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 ПРАВИЛА 
ЗА СНАБДЯВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА МУЛТИМОДАЛЕН КОНОСАМЕНТ НА 

ФИАТА (FIATA FBL) 
 

1. Тези правила се съставят с цел да се определи реда за снабдяване и 
използване на мултимодален коносамент на ФИАТА, наричан по-нататък 
„ФИАТА коносамент”. 
2. ФИАТА коносамент се издава от НСБС. 
3. ФИАТА коносамент се използва само от членовете на НСБС. 
4. Секретариатът на НСБС снабдява с ФИАТА коносамент всеки свой член, 
който е: 
4.1. платил членски внос за съответната година; 
4.2. сключил и представил полица за застраховка на спедитора като 

„транспортен оператор” със застрахователно покритие за едно събитие с 
лимит не по-малко от 350 000 щатски долара; 

4.3. представил удостоверение за актуално състояние от Агенцията по 
вписванията; 

4.4. представил подписана и нотариално заверена декларация за поемане на 
задължения от спедитора за допускане до потребление на мултимодален 
коносамент на ФИАТА; 

4.5. в случай, че е член на НСБС по-малко от две години – представил документ, 
удостоверяващ професионална компетентност на негов управител / 
служител (съответен образователен ценз, диплома за преминат курс по 
спедиция, ФИАТА диплома, поне 2-годишен трудов стаж като спедитор / 
логистик, др.); 

4.6. заплатил цената на ФИАТА коносамента. 
5. Секретариатът на НСБС води регистър на фирмите, получили ФИАТА 
коносаменти. В регистъра се записват номерата на получените от ползвателите 
ФИАТА коносаменти и датата на получаване. В регистъра се съхраняват 
документите (оригинал или копие) по т.т. 4.1. – 4.5. от тези правила. 
Получилите ФИАТА коносаменти членове уведомяват писмено НСБС за 
използваните или унищожени комплекти ФИАТА коносаменти най-късно на 
следващия работен ден от датата на издаването или унищожаването, като 
посочват номер на комплекта, статус (използван или унищожен) и дата на 
издаване или унищожаване. 
6. Ред на получаване на документите на ФИАТА: 
6.1. лично от ръководителя на фирмата или от упълномощено от него лице; 
6.2. чрез изпращане с куриерска поща за сметка на получателя.. 
 
Тези правила са съставени въз основа на инструкциите за използване на 
документите на ФИАТА, неразделна част от разрешението на ФИАТА за 
отпечатване и разпространение (10/71/ANNEX/1993-08-26), одобрени са с 
Протокол № 5  на УС на НСБС от 21.09.2010 г.  и влизат в сила от същата дата. 
 
София, 21.09.2010     Георги Минчев   
       Председател на УС на НСБС  


