
 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА КОНТЕЙНЕРИ НА БРЕНТАГ БЪЛГАРИЯ ЕООД, ЕИК 130948282 

 

Валидни от ___.___.______ г. 

1. Ако в индивидуален договор с Клиента не е уговорено друго, Брентаг доставя на Клиента течни химикали в собствени 

контейнери. 

2. Брентаг фактурира стойността на контейнерите, както следва: 

2.1. При наличие на сключен между Брентаг и Клиента индивидуален договор за доставка на стоки, в чийто предмет са 

включени течни химикали – в този случай Брентаг фактурира контейнерите по всяка от доставките с нулева стойност, а 
Клиентът е длъжен да върне на Брентаг контейнерите, с които му е доставен съответният продукт, в срок до 60 

(шестдесет) дни от датата на предаване на продукта и контейнера на Клиента или на ангажиран от Брентаг куриер, 

превозвач или спедитор. В случай че, в срока по предходното изречение Клиентът не върне контейнера или го върне, но 

той е негоден за последващото му ползване по предназначение, то стойността на контейнера ще бъде фактурирана от 
Брентаг на Клиента по цената на производителя за обикновени или за електростатични контейнери, посочена в 

индивидуалния договор с Клиента- 250 лв./брой без ДДС за обикновен контейнер и 300 лв./брой без ДДС за 
електростатичен такъв. 

2.2. При липса на сключен между Брентаг и Клиента индивидуален договор за доставка на стоки, в чийто предмет са 

включени течни химикали – в този случай Брентаг фактурира контейнерите по всяка от доставките, съгласно цената на 
производителя, към момента на фактуриране, за обикновени или за електростатични контейнери. 

2.3. При авансово плащане на продукти, независимо от наличието или не на сключен индивидуален договор за доставка с 
Брентаг - в този случай Брентаг фактурира контейнерите по всяка от доставките, съгласно цената на производителя, към 

момента на фактуриране, за обикновени или за електростатични контейнери, а Клиентът заплаща авансово, както цената 
на продуктите, така и стойността на контейнерите, в които последните ще бъдат доставени на Клиента. 

Клиентът има възможност да върне обратно платения контейнер ако са спазени всички изисквания: 

 2.3.1- връщане в рамките на 60 дни 

 2.3.2- контейнерът е в изрядно за ползване състояние без липсващи части, повреди и налични замърсявания. 

3. Цената на контейнерите се посочва на отделен ред във фактурата за съответната доставка, а когато контейнерите не са 
върнати в срока по чл. 2.1 - в отделна допълнителна фактура. Цената на контейнерите е платима след издаване на фактура, 

на падежа за плащане на цената на продукта, включително когато за контейнерите е налице издадена отделна фактура. За 
яснота, когато за контейнерите е издадена отделна фактура, падежът за плащане на цената на контейнерите ще е същият 
като този за плащане на цената на продукта, доставен със съответните контейнери. 

4. Рискът от случайно погиване или повреждане на контейнерите, както и рискът от всякакви разходи, които биха могли 

да възникнат във връзка с контейнерите, в това число разходи за тяхното съхранение и поддържане, се прехвърля върху 

Клиента в уговорения момент за предаване на продуктите. Извършеното предаване на контейнерите, посочени в 

издадената от Брентаг фактура за съответната доставка, се удостоверява с документа, съставен за предаването на 
продуктите от Брентаг на Клиента, на куриер, на превозвач или на спедитор за доставка до Клиента. Имайки предвид, 

че контейнерите се посочват във всяка фактура за доставка, контейнерите ще се считат за предадени на Клиента, 

независимо дали в документа за предаване на продуктите е посочено, че продуктите са в контейнери или, ако е посочено, 

че са в контейнери, независимо дали контейнерите са индивидуализирани или не. С приемането на контейнерите от 
Клиента, куриер, превозвач или спедитор за доставка до Клиента се счита, че Клиентът е одобрил предадените 
контейнери. При одобрени от КЛИЕНТА контейнери, Брентаг не носи отговорност пред Клиента или пред трети лица 
за вреди, претърпени в резултат от употребата на повредени или на други неподходящи контейнери. 

5. В случай че доставката на течни химикали се осъществява с контейнери на Клиента, Брентаг няма задължение да 

проверява дали контейнерите са подходящи за съответния продукт, в това число дали отговарят на приложимите 
изисквания за чистота. 

