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В учебника са разгледани тенденциите в развитието на международния транспорт и 

политиката за развитие на транспортната система на ЕС, изяснени са правилата за 

извършване на международни сделки за превози и приложението на търговско-

транспортните клаузи ИНКОТЕРМС във връзка с тяхното изпълнение. Подробно са 

разгледани международните регламенти, уеднаквяващи  условията за извършване на 

превози по отделните видове транспорт. Представени са правилата за сключване и 

изпълнение на договори за международен превоз на пътници и товари в различните видове 

транспорт. Описани са функциите и дейността на международните организации, действащи 

в областта на транспорта. Отделено е място на същността, изискванията, правилата и 

условията за осъществяване на спедиторската дейност, а също и на комбинираните и 

мултимодални превози. 

Учебникът е предназначен за студентите от специалност „Икономика на транспорта” при 

УНСС. Той може да се ползва и от служители на различни транспортни предприятия и на 

Министерство на транспорта, както и от всички, които се интересуват от проблемите на 

международния транспорт. 
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Глава 1 

СЪЩНОСТ И РАЗВИТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ТРАНСПОРТ 

1. МЕЖДУНАРОДНИЯТ ТРАНСПОРТ В КОНТЕКСТА НА СВЕТОВНАТА 

ИКОНОМИКА 

Международният транспорт възниква и се развива в резултат на развитието на 

производителните сили в световен мащаб и международното разделение на труда, което 

води до специализирането на отделните държави в производството на различни видове 

стоки и услуги, на базата на абсолютни и относителни предимства в притежаваните ресурси 

и в разходите за производство. Развитието на международните икономически отношения 

дава тласък в развитието на международния транспорт и до голяма степен предопределя 

обемът товаропотоците и пътникопотоците, респ. обема на превозите между отделните 

страни. От друга страна развитието на международните пазари и комуникациите между 

стопанските субекти изискват създаването на комплекс от икономически връзки, които се 

опосредстват от транспорта. В тази връзка възниква необходимост от изучаването на 

тенденциите в световната търговия и на условията за осъществяване на международните 

превози. Тази необходимост се предопределя от съвременните обществени потребности от 

потребление на промишлени продукти, от развитието на възпроизводствените процеси в 

обществото. Тя се налага и от процесите на формиране и развитие на глобалната икономика, 

които неминуемо водят до необходимост от транспортно обслужване на населението на 

света. 

Формирането на глобалната икономика е проява на развитието на пазарните отношения 

между отделните страни и икономическите системи. По своята същност икономическата 

система представлява система за производство и потребление на стоки и услуги, която се 

обслужва от международната транспортна система. От своя страна развитието на 

международния транспорт налага търговски отношения при осъществяването на превози на 

пътници и товари. По този начин търговията с транспортни услуги обслужва световната 

икономическа система.  
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С развитието на международните икономически отношения възниква необходимостта от 

либерализиране на търговията с услуги, респ. транспортни услуги с цел намаляване на 

пречките в движението на хора, стоки и капитали. 

Международният транспорт, заедно с другите видове услуги (финансови, 

застрахователни, управленски, рекламни и др.) е важен фактор за интернационализацията 

на световната икономика. Основните тенденции в световната икономическа активност, 

които влияят върху формирането на главните направления на международния транспорт 

включват: 

- Намалява относителния дял на традиционните индустриални държави в световното 

промишлено производство; 

Таблица 1 Относителен дял на големите индустриални държави в световното 
промишлено производство 

Страна 60-те на 20в. 10-те на 21 в. 

