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Известие за пречка при доставката – Указания на изпращача 
 

1 Общи положения 

 

В случай на пречка при доставката по смисъла на чл. 21 CIM, преозвачът изисква 

указания от изпращача, освен ако в товарителницата има забележка от страна на 

изпращача, която препоръчва товарът да му бъде върнат незабавно. 

 

Когато пречката при доставката възникне, след като получателят е изменил 

договора за превоз, превозвачът трябва да уведоми получателя.  

 

2 Процедура 

 

2.1 Искане на указания 

 

Превозвачът изисква в подходяща писмена форма (писмо, факс, e-mail и др.) 

указания от изпращача или, ако е необходимо, от получателя. Виж дадения по-долу 

образец. С оглед на по-бързото предаване на информацията се препоръчва 

използването на електронните средства за комуникация като Интернет или 

електронната поща. За целта от http://p.bdz.bg/c/i/cit-9-form-save-6362.pdf може да 

бъде изтеглен формуляр, който позволява попълването, разпечатването и 

изпращането на искането на указания по електронен път.Препоръчително е 

указанията да бъдат оформени по същия начин, както в образеца. Подписът може да 

бъде заменен с печат, с електронна заверка или по друг подходящ начин. 

 

2.2 Изпращане на указанията 

 

Изпращачът дава своите указания на превозвача в подходяща писмена форма. 

Данните трябва да отговарят на дадения по-долу образец. С оглед на по-бързото 

предаване на информацията се препоръчва използването на електронните средства 

за комуникация като Интернет или електронната поща. За целта от 

http://p.bdz.bg/c/i/cit-9-form-save-6362.pdf може да бъде изтеглен формуляр, който 

позволява попълването, разпечатването и изпращането на указанията по електронен 

път. Препоръчително е те да бъдат оформени по същия начин, както в образеца. 

Когато за даването на нареждането не е използван предварително отпечатаният 

формуляр, нареждането се дава с код и с думи. Подписът може да бъде заменен с 

печат, с електорнна заверка или по друг подходящ начин.  

 

Същевременно на превозвача се предава дубликата на товарителницата, в който 

трябва да са нанесени измененията.  

Ако получателят откаже да приеме товара, изпращачът има право да даде указания, 

дори ако той не може да представи дубликата на товарителницата, респективно да 

приложи разпечатка. 

 

В случай на изменение на договора за превоз, в резултат на което даден превоз, 

който би трябвало да приключи извън дадена митническа зона (например 

Европейския съюз) приключва в тази митническа зона или обратно, изменението 

може да бъде направено само с предварителното съгласие на компетентната 

митническата служба.  
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