ИНСТРУКЦИЯ
ЗА РЕДОВНИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА НСБС КАСАЕЩА ИЗДАВАНЕТО НА
СПЕДИТОРСКИ РЕЦИПИС НА ФИАТА (FIATA FCR)
Спедиторският реципис (FIATA FCR) дава възможност на спедитора да издаде
на товародателя реципис, който е официално потвърждение , че той е поел
отговорността за стоките отбелязани в документа FCR. Използването на този
документ улеснява транспорта, банковите операции и други търговски
транзакции.
І.ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
А) При издаването на спедиторския реципис (FIATA FCR) се изисква
възможно най-голямо внимание от страна на спедитора, тъй като
реквизитите съдържащи се в него трябва точно да отразяват цялостното
съдържание на договора за товара – неговия път, разпореждане и други
специални изисквания.
Б) Само лица надлежно оторизирани от фирмите си могат да подписват
спедиторския реципис (FIATA FCR).
В) Подписващите документа трябва да са добре запознати с правните
задължения, които спедиторите поемат при издаването на спедиторския
реципис (FIATA FCR).
Г) Спедиторският реципис (FIATA FCR) трябва да се съхранява при строго
спазване на правилата за сигурност.
Д) Препоръчва се изпращането на спедиторския реципис (FIATA FCR) да става
само с препоръчана поща.
Е) Разходите по издаването на този документ следва да бъдат събрани от
издаващия спедитор.
Ж) С Док.10/107/ 2001-10-31ФИАТА забранява издаването на спедиторски
реципис /FIATA FCR/ за пратки стомана.
ІІ.ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
Спедиторският реципис (FIATA FCR) може да бъде предаден на товародателя
веднага след получаване на пратката от спедитора.
С попълването на спедиторския реципис (FIATA FCR) спедиторът потвърждава,
че е приел дадена партида стока с неотменяеми инструкции за експедиране на
стоката към посочения в рециписа получател.
Тези инструкции могат да бъдат канцелирани само в случай, че оригиналният
FCR документ е върнат на издалия го спедитор и само, ако той е съгласен с
подобно канцелиране или промяна.
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Спедиторският реципис (FIATA FCR) не е прехвърляем документ. Поради
факта, че предаването на стоката на получателя не зависи от представянето на
спедиторски реципис (FIATA FCR), той се издава само в един оригинален
екземпляр. Ако се изисква наличието на копия, те трябва да бъдат четливо
маркирани с текста “Copy non negotiable”.
При издаването на спедиторския реципис (FIATA FCR) спедиторът трябва да
спази следните изисквания:
А) да е осъществил акта на приемане от изпращача на стоките описани в
спедиторския реципис (FIATA FCR) лично или чрез свой агент (клон, спедитор
посредник) и да е осигурил правото си на разпореждане с тези стоки;
Б) да е направил проверка за добрия външен вид и състояние на приетите
стоки;
В) да провери дали реквизитите на спедиторски реципис (FIATA FCR)
съответстват на получените от възлагателя указания;
Г) да осъществи проверка дали условията на издадените транспортни
документи (коносамент, товарителница) не противоречат на задълженията,
които спедиторът е поел съгласно FIATA FCR.
ІІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОЯСНЕНИЯ
FIATA FCR се използва главно при договорите за покупко-продажба с
франкировка EX WORKS. Представяйки FCR, продавачът доказва, че е
изпълнил задължението си да предаде стоката в разпореждане на купувача,
т.е. - на посочения от купувача спедитор. В случай, че плащането се извършва
чрез акредитив, той се усвоява чрез представяне на FIATA FCR. Спедиторът
може да предаде FIATA FCR на изпращача едва след като получи в свое
разпореждане стоката. При издаването на FIATA FCR спедиторът действа
като агент на купувача.
След като FIATA FCR бъде представен на купувача или в банката, продавачът
губи правото си да се разпорежда със стоката.
На обратната страна на FIATA FCR са отпечатани на английски език ОБЩИТЕ
УСЛОВИЯ на НСБС, които се прилагат за договора сключен между
възложителя и спедитора посредством издаването на FIATA FCR. Към
документа е приложен превод на български език на ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ на
НСБС,
Тази инструкция е изготвена въз основа на Doc. 10/58/1988-02-01 и Doc.
10/107/2001-10-31 на ФИАТА и е приета от УС на НСБС с протокол № 1 от
16.01.2002 г.

София, 16.01.2002
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