
С подписване на настоящото, страната потвърждава, че е запозната с Общите условия на „Извънгабаритни”ООД  за 
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………Дружество……… 

……ЕИК……….…….адрес……. 
тел: ……………………………… e-mail:……………………………………….. 

 

ЗАЯВКА-ДОГОВОР №…… 

ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТРАНСПОРТНА УСЛУГА 

(договор за превоз по смисъла на Конвенция CMR № 080415-1) 

 
 

До: ИЗВЪНГАБАРИТНИ ООД 

Телефон:  +359 888 66 44 00 / +359 884 47 88 01 

Адрес:  1614 София,Валозите № 2 

Електронна поща:  abclog@abv.bg 

На вниманието на: Албена Бусарска 

 

 

        С настоящото Ви възлагаме извършването на следния превоз: 

 

 
ВИД НА АВТОМОБИЛА  

И РЕГ.№ 
 

1 ТОВАР 1  

2 
Дата и Място на 

товарене: 

(посочва се дата и адрес на товарене,  телефон и електронна поща на лицето за контакт) 
 

3 
Товар   

- вид и количество 
 (вид, опаковка, размери, референция, други характеристики) 

4 Референтен номер:  

5 
Получател: 

-Място на разтоварв. 

(посочва се адреса на разтоварване,  телефон и електронна поща на лицето за контакт) 
 

6 ЗАБЕЛЕЖКА 
 

 

7 Срок на доставка: 
(в случай, че товарът следва да се достави на точно определена дата, същата следва да се 

отбележи) 

1       ТОВАР 2  

2 
Дата и Място на 

товарене: 

(посочва се дата и адрес на товарене,  телефон и електронна поща на лицето за контакт) 
 

3 
       Товар   

- вид и количество 

(вид, опаковка, размери, референция, други характеристики) 

       

4 Референтен номер:  

5 
Получател: 

-Място на разтоварв. 

(посочва се адреса на разтоварване,  телефон и електронна поща на лицето за контакт) 
 

7 ЗАБЕЛЕЖКА 
 

 

7 Срок на доставка: 
(в случай, че товарът следва да се достави на точно определена дата, същата следва да се 

отбележи) 

 
Размер на  

договореното навло: 
…  ЛЕВА+ДДС  

 Дата на плащане:  
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                       ОБЩИ УСЛОВИЯ: 

 
- Автомобилът следва да има валидна CMR застраховка - представена по имейл. При липса на такава или нейното 

непредставяне превозвачът се счита за неограничено отговорни при възникване на щети и/или липси, независимо чия 

собственост е автомобилът. 

- За всяка щета или повреда настъпила по времето в което стоките се намират под опека на превозвача, той може да бъдет 

подведен под отговорност. Регулирането на застрахователните събития е негова отговорност, както и протоколирането им 
от вещи лица. 

- Шофьорът е отговорен за: правилното разпределние на товара в товарното помещение, укрепването му с цел опазване по 

време на превоза, съответствието на броя колети с вписаното в товарителницата, здравината и качеството на транспортните 

опаковки. Несъответствията следва да бъдат отбелязани в CMR товарителницата.При недопускане на шофьорът при товаро-

разтоварните дейности или при неспазване на инструкциите му, отговорността за  правилното разпределние на товара в 

товарното помещение, укрепването му с цел опазване по време на превоза, съответствието на броя колети с вписаното в 

товарителницата, здравината и качеството на транспортните опаковки се поема от лицата извършили товаро-разтоварните 

дейности ! 

- При проверка на стоката от страна на митнически служители или други органи, съпроводена с отваряне на транспортните и 

търговските опаковки, взимане на мострени количества и др. това следва да се отбележи в CMR товарителницата и да се 

завери от компетентния орган. 
- При престой,закъснение, затруднения или други обстоятелства, възпрепятстващи коректното изпълнение на поетите 

задължения, следва незабавно да бъдем уведомени(писмено или по телефон).Кореспонденцията по електронна поща се 

счита за официална. 

- Заявката е конфиденциална и не се предоставя на трети лица. 

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

(ЕО) 561/2006г. на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз и във връзка със забраната за движение на 

тежкотоварни автомобили са задължителни и са ангажимент на превозвача. 

- Транспортът се осъществява съобразно конвенциите TIR и CMR и общите складови и спедиторски условия на НСБС. В 

случай, че някое от договорените условия в тази заявка-договор, противоречат на тези конвенции, то тези специални 

договорки се ползват с предимство, а съответните регламенти в тези конвенции не се прилагат, освен ако не са 

императивни. 

- Считаме,че посочените условия се приемат автоматично освен ако изрично не сте възразили в рамките на 30 минути 
от получаването и. 

- Всички нарушения , щети  и пропуски по време на превоза , извършени  по вина на превозвача са за негова сметка. 

- 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 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 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) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати 100% от договорената сума . 

- Изключения се допускат само с изричното писмено съгласие на СПЕДИТОРА. 

- След доставка на стоките , възложителя 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 ! 

- С натоварването на стоката се счита, че няма възражения по заявката и всички условия по нея. 
 

 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:..............                    ИЗПЪЛНИТЕЛ:...............  

 
                                       (Подпис,Печат)                                                                                                                         (Подпис,Печат) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