САЩ 40% 20% 

Великобритания 6,5% 3% 

Германия 10% 8% 

Франция 6% 3% 

Япония и Китай 5,5% 24% 
Източник: EUROSTAT 

- Нараства относителния дял на Япония и Китай в общия обем на световната търговия; 

- На картата на икономическата активност се появяват страни като Южна Корея, 

Сингапур, Хонг Конг, Тайван, Малайзия, Индонезия, Тайланд – в Азия; Мексико и 

Бразилия – в Латинска Америка, Испания, Португалия, Гърция, Словения, Словакия, 

Полша, Румъния, България – в Европа; 

- Политическите промени от края на 80-те и началото на 90-те години на ХХ век 

доведоха до значително намаление на участието на страните от бившия СИВ в 

световната търговия; 

- Развитието на технологиите позволи разделянето на отделни фази на 

производствения процес и организирането им различни части на света. Важен принос 

за това има и развитието транспорта и комуникациите; 
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- Наличието на свободна работна ръка допринася за промени в международното 

разделение на труда; 

- Възможностите за съкращаване на разходите за труд са основен стимул за 

пренасочване на промишлени производства в слабо развити страни в периферията на 

световното стопанство; 

- Проблемите с реализацията на произведената продукция дават допълнителен импулс 

в развитието на международния транспорт 

Интернационализацията на световната икономика се проявява във все по-широко 

разгръщане и разпространение на икономическата дейност през държавните граници. 

Традиционен фактор за това е прогресивното развитие на връзките между териториалните 

икономически комплекси. От друга страна, съобразяването с нарастващата взаимна 

зависимост между икономиките на отделните държави насочва тяхното развитие към 

следване на адекватна политика. Институционализирането на този процес налага 

сключването на споразумения и общи решения по въпроси на общата икономическа 

политика и международния транспорт. 

2. ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ 

ТРАНСПОРТНИ СИСТЕМИ 

Условията, в които се развива световната икономика се характеризират с интензивните 

глобализационни и интеграционни процеси през последните 20 години. Те обхващат 

продължителен период от време и имат за цел приспособяването на транспортната система 

към новите логистични потребности на обществото. Тези условия от своя страна налагат 

промени в транспортния модел на Европа и на България. Факторите, които оказват най-

силно влияние в това отношение са: 

• промени в методите на производството – характеризират се с гъвкавост по 

отношение на количеството и качеството на продуктите, увеличаване на честотата 

и намаляване на натоварването на превозните средства; 

• преминаване от масово производство на стандартизирани продукти към 

дребнопартидно производство на продукти за крайно потребление, имащи по-

висока стойност. Търсенето е насочено главно към по-енергопоглъщащите, по-
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скъпите и екологично неблагоприятните, но като цяло по-ефективните от гледна 

точка на срока за доставка видове транспорт; 

• промени в организацията на транспортната дейност – осъществяват се чрез 

децентрализация и дерегулация, съчетани с приватизация на превозния парк. 

Характерен елемент от процесите на промяна на транспортните модели в световен мащаб 

са съпроводени от регулиране или дерегулиране на определени дейности. 

Регулирането най-общо се свързва с наличието на правила, разпореждания или закони 

за дефиниране на определен начин на поведение. То представлява също така процес на 

контрол, насочване и управление на определени процеси и дейности в съответствие със 

съществуващи правила и принципи. За неговото ефективно осъществяване е необходимо 

уточняване на институцията, която го осъществява, както и регулирания обект. 

В зависимост от субекта, който осъществява регулирането в областта на транспорта, то 

може да бъде: 

- Държавно – свързано е с приемането на законови правила и разпоредби за 

организация на транспортната дейност; 

- Икономическо – насочено е към ограничаване на конкуренцията между превозвачите 

от отделните видове транспорт и е свързано с поставяне на ограничения относно 

обема на предлаганите превозни услуги, техните цени и пр. 

