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GENERAL PURCHASING CONDITIONS ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОКУПКИ 

1. DEFINITIONS 

“Goods” means the products or materials, which 

the Supplier is to supply to UCB. 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

„Стоки” означава продукти или материали, 

които Доставчикът трябва да достави на „Ю Си 

Би”. 

“Purchase Order” means an official purchase 

order for Goods or Services issued by UCB. 

„Поръчка за покупка” означава официална 

заявка за покупка на Стоки или Услуги, 

издадена от „Ю Си Би”. 

“Services” means the services, which the Supplier 

is to perform for UCB. 

„Услуги” са услугите, които Доставчикът 

трябва да предостави на „Ю Си Би”. 

“Supplier” means the third party who accepts a 

Purchase Order and who is to supply Goods to 

UCB or perform Services for UCB. 

„Доставчик” означава трето лице, което приема 

Поръчки за покупка и което трябва да доставя 

Стоки до „Ю Си Би” или да предоставя услуги 

за „Ю Си Би”. 

2. ORDERS 

We will not accept orders made verbally which are 

not confirmed by a Purchase Order. A 

confirmation of the Purchase Order has to be 

returned within five working days, failure of 

which, the terms and conditions of the Purchase 

Order are deemed to be accepted. 

2. ПОРЪЧКИ 

Не се приемат поръчки, направени устно, които 

не са потвърдени чрез Поръчка за покупка. 

Потвърждението на Поръчката за покупка 

трябва да бъде върнато в рамките на пет 

работни дни, като в случай на неизпълнение на 

това условие ще се счита, че сроковете и 

условията на Поръчката за покупки са били 

приети. 

3. DELIVERY TERM 

The delivery dates for Goods and Services 

mentioned on the Purchase Order are of the 

essence and shall be respected. Unless expressly 

indicated otherwise by us, the delivery dates 

mentioned will be the dates of arrival of the Goods 

on the premises indicated in the Purchase Order or 

the dates of full performance of the Services. 

3. СРОК НА ДОСТАВКА: 

Датите за доставка на Стоките и Услугите, 

посочени в Поръчката, са от съществено 

значение и трябва да се спазват. Освен ако 

изрично не е посочено друго от нас, посочените 

дати на доставка ще бъдат датите на пристигане 

на Стоките в помещенията, посочени в 

Поръчката за покупка, или датите на пълното 

изпълнение на Услугите. 
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4. PACKING 

Unless otherwise provided for in the Purchase 

Order, all packing will be considered as lost. 

Nevertheless, if agreed upon in writing that 

packing material will be invoiced, the packing 

material will be returned to the Supplier against a 

credit note for the value invoiced. 

4. ОПАКОВАНЕ 

Освен ако не е предвидено друго в Поръчката за 

покупка, всички опаковки ще се считат за 

загуба. Независимо от това, ако е договорено в 

писмена форма, че опаковъчните материали ще 

бъдат фактурирани, то опаковъчните материали 

ще бъдат върнати на доставчика срещу 

кредитно известие на стойността на фактурата. 

5. RECEPTION, ACCEPTANCE AND 

GUARANTEE 

Unless otherwise agreed upon, the reception and 

acceptance of the Goods or Services will take 

place in our premises. 

Supplier shall preserve and package all Goods in 

a manner that will afford adequate protection 

against corrosion, deterioration and physical 

damage during transport and must conform to 

common carrier rules and regulations. 

The Supplier warrants that all Goods (including 

their packaging) shall be delivered without any 

apparent or hidden defect in their composition, 

manufacture or performance, and shall be fit for 

the purpose(s) intended by us and that all Goods 

(including their packaging) supplied and all 

Services performed will have to be in accordance 

with all usual security standards and all applicable 

laws, statutes, rules and standards (“Conformant 

Goods”, respectively, “Conformant Services”). 

