 

подходящ срок, доколкото това не е непосилно във всеки отделен случай, или доколкото 

са налице извънредни обстоятелства, които, при преценяване интересите на двете 

страни, биха оправдали едно незабавно разваляне на договора от страна на 

Възложителя. При всички случаи на Изпълнителя се полага евентуално право на избор 

между отстраняване на дефектите и предоставяне на услугата без недостатъци. Ако 

повторното извършване се провали, възложителят има право да намали заплащането 

или да се откаже от договора; претенции за обезщетение при щети са възможни само по 

силата на т. X. Претенции за разваляне на договора и за обезщетение при щети не са 

възможни само ако отклонението от дължимото по договор качество е несъществено. 

2. Възложителят следва незабавно да информира Изпълнителя - не по-късно от две 

седмици след приемане на услугата - за всички очевидни дефекти в писмен вид. 

Възложителят следва да информира Изпълнителя за всички скрити дефекти в писмен 

вид не по-късно от две седмици след откриването на такива. В противен случай 

предявяването на гаранционни претенции се изключва. Ако Възложителят е Потребител, 

тази разпоредба не важи. 

 

IX. Разваляне на договора 

Право за разваляне на договора от страна на Възложителя съществува само тогава, 

когато Изпълнителят носи отговорност за нарушението на задълженията, на базата на 

което се обявява развалянето. Развалянето на договора трябва да бъде обявено в 

писмен вид с препоръчано писмо. Ако Възложителят е Потребител, е достатъчна и 

писмена декларация за разваляне на договора. 

 

X. Отговорност 

1. Отговорността на Изпълнителя се основава на законовите разпоредби за 

обезщетение на вреди, ако Възложителят предяви иск за обезщетение на вреди поради 

преднамерено действие и действие при груба небрежност, което включва преднамерено 

действие и груба небрежност от страна на представители на Изпълнителя или негови 

изпълнителни помощници, или ако Изпълнителят виновно нарушава съществено 

договорно задължение. Съществените договорни задължения са задълженията, които 

позволяват правилното изпълнение на договора и на изпълнението на които обикновено 

разчита и се очаква да разчита партньорът по договора. 

2. Доколкото Изпълнителят не може да бъде обвинен в умишлено нарушение на 

договорно задължение, отговорността за нанесени вреди в горните случаи се ограничава 

до предвидимите щети, които обикновено възникват във връзка с договори от този род. 

Съответно, в тези случаи Изпълнителят носи отговорност за имуществени и материални 

щети до максимум 1 000 000.00 евро на предизвикало щети събитие. Ако Възложителят 

е Потребител, ограниченията на отговорността, посочени в тази точка, не важат нито в 

случай на умишлени нарушения на договорно задължение, нито в случай на груба 

небрежност. 

3. Отговорността за щети, засягащи живота, тялото или здравето остава незасегната от 

горните разпоредби. 

4. Освен ако не е предвидено друго в тези разпоредби, отговорността за щети, 

превишаващи т. 1.-3. се изключва, без оглед на правния характер на предявения иск. 

5. Доколкото съгласно гореспоменатите условия отговорността на Изпълнителя по 

отношение на щетите е изключена или ограничена, това се разпростира и върху личната 



отговорност на неговите служители, работници, членове на персонала, представители и 

изпълнителни помощници. 

6. Ограниченията по силата на т. 1 и 2 важат и ако Възложителят предяви иск за 

неоправдани разходи, а не за заплащане на обезщетение вместо изпълнение на 

услугата. 

 

XI. Давност 

1. Договорните претенции поради нарушаване на задължението губят валидност една 

година след законното начало на давността. Изключение правят претенции за дефектна 

изработка на конструкция или дефектни услуги по планиране и надзор на конструкция. В 

този случай законният срок на давност възлиза на 5 години, считано от приемането на 

услугата. 

2. Законните срокове на давност остават незасегнати от предходните разпоредби в 

следните случаи: (i) за щети, засягащи живота, тялото или здравето; (ii) за други щети, 

които се дължат на преднамерено или с груба небрежност нарушени задължения от 

страна на Изпълнителя, от негови законни представители или изпълнителни помощници; 

(iii) за претенции поради коварно премълчаване на дефект или произтичащи от гаранция 

за качество. 

 

XII. Права на използване и обезщетения 

1. Услугите на Изпълнителя, предоставени по време на изпълнението на договора 

(например експертни становища, изпитвателни и консултантски услуги) могат да бъдат 

използвани само в рамките на договорената цел. Предвид наличието на договори, 

отклоняващи се от гореизложените условия във всеки отделен случай, с настоящото 

споразумение Изпълнителят предоставя на Възложителя обикновено, непрехвърляемо 

право на използване, ограничено по отношение на продължителност и местоположение, 

за своите услуги, които са обект на защита на авторското право. Изрично не се 

предоставят други права; по-конкретно, на Възложителя не е разрешено да преработва 

или модифицира услугите на Изпълнителя или да използва откъси от тях. 