В зависимост от обекта, икономическото регулиране в транспорта е свързано с контрол 

върху: 

- Качеството на услугите – осъществява се с въвеждането на стандарти за качество 

и лицензиране на транспортните предприятия с цел осигуряване на гаранции за 

потребителите, че ще получат сигурни и надеждни транспортни услуги.; 

- Количеството на предлаганите услуги – той е свързан е с наличието на забрана за 

навлизане или излизане от съответния пазар или пазарен сегмент. Пример в това 

отношение са случаите на обявяване на криза на транспортния пазар, в които се 

спира регистрирането и лицензирането на нови транспортни предприятия; 

- Цените на транспортните услуги – насочен е срещу конкуренцията и се проявява в 

наличието на монопол. Възможността за прилагане на такъв вид регулиране се 

определя от връзката “цена-качество”. 
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Регулирането в транспорта най-често е свързано със защита на потребителите и има за 

цел да се преодолее монополът при предлагането на материални и нематериални блага. 

Резултатите от прилагането на регулирането са свързани с ограничаване на количеството 

на предлаганите транспортни услуги, но от друга страна масовия “потребител” може лесно 

и бързо да се ориентира по отношение на качеството на предлаганите услуги. 

Същевременно, поради наличието на регулационен режим е налице недостатъчен размер на 

реализираните приходи от транспортната дейност. Това се дължи на провеждането на 

социална политика и необходимост от покриване на недостига от приходи. Друг негативен 

ефект от регулирането е ниската степен на мотивация за ефективността на управленските 

решения или инициативи. 

От своя страна дерегулирането е процес на постепенно или рязко оттегляне на държавата 

от управлението на икономическата дейност в отделни стопански отрасли. То е свързано с 

промяна на законодателството с цел създаване на възможност за свободно действие на 

пазарните сили и може да се извърши самостоятелно или да бъде последвано от 

приватизация. Основната цел на дерегулирането е постепенното намаляване на държавното 

подпомагане на губещите икономически субекти и освобождаване на държавата от 

несвойствени дейности. 

В резултат от дерегулирането се преодолява недостига в предлагането на транспортните 

услуги. Следва да се има предвид, че това увеличаване зависи от пропускателната и 

преработвателната способност на транспортната инфраструктура, която е естествен 

монопол и е териториално ограничена. Друг положителен ефект от дерегулирането е 

преодоляването на различията в интересите на превозвачите и техните клиенти. Повишава 

се и качеството на обслужване, а също и конкуренцията, прилагат се адекватни превозни 

цени, свободно се избират превозвачи, предлагат се гъвкави разписания на превозите, а 

превозния капацитет се определя самостоятелно от транспортните оператори. 

Негативните ефекти от дерегулирането са свързани със следното: 

- Възниква излишък от конкуренция, което има отрицателни последици върху 

потребителите (предлагане на по-неблагоприятни маршрути или условия на 

превозите); 

- Затруднена е стандартизацията на качеството на услугите и е невъзможно 

предлагането на достъпни равнища на цените; 
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- Предвид това, че транспортната система е от значение на националната и 

регионалната сигурност, тя предопределя и авторитета и конкурентоспособността 

на националното производство на международните пазари, а дерегулираната 

транспортна система не може да гарантира опазването на сигурността; 

- Развитието на транспортната инфраструктура е обвързано с планове за използване 

на земята и други компоненти на градоустройствената политика и регионалното 

развитие, което не позволява съобразяване само и единствено с частните интереси 

в областта на транспорта; 

- Дерегулирането предизвиква проблеми, свързани с парниковия ефект и 

нарушаване на екологичното равновесие на планетата вследствие от 

увеличаването на предлагането на транспортни услуги; 

- Възниква кръстосано субсидиране между печеливши и губещи направления при 

монополистите. 

Изборът в съотношението между степента на регулиране и дерегулиране в транспортния 

сектор зависи от равнището на икономическо развитие, както и от спецификите на 

пазарните структури в отделните стопански отрасли и наличието на външни ефекти и 

разходи. 