In the event Goods delivered are not Conformant 

Goods, we reserve the right to return the Goods to 

the Supplier, at the latter’s expense, without 

prejudice to our right to claim for damages, and, 

at our sole discretion and without prejudice to any 

other rights we may have by law or otherwise, to 

either request a replacement at no cost of the 

Goods or re-performance at no cost of the Services 

or, in case already paid, a reimbursement of such 

sums of money expended by us in connection with 

the Purchase Order. 

5. ПОЛУЧАВАНЕ, ПРИЕМАНЕ И 

ГАРАНЦИЯ 

Освен ако не е уговорено друго, получаването и 

приемането на Стоките или Услугите ще се 

извършва на наша територия. 

Доставчикът трябва да запази и пакетира 

всички стоки по начин, който осигурява 

адекватна защита срещу корозия, влошаване и 

физически повреди по време на 

транспортиране, както и трябва да отговарят на 

общите правила и разпоредби на превозвача. 

Доставчикът гарантира, че всички Стоки 

(включително техните опаковки) ще бъдат 

доставени без никакви видими или скрити 

дефекти в съдържанието, изработката и 

техническите им характеристики и че трябва да 

са годни за целта(-ите), предвиден от нас, както 

и че всички доставени Стоки (включително 

техните опаковки) и всички предоставени 

Услуги трябва да са в съответствие с всички 

обичайни стандарти за сигурност и всички 

приложими закони, наредби, правила и 

стандарти („Съответстващи стоки” или 

респективно „Съответстващи услуги”). 

В случай че доставените Стоки не са 

Съответстващи стоки, ние си запазваме правото 

да върнем Стоките на Доставчика за сметка на 

последния, без това да засяга правото ни на 

претенции за компенсации за щетите, както и по 

наше усмотрение и без да се засягат каквито и 

да е други наши права, които може да имаме по 

закон или по друг начин, да поискаме без 
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The Supplier will be responsible for the payment 

and will hold UCB and its affiliates harmless 

against any direct or indirect damages, costs, 

losses and any other expenses (including but not 

limited to product liability any direct and indirect 

damages, costs, losses and expenses incurred due 

to a recall) incurred by UCB or any of its affiliates 

at any time for reasons attributable to Supplier or 

due to Goods which are not Conformant Goods 

and Services which are not Conformant Services. 

каквито и да е разходи замяна на Стоките или 

повторно изпълнение на Услугите или, в случай 

че вече е извършено плащане, възстановяването 

на платените от нас суми във връзка с 

Поръчката за покупка. 

Доставчикът ще носи отговорност за плащането 

и ще предпази „Ю Си Би” и техните свързани 

лица от всякакви преки или косвени щети, 

разноски, загуби и всякакви други разходи 

(включително, но не само отговорност за 

продукта във връзка с всякакви преки и непреки 

щети, разноски, загуби и разходи, направени в 

случай на изтегляне), направени от „Ю Си Би” 

или техните свързани лица по всяко време по 

вина на Доставчика или поради доставката на 

Стоки, които не са Съвместимите стоки, и 

Услуги, които не са Съвместимите услуги. 

6. INVOICES AND PAYMENTS 

Save provisions to the contrary, the Goods 

supplied and Services performed will be invoiced 

on acceptance and the invoices will become due 

and payable 60 days following receipt of the 

undisputed invoice, unless otherwise agreed 

between the Parties. 

If UCB fails to meet up with the payment terms, 

at the request of Supplier a late payment fee shall 

be due for the period of default no higher than the 

(annual) interest rate applied by the European 

Central Bank to its most recent main refinancing 

operations on the date of receipt of the invoice, 

increased by three percentage points (3%). 

6. ФАКТУРИРАНЕ И ПЛАЩАНЕ 

Освен ако няма разпоредби за обратното, 

доставените Стоки и предоставените Услуги ще 

бъдат фактурирани при приемане, като 

фактурите ще са дължими и платими 60 дни 

след получаване на неоспорена фактура, освен 

ако не е договорено друго между страните. 

Ако „Ю Си Би” не спази сроковете за плащане, 

по писмено искане на Доставчика ще се 

начисли неустойка за забавено плащане за 

срока на неизпълнение, но не повече от 

съответния (годишен) лихвен процент, 

прилаган от Европейската централна банка за 

последните основни операции по 

рефинансиране към датата на получаване на 

фактурата, увеличен с три процентни пункта 

(3%). 

