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ЧЛ. 16. КЛИЕНТЪТ е длъжен да дава достатъчни и изпълними инструкции по изпълнението на спедиторския договор. 

ЧЛ. 17. С акта на възлагане на дадена дейност, сделка или услуга на СПЕДИТОРА, КЛИЕНТЪТ декларира следното: 

Че е законен разпоредител или пълномощник на законния разпоредител със стоките и приема настоящите ОСУ от 

името и за сметка на последния; 

Че има необходимата информация за сделките, за чието изпълнение ангажира услугите на СПЕДИТОРА, включително 

и за условията на доставка на стоките; 

Че познава стоките и техните свойства и че даденото описание на стоките и на свойствата им е пълно и точно за 

целите, за които стоките се предават на СПЕДИТОРА; 

Че стоките не са предмет на сделки, забранени в отправната, получаващата и в транзитните държави; 

Че стоките са подходящо подготвени, опаковани и маркирани за целите, за които се предават на СПЕДИТОРА 

Че приема всички права и ограничения на отговорността на СПЕДИТОРА и всички свои задължения и отговорности по 

настоящите ОСУ, включително и задължението да обезщети при определени обстоятелства СПЕДИТОРА срещу 

разходи, щети, загуби и искове на трети страни. 

ЧЛ. 18. Освен ако СПЕДИТОРЪТ е приел писмено да извърши натоварването и/или укрепването в качеството на 

ОПЕРАТОР, при превоз на стоки в или върху транспортна единица КЛИЕНТЪТ декларира следното: 

Че стоките са подходящи за превоз в тези транспортна единица; 

Че стоките са подходящо опаковани, подредени и укрепени в транспортната единица; 

Че транспортната единица е в подходящо състояние за превоза на натоварените стоки. 

ЧЛ. 19. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ, ДЪЛЖИМИ ОТ КЛИЕНТА 

Даже когато КЛИЕНТЪТ няма вина, се задължава да обезщети СПЕДИТОРА както следва: 

За всички данъци, мита, такси, глоби, разходи, вреди и отговорности,свързани с товарът по заявката и заплатени или 

понесени от СПЕДИТОРА при изпълнение на спедиторската поръчка. 

По исковете, предявени срещу СПЕДИТОРА от трети страни и от държавни власти или органи, когато тези искове имат 

за предмет стоките на КЛИЕНТА и услугите на СПЕДИТОРА и стойността на исковете превишава размера и/или обсега 

на отговорността на СПЕДИТОРА по настоящите ОСУ. 

Дефинираното в ал. (1) По-горе задължение се отменя само ако дължимото обезщетение е изрично включено в 

договореното възнаграждение на СПЕДИТОРА, или ако разходите, вредите и отговорностите произтичат от виновното 

поведение на СПЕДИТОРА. 

ЧЛ. 20. Задълженията на КЛИЕНТА към СПЕДИТОРА не могат да се отменят чрез уведомление, че спедиционната 

поръчка се възлага от и/или се изпълнява за сметка на трета страна. 

ЧЛ. 21. КЛИЕНТЪТ се задължава да не предявява искове, които ангажират отговорността на СПЕДИТОРА по 

настоящите ОСУ, срещу ръководители, служители, пълномощници и агенти на СПЕДИТОРА, а само и единствено 

срещу СПЕДИТОРА като Търговец. Изключения се допускат само с изричното писмено съгласие на СПЕДИТОРА. 

 

При недопускане на шофьорът при товаро-разтоварните дейности или при неспазване на инструкциите му, отговорността 

за  правилното ра зпределние на товара в товарното помещение и укрепването му с цел опазване по време на превоза и 

    осово разпределение на тежеста ,  се поема от лицата извършили товаро-разтоварните дейности ! 

Организацията на времето за управление, прекъсвания, дневните и седмичните почивки на водачите във връзка с Регламент  

(ЕО) 561/2006г. и във връзка със забраната за движение на тежкотоварни автомобили са задължителни и са ангажимент     

    само на превозвача . 

При невъзможност за товарене или забавяне на товаренето с 6 (шест)часа или повече (не по вина на превозвача) се 

начисляват денгуби в размер на 200лв. за всяко започнато денонощие. 

При невъзможност за натоварване на договореното по заявката или отказ от страна на Клиента  за извършване на услугата 

по заявката (не по вина на ПРЕВОЗВАЧА или СПЕДИТОРА) се дължи обещетение в размер на 50% от договорената сума . 

Когато не е натоварен целият товар договорен по заявката , а само част от него (не по вина на ПРЕВОЗВАЧА или 

СПЕДИТОРА) КЛИЕНТЪТ е длъжен да заплати 100% от договорената сума . 

Изключения се допускат само с изричното писмено съгласие на СПЕДИТОРА. 

 

След доставка на стоките , клиента се задължава да заплати договорената сума по заявката в посоченият срок , като 

при забавяне за всеки ден закъснение дължи лихва в размер на 1(един) % на ден ! 

 

"ОБЩИ СПЕДИТОРСКИ УСЛОВИЯ"  в текста се изписва съкратено като"ОСУ". 

С подписване на горенаписаното КЛИЕНТЪТ (възложителят) се съгласява с изложените задължения !  

Клиент-(възложител):  
 
………………………………………………………………..………………….............................................. 

                                                                                                             (Име,Подпис,Печат) 

ПОПЪЛВА СЕ ЕДНОКРАНТНО ОТ ВСЕКИ КЛИЕНТ 