Във връзка с прилагането на различни концепции за развитието на транспортните 

системи в Европа могат да се изведат следните основни фактори на средата: 

- Създаване на общ европейски пазар. Този процес изисква ефективно използване на 

транспортните мрежи на отделните държави, региони и дори компании. Освен това, той 

налага адаптиране на междуконтиненталните и регионалните транспортни мрежи и 

хармонизиране на съвместните дейности за прилагането на иновационни идеи. За него е 

характерна необходимостта от преодоляване на ориентацията към удовлетворяване на 

потребностите на националните икономики и преминаване към етап “международен превоз 

на стоки за европейския пазар”; 

- Развитие на превозните технологии и усъвършенстване на организацията на 

превозите. Тези процеси имат за резултат увеличаване обема на комбинираните и 

мултимодалните превози в световен мащаб. Възможностите за осъществяването на подобни 

превози зависят от степента на развитие на съответната транспортна инфраструктура, от 

териториалната конфигурация на товаропотоците, както и от вида и характеристиките на 
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превозваните стоки. Характерно за комбинираните и мултимодалните превози е, че те 

обединяват предимствата на конвенционалните видове транспорт и създават възможности 

за преодоляване на техните недостатъци. За развитието им е необходимо прилагане на 

съответните интелигентни транспортни технологии.  

 Развитието на комбинираните и мултимодалните международни превози налага 

необходимост от уеднаквяване на правилата за тяхното осъществяване на териториите на 

различните страни и от хармонизиране на различните форми на комбинираните превози в 

световен мащаб. Именно това е причината за приемането и спазването на Конвенцията на 

ООН за международни комбинирани превози на товари. 

Комбинираният и мултимодалният транспорт са важна алтернативи за извършването на 

товарни превози. Тяхното прилагане в рамките на Европейския съюз (ЕС) има за цел 

намаляване на относителния дял на автомобилните и възстановяване на дела на 

железопътните превози, както и засилване на влиянието на речния (вътрешноводен за 

Европа) транспорт. 

Основните проблеми пред тези видове превози в европейски мащаб са свързани с 

недостатъчната инфраструктурна осигуреност и липса на координация между 

националните железопътни компании в Източна Европа, когато участва железопътен 

транспорт. 

Характерна за международните превози на територията на ЕС е възможността за 

прилагане на една от следните разновидности на международен транспорт: 

- транзитни превози - представляват превози през територията на една страна, 

които започват от пункт на натоварване и приключват в пункт на разтоварване, 

без нито един от тези пунктове да се намира на територията на тази страна; 

- международни превози между страните членки на ЕС - това са превози между 

два пункта (на натоварване и разтоварване), които са разположени в две различни 

страни – членки на ЕС. Тези превози може да включват и транзит през една или 

повече страни; 

- вътрешни превози (каботаж) в други страни-членки. 

Основните цели по отношение на развитието на международния транспорт в ЕС са 

свързани с увеличаване на конкуренцията на транспортния пазар, усъвършенстване на 
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транспортното обслужване и защитата на околната среда от замърсяване. Именно тези цели 

са заложени и в единната европейска транспортна политика. 

3. ЕДИННА ТРАНСПОРТНА ПОЛИТИКА НА ЕС 

Транспортната политика на обединена Европа (ЕТП) има за цел да се създадат устойчиви 

транспортни системи с висока ефективност, които да задоволяват социалните, 

икономически и екологични потребности на европейското население от превози и да 

осигуряват висока конкурентноспособният на европейските продукти на световните пазари. 

Подцелите, които си поставя тази транспортна политика включват: 

- Прогресивна либерализация на транспортните пазари и избягване на 

дискриминационните действия; 

- Намаляване на несъответствията в нормативните разпоредби на отделните страни 

и улесняване на приемането на закони за формирането на транспортна политика, 

основана на общи принципи; 

- Осигуряване на по-висока ефективност в развитието на транспорта; 

- Подобряване на транспортната система като единство на транспортна 

инфраструктура и равнище на обслужване на потребителите; 

- Създаване на гаранции за устойчивост на транспортната дейност чрез обвързване 

на отделните видове транспорт; 

- По-добро адаптиране към променящите се политически и търговски условия в 

международния транспорт; 

- Осигуряване на социално и екологично приемливи и безопасни условия за 

пътниците, работниците и служителите в транспортния сектор. 

