СПЕДИЦИОНЕН ДОГОВОР

Днес,

, в гр.

се сключи

настоящият СПЕДИЦИОНЕН ДОГОВОР между:

притежаващ л. к. №
ЕГН

изд. на

от

наричан по-долу ДОВЕРИТЕЛ

и

притежаващ л. к. №
ЕГН

изд. на

от

, наричан по-долу СПЕДИТОР.
Страните се споразумяха за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. ДОВЕРИТЕЛЯТ възлага на СПЕДИТОРА срещу възнаграждение да сключи

от свое име

?

и за сметка на ДОВЕРИТЕЛЯ договор за превоз на следните товари:

Няма пречка страните да уговорят обратното - спедиторът да действа от името на доверителя. Това може да се постигне чрез включване в спедиционния договор на упълномощителна клауза, която снабдява спедитора с представителна власт да действа директно от името на доверителя. Става дума за т. нар.несъщински спедиционни договори. Упълномощаването може да се извърши и с отделен акт - пълномощно. По отношение на несъщинския спедиционен договор сеприлагат правилата на Закона за задълженията и договорите относно договора за поръчка (чл. 280-292 ЗЗД) и за упълномощаването (чл. 36-43 ЗЗД).

наричани по-долу за краткост товара.

?
Посочва се товарът с всички характеризиращи го белези - вид,количество, качество. Препоръчително е да се укажат особеностите на товара, които биха могли да окажат влияние на превоза. Желателно е да се опише и опаковката, за да може спедиторът своевременно да предупреди доверителя, ако тя е неподходяща с оглед спецификата на товара и избрания вид превоз.

Чл. 2. СПЕДИТОРЪТ се задължава да изпълни поръчката по предходния член
в срок до

при следните условия:

?
Условията на доверителя обхващат някои от основните елементи набъдещия договор за превоз - цена, срок, маршрут, местоназначение, получател, вид транспорт, условия за съхранение на товара, евентуално предпочитан превозвач и други.

Чл. 3. СПЕДИТОРЪТ е длъжен в срок до

да прехвърли на ДОВЕРИТЕЛЯ

правата и задълженията по сключения от него договор за превоз, а ДОВЕРИТЕЛЯТ е длъжен да ги приеме.
II. Предаване на товара
Чл. 4. ДОВЕРИТЕЛЯТ ще предаде товара в срок от
считано от
Чл. 5. Товарът ще бъде предаден в
Чл. 6. (1) При предаването ДОВЕРИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми СПЕДИТОРА
за особеностите на товара.

?
Например това, че товарът е чуплив, пожароопасен, взривоопасен, че подлежи на бърза развала и т. н.

(2) СПЕДИТОРЪТ не отговаря за вреди, причинени от особеностите на
товара, ако не е бил уведомен за тях.
Чл. 7. (1) Ако опаковката на товара не е подходяща за превоза, СПЕДИТОРЪТ е
длъжен да предупреди за това ДОВЕРИТЕЛЯ при предаването.

(2) Вредите на товара, причинени от неподходяща опаковка са за сметка на ДОВЕРИТЕЛЯ,
ако той не вземе предвид предупреждението на СПЕДИТОРА по предходната алинея.
III. Права и задължения на СПЕДИТОРА
Чл. 8. (1) СПЕДИТОРЪТ е длъжен да изпълни поръчката с грижата на добър търговец и
съобразно условията на ДОВЕРИТЕЛЯ по чл. 2 от настоящия договор и неговите последващи
указания и нареждания.
?
Последващите указания на доверителя се отнасят най-често до пътя, посоката или начина на превоз, подбора на превозвачите или следващите спедитори. Ако спедиторът се отклони от указанията на доверителя, върху него преминава риска от случайното погиване или повреждане на товара. Той може да се освободи от тази отговорност, само ако докаже, че вредите биха настъпили и ако беше спазил указанията (чл. 365, ал. 2 ТЗ).

(2) В случай че СПЕДИТОРЪТ изпълни поръчката при по-изгодни условия от тези,
определени от ДОВЕРИТЕЛЯ, изгодата е за ДОВЕРИТЕЛЯ.
Чл. 9. СПЕДИТОРЪТ е длъжен да съхранява товара и да го пази от липси и повреди
до предаването на превозвача.
Чл. 10. СПЕДИТОРЪТ се задължава да застрахова товара.

?
Т. нар. карго застраховка се заплаща от доверителя заедно с останалите разходи по превоза и съхранението на товара.