7. PERSONNEL 

Supplier undertakes to involve only personnel 

which has the appropriate skills and expertise for 

the delivery of the Goods and the performance of 

the Services. The personnel of the Supplier that is 

involved remains at any time under the sole 

7. ПЕРСОНАЛ 

Доставчикът се задължава да включва в 

работата само персонал, който притежава 

необходимите умения и опит за доставка на 

Стоките и изпълнение на Услугите. Персоналът 

на доставчика, който участва в работата, остава 
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responsibility, guidance, authority and 

supervision of the Supplier. 

All personnel of the Supplier entering a facility of 

UCB or its affiliates in connection with the 

delivery of the Goods or the performance of 

Services shall comply with all applicable laws, 

including environment, health and safety rules (a 

copy of which is available on request), and all 

applicable UCB guidelines and business rules. 

UCB reserves the right to refuse entry to its 

facilities to any personnel of Supplier who does 

not comply with the above. 

For the avoidance of doubt, Supplier shall cause 

its subcontractors (to the extent subcontracting is 

permitted by UCB) to comply, and to require their 

personnel to comply, with the provisions of this 

Article 7. 

по всяко време изцяло отговорен и под 

ръководството, управлението и контрола на 

Доставчика. 

Всички служители на Доставчика, влизащи в 

обекта на „Ю Си Би”или на техни свързани 

лица във връзка с доставката на Стоките или 

изпълнението на Услугите, трябва да спазват 

всички приложими закони, включително 

правилата за опазване на околната среда, 

здравето и безопасността (копие от които е на 

разположение при поискване), както и всички 

приложими указания на „Ю Си Би” и бизнес 

правила. „Ю Си Би” си запазва правото да 

откаже влизане в своя обект на служители на 

Доставчика, който не отговарят на посочените 

по-горе правила. 

За избягване на всякакво съмнение, 

Доставчикът трябва да гарантира и осигури, че 

неговите подизпълнители (до степента, до 

която наемането на подизпълнители е 

разрешено от „Ю Си Би”) ще спазват и ще 

изискват от своя персонал да спазва 

разпоредбите на настоящия чл. 7. 

8. INSURANCE 

Supplier shall at Supplier’s cost arrange for proper 

insurance relating to the risks concerning 

Services, the risk of loss or damage of Goods and 

UCB’s property, and its liability arising from the 

law, or legal relationship with UCB. 

8. ЗАСТРАХОВКА 

Доставчикът следва за своя сметка да сключи 

съответната застраховка, свързана с рисковете 

във връзка с Услугите, риска от загуба или 

повреда на Стоки и имущество на „Ю Си Би”, 

както и за своята отговорност, произтичаща от 

закона или правоотношенията му с „Ю Си Би”. 

9. UCB INTELLECTUAL PROPERTY 

All specifications, information, materials and 

other items which are supplied by UCB and all 

Goods, information, materials and other results 

arising from the Services, together with all 

intellectual property rights subsisting therein or 

derived therefrom (collectively “UCB Property”) 

shall be confidential. All UCB Property shall be 

and remain the property of UCB. All such UCB 

Property shall be used only in the performance of 

9. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ НА 

„Ю СИ БИ” 

Всички спецификации, информация, материали 

и други елементи, които са предоставени от „Ю 

Си Би”, както и всички Стоки, информация, 

материали и други резултати, произтичащи от 

изпълнението на Услугите, заедно с всички 

права на интелектуална собственост, които 

съществуват върху тях или са получени от тях 

(наричани общо „Собственост на „Ю Си Би”), 
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work under and in accordance with the Purchase 

Order and any related contract or agreement, 

unless UCB consents otherwise in writing. 

Supplier shall not dispose of any UCB Property 

without permission from UCB.  Supplier will not 

sell, pledge or transfer any UCB Property, nor 

allow any third-party liens to be placed on them.  

This Article 9 shall survive expiration or 

termination of the Purchase Order. 