2. Доколкото съгласно договора Изпълнителят предоставя - в договорената степен - 

право за използване на знаци за качество и/или сертификат, Издаден от изпълнителя, 

това право може да се използва само за договорената, конкретно определена цел или 

сертифициран район и само в немодифициран вид или форма, както е предвидено от 

страна на Изпълнителя. 

3. Всяко използване на марки на Изпълнителя и други опознавателни знаци извън 

горепосочените, например на словна марка/дизайн марка „TÜV NORD“, изисква 

изричното предварително писмено съгласие на Изпълнителя. 

4. Ако Възложителят наруши горните разпоредби, Изпълнителят има право по всяко 

време да забрани по-нататъшното използване на неговите услуги, марки за качество, 

сертификати, и/или опознавателни знаци. При първо поискване от страна на 

Изпълнителя Възложителят е длъжен да обезщети Изпълнителя за всички искове на 

трети страни, независимо от правното основание (напр. конкурентно право), които се 

основават на използването на услугите, марките за качество, сертификатите и/или 

опознавателните знаци на Изпълнителя, както и за всички свързани, необходими 

разходи, направени от Изпълнителя. 

 

XIII. Защита на лични данни 

Изпълнителят се задължава да обработва и използва личните данни изключително в 

рамките на целта на договора, освен ако Възложителят не е дал съгласието си за по-

нататъшното им използване. След приключване на изпълнението на договора, личните 



данни на Възложителя се блокират от по-нататъшно използване и се заличават след 

изтичане на законоустановените срокове за съхранение, освен ако Възложителят не е 

предоставил отделно съгласие за по-нататъшното им използване. За останалите случаи 

и по силата на българския Закон за защита на личните данни Възложителят има право 

на информация, доклади, блокиране и заличаване на неговите лични данни, 

съхранявани от Изпълнителя. 

 

XIV. Задължение за конфиденциалност и съхранение на данни 

1. Изпълнителят и Възложителят се задължават да пазят конфиденциалност по 

отношение поверителната информация на съответния насрещен партньор по договора. 

Това задължение е в сила в срок от пет години след прекратяване на настоящото 

споразумение. 

От това задължение е изключена всяка информация, която: 

а) може да бъде доказано, че вече е била известна на получателя при сключването на 

договора или, че е разкрита от трети страни след сключването на договора, без тези 

трети страни да са нарушили споразумение за конфиденциалност, законови разпоредби 

или официални нареждания; 

б) е била публично достояние при сключване на договора или е станала публично 

достояние след сключването на договора, освен ако това се основава на нарушение на 

настоящото споразумение; 

в) трябва да бъде разкрита поради законово задължение или нареждане на съда или на 

официален орган. Доколкото е позволено и възможно, получателят, задължен да 

разкрива такава информация, информира предварително за това другия партньор по 

договора и предоставя на съответния друг партньор възможност за предприемане на 

действия срещу такова разкриване. 

г) получателят се развива или се е развил независимо от познанията си за тази 

поверителна информация. 

2. Изпълнителят съхранява договорните документи, доколкото съществува законово или 

официално задължение за съхраняването на данните. Освен това Изпълнителят е 

длъжен да съхранява данните за целите на документацията; възможните законни или 

договорни претенции на Възложителя за връщане на документите се запазват. 

 

XV. Място на изпълнение и забрана за преотстъпване 

1. Мястото на изпълнение за всички услуги е седалището на фирмата на Изпълнителя. 

2. Отстъпването на друг или залагането на полагащи се на Възложителя от търговските 

взаимоотношения с Изпълнителя претенции е изключено. 

 

XVI. Съдебна компетентност и приложимо законодателство 

1. Инстанция със съдебна компетентност за всякакви претенции към предприемачи, 

юридически лица или специфични активи според публичното право, които се обуславят 

от връзката с Изпълнителя, е седалището на неговата фирма. Изпълнителят обаче също 

има право да заведе дело срещу Възложителя пред неговата инстанция със съдебна 

компетентност. 

2. За всички търговски и общи правни отношения между Възложителя и Изпълнителя 

важи изключително законодателството на Република България. Прилагането на 

споразумението на Обединените нации относно договори за международни продажби на 

стоки (CISG) е изключено. 

 

Валидно към: януари 2013 г. 

ТЮФ НОРД България ЕООД 