Чл. 11. СПЕДИТОРЪТ е длъжен да даде сметка на ДОВЕРИТЕЛЯ и да му прехвърли
резултатите от изпълнението на поръчката в срока по чл. 3.
Чл. 12. (1) СПЕДИТОРЪТ има право да се отклони от поръчката, когато отклонението е
в интерес на ДОВЕРИТЕЛЯ и СПЕДИТОРЪТ няма възможност да иска нови нареждания
от него или поисканите такива не са получени своевременно.

?

Двете условия, при наличието на които е допустимо спедиторът да се отклони от поръчката са дадени кумулативно в закона и трябва да са налице едновременно. Разбира се, отклонението на изпълнителната сделка от поръчката не води задължително до отхвърлянето й от доверителя - в чл. 351, ал. 1 ТЗ е използван изразът "доверителят не е длъжен да признае сделката", следователнонезависимо от отклонението доверителят би могъл да приеме така сключената сделка.С оглед избягване на излишни спорове по този въпрос е препоръчителностраните изрично да уточнят в кои случаи ще се счита, че е налице същественоотклонение от поръчката, което ще е основание за непризнаване на резултатитеот изпълнителната сделка от доверителя.

(2) Ако СПЕДИТОРЪТ се отклони от поръчката без да са налице условията
по предходната алинея, ДОВЕРИТЕЛЯТ може:
1. да не признае договора за превоз за извършен за негова сметка;
2. да иска неустойката по чл. 23 от настоящия договор.
(3) ДОВЕРИТЕЛЯТ няма право да се откаже от договора за превоз, когато:
1. СПЕДИТОРЪТ заяви, че поема разликата между установената от ДОВЕРИТЕЛЯ цена
и цената на сключения от СПЕДИТОРА договор за превоз;
2. СПЕДИТОРЪТ докаже, че не е било възможно да се изпълни поръчката при установената
от ДОВЕРИТЕЛЯ цена и че с извършения договор за превоз е предпазил ДОВЕРИТЕЛЯ от по-големи вреди.
Чл. 13. (1) СПЕДИТОРЪТ е длъжен да уведоми незабавно ДОВЕРИТЕЛЯ и да
осигури необходимите доказателства, ако третото лице-превозвач не изпълни задълженията си, както и ако бъде
причинена вреда на товара.
(2) В случаите по предходната алинея СПЕДИТОРЪТ е длъжен незабавно да прехвърли
на ДОВЕРИТЕЛЯ правата си спрямо третото лице-превозвач, ако ДОВЕРИТЕЛЯТ поиска това.
Чл. 14. СПЕДИТОРЪТ има право да превъзложи на следващ спедитор изпълнението на
поръчката по чл. 1 и без да е налице изрично овластяване на ДОВЕРИТЕЛЯ за това.

?
В случая е налице изключение от правилото, че довереникът няма право да превъзлага поръчката на трето лице без изрично разрешение на доверителя.Всеки следващ спедитор става страна по първоначалния спедиционен договор и е солидарно отговорен с останалите за задълженията към доверителя.

Чл. 15. (1) СПЕДИТОРЪТ има право сам да извърши изцяло или отчасти превоза.
(2) В случаите по предходната алинея СПЕДИТОРЪТ, освен правата и задълженията по
настоящия договор, има правата и задълженията и на превозвач по договора за превоз.

IV. Права и задължения на ДОВЕРИТЕЛЯ

Чл. 16. ДОВЕРИТЕЛЯТ е длъжен да приеме резултатите от изпълнението на поръчката.
Чл. 17. (1) ДОВЕРИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови направените от СПЕДИТОРА
във връзка с изпълнението на поръчката разноски.
?
Доверителят е длъжен да възстанови само необходимите разноски, направени във връзка с изпълнението на поръчката. Такива са: възнаграждението на превозвача за превоза (навлото); допълнителните превозни такси, които спедиторът е платил на превозвача; застрахователните премии (в случаите, когато спедиторът е сключил карго застраховка). Освен това спедиторът може дае направил разноски, свързани със съхраняването на товара в складове и магазини, за теглене, за товарене и разтоварване, които също трябва да му бъдат възстановени.

(2) Възстановяването на разноските ще става след представяне на съответните
отчетни документи от СПЕДИТОРА.
Чл. 18. ДОВЕРИТЕЛЯТ се задължава да плати възнаграждение на СПЕДИТОРА
при условията и по реда на раздел V от настоящия договор.
Чл. 19. По искане на СПЕДИТОРА ДОВЕРИТЕЛЯТ е длъжен да предостави
авансово следните средства, необходими за изпълнение на поръчката:

V. Комисионна
Чл. 20. СПЕДИТОРЪТ има право да получи комисионна в размер на

процента

от стойността на сключения от него договор за превоз в изпълнение на поръчката.
Чл. 21. ДОВЕРИТЕЛЯТ е длъжен да плати комисионната в срок-

Чл. 22. Комисионната ще бъде платена по следния начин:

?
Посочва се начинът, по който ще се извърши плащането - в брой, с чек, чрез банков превод по сметка на спедитора и т. н.