ще се считат за поверителни. Цялата 

собственост на „Ю Си Би” е и остава 

собственост на „Ю Си Би”. Цялата такава 

собственост на „Ю Си Би” трябва да се използва 

само при изпълнение на работата по и в 

съответствие с Поръчката за покупка и всички 

свързани договори или споразумения, освен ако 

„Ю Си Би” не даде съгласие за друго в писмена 

форма. Доставчикът не трябва да се разпорежда 

с каквато и да е собственост на „Ю Си Би” без 

разрешение от „Ю Си Би”.  Доставчикът няма 

право да продава, залага или прехвърля 

собственост на „Ю Си Би”, нито да разрешава 

учредяването на вещни тежести в полза на 

трети лица върху тази собственост.  Този чл. 9 

остава в сила и след изтичането или 

прекратяването на Поръчката за покупка. 

10. WARRANTIES 

Supplier warrants that the sale, use or 

incorporation into Goods of all machines, devices, 

and material furnished hereunder which are not of 

UCB design, composition or manufacture shall be 

free and clear of infringement of any valid patent, 

copyright, trademark or other similar rights. 

Supplier shall hold UCB (and all persons claiming 

under UCB) harmless from and against, and 

assume legal liability for and defend against, any 

and all expenses, liability and loss of any kind (and 

the costs and expenses, including attorneys' fees) 

resulting from claims, suits or actions alleging 

such infringement. 

10. ГАРАНЦИИ 

Доставчикът гарантира, че продажбата, 

употребата или вграждането в Стоките на 

каквито и да е машини, апарати и материали, 

включени в обхвата на тези условия, които не са 

дизайн, състав или производство на „Ю Си Би”, 

не представляват нарушение на какъвто и да е 

валиден патент, авторско право, търговска 

марка или други подобни права. Доставчикът 

ще защити „Ю Си Би” (и всички лица, имащи 

правата на „Ю Си Би”) от и срещу, както и ще 

поеме юридическа отговорност и ще осигури 

защита срещу всякакви разходи, отговорност и 

загуба на всякакъв вид (както и разходите и 

разноските, включително адвокатски хонорари) 

в резултат от претенции, съдебни спорове или 

действия, предполагащи такова нарушение. 

11. CONFIDENTIAL INFORMATION 

Supplier covenants and agrees that confidential 

information disclosed by UCB and all persons 

claiming under UCB, for the purpose of the 

Purchase Order shall be used only in the 

performance of the Purchase Order and shall not, 

11. ПОВЕРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

Доставчик декларира и приема, че 

поверителната информация, оповестена от „Ю 

Си Би” и всички лица, имащи правата на „Ю Си 

Би”, за целите на изпълнението на Поръчката за 

покупка, трябва да се използват само при 
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without the prior written consent of UCB, be 

released or divulged to any other person or entity.  

UCB shall require a similar agreement of any 

subcontractors performing work under the 

Purchase Order.  This covenant shall survive 

expiration or termination of the Purchase Order. 

изпълнение на Поръчката за покупка и не могат 

без предварителното писмено съгласие на „Ю 

Си Би” да бъдат оповестявани или разкривани 

на други физически или юридически лица.  „Ю 

Си Би” ще изисква подобно споразумение с 

всички подизпълнители, извършващи работа по 

Поръчката за покупка.  Това споразумение 

остава в сила и след изтичането или 

прекратяването на Поръчката за покупка. 

12. FORCE MAJEURE 

UCB shall not be liable to the Supplier for failure 

to accept delivery of the Goods or Services 

resulting from any breakdown of the plant or 

apparatus, fire, explosion, accident, strike, lock-

out or any other event or cause beyond its control. 

If the Supplier fails to perform any part of this 

Purchase Order by reason of any event or cause 

specified in the preceding sub-clause, we may at 

our discretion suspend or cancel the delivery of the 

Goods, the performance of the Services and / or 

the performance of this Purchase Order without 

any liability to the Supplier for payment. In the 

event, we shall be able to recover from the 

Supplier such sums of money expended by us in 

connection with the Purchase Order. 

12. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 

„Ю Си Би” не носи отговорност пред 

Доставчика за невъзможност да приеме 

доставката на Стоките или Услугите, дължаща 

се на авария в съоръжения или оборудване, 

пожар, експлозия, злополука, стачка, локаут 

или всяко друго събитие или причини извън 

контрола на „Ю Си Би”. 

Ако Доставчикът не успее да изпълни част от 

тази Поръчка за покупка поради възникването 

на събития или причини, посочени в 

предходната алинея, ние можем по собствена 

преценка да преустановим или отменим 

доставката на Стоки, извършването на Услуги 

и/или изпълнението на тази Поръчка за 

покупка, без да носим каквато и да е 

отговорност за плащане на Доставчика. В този 

случай, ще имаме право на възстановяване от 

Доставчика на сумите, платени от нас във 

връзка с Поръчката за покупка. 

13. GENERAL CONDITIONS OF PURCHASE 

In the absence of a negotiated and executed 

contract governing the purchase and delivery of 

the Goods or the performance of the Services, 

these conditions of purchase as well as the 

particular conditions expressed on the Purchase 

Order will govern any and all purchases. 

Unless accepted in writing by our company, the 

conditions of sale as provided on the confirmation 

of the Purchase Order, invoice or other documents 

13. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОКУПКА 

При липса на договорено и сключено 

споразумение, регулиращо покупката и 

доставката на Стоките или изпълнението на 

Услугите, настоящите условия на покупка, 

както и конкретните условия, посочени в 

Поръчката за покупка, ще регулират всички 

покупки. 

Освен ако не са приети в писмена форма от 

нашата фирма, условията на продажба, 

предвидени в потвърждението на Поръчката за 
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emanating from the Supplier will be considered as 

null and void. 

14. CODE OF CONDUCT

Supplier agrees to adhere to the principles of the 

UCB Code of Conduct which can be found at 

https://www.ucb.com/_up/
ucb_com_our_company/documents/Final-UCB-
Responsible-Sourcing-Code-of-Conduct.pdf 

15. ASSIGNMENT

In no event shall Supplier assign its obligation to 

perform under the Purchase Order and any related 

contract or agreement to a third party without 

UCB’s prior written consent. 

16. JURISDICTION

The laws of the Republic of Bulgaria with the 

exception of its conflict of law rules and the 

Vienna Convention on the International Sale of 

Goods dated April 11, 1980, are applicable. 

In case of dispute only the competent Courts of 

Sofia will have jurisdiction. The complete or 

partial invalidity or unenforceability of any 

provision hereof shall in no way affect the 

validity or enforceability of such provision for 

any other purpose or of any remaining part 

of such provision. 

покупка, фактура или други документи, 

издадени от Доставчика, ще се считат за 

нищожни. 

14. КОДЕКС ЗА ПОВЕДЕНИЕ

Доставчикът се съгласява да се придържа към 

принципите на Етичния кодекс на „Ю Си Би”, 

който може да бъде намерен на адрес: https://
www.ucb.com/_up/ucb_com_our_company/
documents/Final-UCB-Responsible-Sourcing-
Code-of-Conduct.pdf 

15. ПРЕХВЪРЛЯНЕ

Доставчикът в никакъв случай няма да има 

право да прехвърля свои задължения по 

Поръчката за покупка, както и свързани 

договори или споразумения на трети лица без 

предварителното писмено съгласие на „Ю Си 

Би”. 

16. ЮРИСДИКЦИЯ

Ще се прилагат законите на Република 

България с изключение на правилата за 

конфликт на правни норми, както и Виенската 

конвенция за международна продажба на стоки 

от 11 април 1980 г. 

В случай на спор ще имат юрисдикция само 

компетентните съдилища на гр. София. 

Пълната или частична недействителност или 

неприложимост на която и да е разпоредба от 

настоящите правила по никакъв начин няма да 

засяга валидността или приложимостта на тази 

разпоредба за други цели или на останала част 

от такава разпоредба. 