6. До връщането на контейнерите от Клиента на Брентаг или до фактурирането им от Брентаг, съгласно цените на 
производителя, Клиентът няма право да: 
6.1. извършва или допуска промяна, отстраняване или други действия по отношение на положените върху контейнерите 

маркировки и други обозначения, които могат да направят същите неразпознаваеми; 

6.2. извършва или допуска промяна, повреждане, замърсяване или други действия по отношение на контейнерите, които е 
възможно да ги направят негодни за употреба, в това число да пълни контейнерите с други продукти, да ги ползва като 

резервоари за смеси или за съхранение на продукти на склад. Клиентът е предупреден, че подобни действия могат да 
доведат до сериозни вреди, в това число до тежки наранявания; 

6.3. ползва контейнерите за чужди продукти, както и да ги предоставя и/или отчуждава в полза на трети лица. Клиентът 

може да предоставя контейнерите за държане от трети лица, поради изисквания за безопасност, само след изричното 

разрешение на Брентаг. 

7. С получаването на продукти, доставени от Брентаг в контейнери, Клиентът се задължава да: 
7.1. връща на Брентаг предадените му контейнери напълно изпразнени, със затворени горен и долен капак и капачка на 
крана, годни за ползване по предназначението им. Клиентът връща контейнерите на Брентаг, с прилежащите им метални 

табелки. Ако такава липсва, тя се фактурира на стойност 15 лв./брой без ДДС. 



 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА КОНТЕЙНЕРИ НА БРЕНТАГ БЪЛГАРИЯ ЕООД, ЕИК 130948282 

 

Валидни от ___.___.______ г. 

Ако Клиентът върне на Брентаг контейнер, който не е напълно изпразнен или който не е затворен, то тогава Клиентът 

дължи на Брентаг неустойка в размер на 50 % от стойността на контейнера. Ако върнатият контейнер е негоден за 
последващото му ползване по предназначение, то Клиентът дължи заплащане на стойността на контейнера, посочена в 

издадената по реда на чл. 2.1 по-горе фактура или стойността упомената в договора или приемо-предавателния протокол.. 

За фактурирани контейнери, които не са върнати от Клиента в рамките на 60 (шестдесет) дни от датата на предаване на 
продукта и контейнера Брентаг няма последващ ангажимент за изкупуването им на по-късен етап, дори и на 
преференциални цени. За дата на връщане на контейнера се счита датата, на която Клиентът е уведомил писмено Брентаг 

за точната бройка контейнери за връщане или е върнал контейнерите лично в склад на Брентаг. Протоколът удостоверява 
връщането на контейнерите от Клиента на Брентаг, като в случай на забележки, нередности и неточности другите точки 

от ОУ влизат в сила. . 

 

7.2. връща контейнерите на Брентаг, като ги доставя лично  и получава необходимите обратни документи и потвърждение 
за върнатите опаковки веднага след проверката им от служител на Брентаг. 
7.3. при връщане чрез посочен от Брентаг куриер, спедитор или превозвач. Клиентът уведомява Брентаг за броя 

контейнери, готови за връщане и попълва и подписва протокол в два еднообразни екземпляра по един за всяка страна, 

който предава на ангажирания от Брентгаг превозвач, спедитор или куриер и изисква подпис от ангажирания превозвач, 

спедитор или куриер. След като контейнера/ите бъдат върнати в посочен от Брентаг склад, ще преминат през проверка 
спрямо подписания протокол, след което ако няма последващи забележки Брентаг издава необходимите документи за 

върнати опаковки- кредитно известие.   

8. С оглед напомняне и връщане на контейнерите в срок, Брентаг ще има ангажимента да изпраща на Клиента справка за 
наличието на контейнери при съответния Клиент, съдържаща информация и за актуалния размер на задълженията на 

Клиента към Брентаг. Справката ще бъде изпращана до електронния адрес, който Клиентът е предоставил на Брентаг, 

и ще се счита за получена при изпращането ѝ до същия този електронен адрес. В срок до 3 (три) дни от получаването на 
справката, Клиентът ще може да направи възражения по съдържанието на изпратената му справка. Възраженията трябва 
да бъдат направени писмено – чрез поща, куриер, по факс или чрез електронно съобщение до електронния адрес на 
Брентаг, посочен в справката към Клиента. При липса на възражение от страна на Клиента, отправено до Брентаг в 

посочения срок, ще се счита, че индивидуализираните в справката на Брентаг контейнери се намират в Клиента, поради 

което той ще дължи тяхното своевременно връщане на Брентаг или ще дължи на Брентаг заплащането на стойността им, 

посочена в справката. 

9. Тези Общи условия допълват Общите условия на Брентаг за продажба на стоки и се прилагат при доставка на течни 

химикали в контейнери. Настоящите Общи условия са задължителни за Клиента дори и при липса на сключен 

индивидуален договор за доставка на стоки между Клиента и Брентаг. 

10. Съдебните спорове се уреждат пред родово компетентния съд в град София. 

11. За неуредените в тези Общи условия въпроси се прилага действащото българско гражданско и търговско 

законодателство. По отношение на клаузата CPT се прилагат клаузите на Incoterms 2000. 