VI. Отговорности и неустойки
Чл. 23. СПЕДИТОРЪТ дължи неустойка в размер на

процента от стойността

на договора за превоз, ако се отклони от поръчката на ДОВЕРИТЕЛЯ и последният откаже
да приеме сделката.
Чл. 24. При забава на ДОВЕРИТЕЛЯ при плащане на дължимата комисионна или на
обезщетение за направените разноски, той дължи неустойка в размер на

процента от

просрочената сума дневно, но не повече от
VII. Прекратяване на договора
Чл. 24. Настоящият договор се прекратява:
1. с изпълнение на поръчката;
2. по взаимно съгласие на страните;
3. когато изпълнението на поръчката стане невъзможно;

?
В тези случаи доверителят е длъжен да заплати възнаграждение наспедитора в размер, който съответства на извършената работа до настъпване на обективната невъзможност за изпълнение.

4. при смърт или поставяне под запрещение на някоя от страните, респ. при прекратяване
на юридическото лице;
5. с оттеглянето на поръчката от ДОВЕРИТЕЛЯ;
6. с отказ на СПЕДИТОРА от поръчката.
Чл. 25. (1) ДОВЕРИТЕЛЯТ може да оттегли поръчката изцяло или отчасти преди
СПЕДИТОРА да сключи съответния договор за превоз. В този случай ДОВЕРИТЕЛЯТ е длъжен да
заплати на СПЕДИТОРА възнаграждението и направените от него разходи до оттеглянето на поръчката.
(2) ДОВЕРИТЕЛЯТ е длъжен да се разпореди с намиращия се у СПЕДИТОРА
товар в едномесечен срок от датата на оттегляне на поръчката.
(3) Ако ДОВЕРИТЕЛЯТ не се разпореди с товара в едномесечния срок по предходната
алинея, СПЕДИТОРЪТ има право да даде товара за пазене за сметка на ДОВЕРИТЕЛЯ или с оглед
покриване на своите претенции към ДОВЕРИТЕЛЯ - да продаде имуществото на възможно най-изгодна

за него самия цена. В последния случай СПЕДИТОРЪТ е длъжен, след като удовлетвори своите
претенции от получената цена, да изплати остатъка на ДОВЕРИТЕЛЯ в срок от
от датата на получаване на цената.
Чл. 26. (1) СПЕДИТОРЪТ има право да се откаже от поръчката само при
виновно неизпълнение на настоящия договор от страна на ДОВЕРИТЕЛЯ. В този случай той може да иска от
ДОВЕРИТЕЛЯ уговореното възнаграждение и обезщетение за направените разходи.
(2) СПЕДИТОРЪТ е длъжен да уведоми писмено ДОВЕРИТЕЛЯ за отказа си от поръчката.
(3) Договорът остава в сила две седмици от деня, в който ДОВЕРИТЕЛЯТ е
получил съобщението на СПЕДИТОРА за отказ от поръчката.
(4) ДОВЕРИТЕЛЯТ е длъжен да се разпореди с намиращия се негов товар у
СПЕДИТОРА в едномесечен срок от получаване на съобщението на последния за отказ от поръчката. В противен
случай СПЕДИТОРЪТ има правата и задълженията по ал. 3 на предходния член.
VII. Други условия
Чл. 27. Настоящият договор може да бъде изменян и допълван от страните с отделно
писмено споразумение.
Чл. 28. Страните по настоящия договор следва да отправят всички
съобщения и уведомления помежду си в писмена форма.

?
Търговският закон не изисква писмена форма за съобщенията иуведомленията между страните, но те могат да уговорят такава, ако намерят за целесъобразно и ако това няма ненужно да ги затрудни.Писмената форма се смята за спазена и ако съобщенията са отправени потелекс, факс, електронна поща или по друг начин, който изключва възможността волеизявленията да бъдат възпроизведени неправилно.

Чл. 29. (1) Страните ще решават всички възникнали по повод изпълнението на
договора спорове чрез разбирателство и взаимни отстъпки.
(2) Когато постигането на съгласие се окаже невъзможно, страните ще отнесат спора
пред

?
Посочва се дали спорът ще се разглежда и решава чрез арбитраж или от съда по общия исков ред. В първия случай се посочва конкретната арбитражнаинституция, а при т. нар. арбитраж "ад хок" се посочват имената на арбитъра или арбитрите, които ще решават спора.

Чл. 30. За неуредените с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на
търговското и гражданското законодателство.

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра по един за всяка страна.

ДОВЕРИТЕЛ:

СПЕДИТОР:

