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……………………………………………………………………………………… 
(Име на фирмата-член или фирмена бланка) 

 
Д Е К Л А Р А Ц И Я 

ЗА ПОЕМАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ОТ СПЕДИТОРА ЗА ДОПУСКАНЕ 
ДО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА МУЛТИМОДАЛЕН КОНОСАМЕНТ НА ФИАТА 

(FIATA FBL) 
  

Подписаният............................................................................ 
с ЕГН....................................., лична карта №.........................., издадена 
на..........................от МВР гр............................., представляващ  и 
управляващ………........................................................ /търговец, търговско 
дружество/, наричан по-долу ПОТРЕБИТЕЛ на мултимодален коносамент на 
ФИАТА, с адрес на управление 
………………………………................................................................................. 
ЕИК...........................тел:............................факс.......................е-mail: ……............. 
 
се допуска до потребление на мултимодален коносамент на ФИАТА, 
наричан по-долу “ФИАТА коносамент”, съгласно действащите разпоредби на 
Международната федерация на спедиторските асоциации /ФИАТА/ и съобразно 
добрата международна практика за боравенето с коносаменти и за товарите, 
изпращани или получавани с наложен платеж, 
 
като поема с тази декларация задължения към НАЦИОНАЛНОТО 
СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ СПЕДИТОРИ (НСБС), София 1111, бул. 
„Шипченски проход” № 43, вход Б, апартамент Б4, наричана по-долу НСБС, да 
спазва разпоредбите на тази Декларация за поемане на задължения и 
указанията на НСБС, 
 
декларира  от името и за сметка на потребителя на ФИАТА коносамент, че не е 
извършвал лично като търговец или като търговско дружество 
административни нарушения или престъпления, 
 
приема и съзнава, че: 
- ФИАТА коносаментът е прехвърляем документ, който носи правото на 
разпореждане със стоката; 
- С издаването на ФИАТА коносамент встъпва в ролята на оператор и поема 
отговорност, аналогична на превозвач, за липси и щети по товара от 
приемането му за превоз до предаването му на крайния получател, а именно 
до 2 SDR за kg бруто тегло или до 666.67 SDR за товарна единица, което от 
двете е по-високо, или до 8.33 SDR за kg бруто тегло, когато превозът не 
включва водна отсечка, или до фактическата загуба на стойност за липсващия 
или повреден товар при превоз с обявена във ФИАТА коносамента стойност на 
товара, както и отговорност за неспазен срок доставка в размер до 200% от 
навлото при обявен във ФИАТА коносамента интерес от доставката. 

 
задължава потребителя и неговите служители или представители да спазват 
при издаване на ФИАТА коносамент следните изисквания: 
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1. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 
 

1.1. Никога да не издава FIATA FBL без адекватна застраховка за 
отговорност на спедитора по условията напечатани на гърба на FIATA 
FBL, или без да е сключил застраховка като “транспортен оператор” със 
застрахователно покритие за едно събитие с лимит не по-малко от 
350 000 щатски долара; 

1.2. Да използва само превозвачи, които имат пълна застраховка за 
отговорността им по съответния вид транспорт; 

1.3. Никога да не издава ФИАТА коносамент преди да е получен съответен 
превозен документ от наетия превозвач /CMR, CIM или въздушна 
товарителница, морски или речен коносамент/; 

1.4. Да не вписва във ФИАТА коносамента стойността на приета за превоз 
стока, освен с изричното съгласие на застрахователя; 

1.5. Да следи за съответствието на описанието на стоката по вид, опаковка и 
брой колети в издадения от него ФИАТА коносамент с описанието й в 
издадените от изпращача документи /търговска фактура, пакинг лист/ и в 
издадения превозен документ от наетия от потребителя превозвач 
/товарителница, коносамент/; 

1.6. Ако не е проверил съдържанието на всички предадени му за превоз 
колети, да вписва във ФИАТА коносамента “SHIPPER’S LOAD, STOW 
AND COUNT”, „SHIPPER-PACKED CONTAINER“  или друга защитна 
клауза. 

1.7. Да изисква от клиентите си писмени указания за попълване на ФИАТА 
коносамента, в т.ч.кой да бъде вписан за изпращач и получател на 
стоката; 

1.8. Да съхранява получените ФИАТА коносаменти по подходящ начин, 
изключващ 
изгубването / унищожаването / попадането им у трети лица; 

1.9. Да запознае персонала си, работещ с ФИАТА коносаменти, с правилата и 
отговорностите при ползването им.  

 
 
2. ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ ПОТРЕБИТЕЛЯ И НСБС 

 
2.1. Да информира незабавно НСБС за всяка промяна в правната си форма; 
2.2. Да спазва одобрените от НСБС процедури, като следи получаването на 

ФИАТА коносамент да става от упълномощени лица; 
2.3. При поискване от НСБС да поднови тази Декларация за поемане на 

задължения; 
2.4. Да уведоми незабавно НСБС за всякакви нередности, възникнали при 

ползването на издаден от потребителя ФИАТА коносамент; 
2.5. Да възмезди НСБС за всякакви претенции, които могат да бъдат 

предявени към НСБС от трети страни във връзка с нарушения по 
използването на издаден от потребителя ФИАТА коносамент. 

2.6. Да уведомява писмено НСБС за използваните или унищожени комплекти 
ФИАТА коносаменти най-късно на следващия работен ден от датата на 
издаването или унищожаването, като посочва номер на комплекта, 
статус (използван или унищожен) и дата на издаване или унищожаване.  
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3. ОСНОВАНИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ ПРАВОТО ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ФИАТА 

КОНОСАМЕНТ 
 

3.1. Признава на НСБС правото по нейно усмотрение и без предизвестие да 
отнема временно или окончателно правото на потребителя да получава 
ФИАТА коносамент, когато: 

3.1.1. ФИАТА коносаментът е бил преотстъпен на трето лице; 
3.1.2. Потребителят не може да изпълни задълженията си поради съдебна 

процедура по неплатежоспособност, несъстоятелност или ликвидация; 
3.1.3. Потребителят е допуснал според НСБС сериозни нарушения на 

нормативните разпоредби и изисквания и инструкциите на НСБС. 
  
4. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ПОЕМАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

 
4.1.    Тази декларация за поемане на задължения са прекратява, когато: 
4.1.1.  Потребителят по собствена воля се отказва от издаване на ФИАТА  
           коносамент ; 
4.1.2 НСБС е лишило окончателно потребителя от правото да получава  
           ФИАТА коносамент. 
 
 Като подписва тази Декларация за поемане на задълженията, Потребителят  
признава, че тя съдържа минималните изисквания, като се задължава да спазва 
последващите допълнения и изменения, направени от НСБС по всяко време без 
предварително уведомление. 
 
5. ПОДСЪДНОСТ 

 
5.1. Местната подсъдност се определя от регистрираното седалище на НСБС. 
 
 
Дата………….......... 
                    
 

За потребителя: 
 
     Декларатор:  ………………………… 

 
 /подпис/ 
 
 

          Нотариална заверка:         
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