Основните принципи, на които се базира единната транспортна политика на ЕС са 

свързани с недопускане на дискриминация на превозвачите от различни страни и видове 

транспорт; прилагане на единен подход в държавната политика на всички страни-членки 

към развитието на транспортната инфраструктура; необходимост от сътрудничество в 

транспортния сектор и предприемане на съгласувани действията от страна на всички 

участници на транспортния пазар; постигане на устойчивост в развитието на всички 

дейности и решаване на определени екологични и енергийни проблеми. 

Средствата, които са предложени за постигане на поставените цели са съответно: 
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• Хармонизиране на законодателствата; 

• Либерализиране на транспортния пазар и осигуряване на достъп за всички 

оператори; 

• Развитие на транспортната инфраструктура в съответствие с целите за 

интеграция на отделните транспортни системи; 

• Развитие на институционалните рамки и механизми за прилагане на 

интелигентни транспортни системи за намаляване на задръстванията и 

транспортните произшествия; 

• Засилване на координацията и сътрудничеството в областта на изследванията и 

развитието на транспорта с цел намиране на общи решения на възникващите 

транспортни проблеми; 

• Ограничаване на външните разходи за транспорт; 

• Насърчаване на мултимодалния транспорт; и 

• Насърчаване на обществения и групов превоз на пътници. 

Основните задачи на европейската транспортна политика са свързани с ускоряване на 

глобализацията на икономиките и обединяване на пазарите на страните членки. Те могат да 

бъдат осъществени чрез повишаване на качеството на транспортните услуги и създаване на 

интегрирана транспортна система; чрез усъвършенстването на функционирането на 

единния пазар и повишаване на ефективността на транспортната дейност при разширяване 

на възможностите за избор на превозвачи и транспортни решения и чрез подобряване на 

транспортните връзки между ЕС и трети страни и навлизане на нови пазари. 

При разработването на ЕТП са взети предвид и следните хоризонтални въпроси: 

1. Създаване на трансевропейски транспортни мрежи – тяхното съществуване е 

важно за свободното движение на стоки, товари и пътници; 

2. Външни отношения на страните-членки - отразяват международното изражение 

на ЕТП. Предвижда се прилагането на общ подход при отношенията с трети 

страни в сферата на транспорта; 

3. Транспортна статистика – обхваща събиране и разумно използване на 

всеобхватни и надеждни статистически данни за всички видове транспорт; 

4. Глобална сателитна навигационна система – подпомага трансевропейската 

система за позициониране и навигация. 
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Мерките и действията, които са предвидени за изпълнение на целите на ЕТП включват: 

- увеличаване на обема на превозите с участието на железопътен транспорт; 

- обмен на информация за предоставяните услуги в сферата на товарните превози; 

- преструктуриране и реформиране на железопътния транспорт в отделните 

държави; 

- усъвършенстване на взаимодействието и сътрудничеството между превозвачите, 

транспортните оператори, спедиторските фирми и митническите органи; 

- модернизация на технологиите за осъществяване на превозните услуги чрез 

увеличаване на количеството на специализирания подвижен състав; 

- дерегулиране на транспорта и отчитане на неговото влияние върху околната 

среда. 

Ефективно действащите транспортни оператори от различните видове транспорт играят 

ключова роля по отношение на устойчивото развитие на целия сектор. Това може да се 

оцени с помощта на основните показатели за транспортната дейност на равнище ЕС. 

С над 500 млрд. евро в Брутната добавена стойност (БДС) по базови цени, транспортните 

услуги (включително съхранението, складирането и другите съпътстващи дейности) имат 

относителен дял от 4,6% от БДС в ЕС - 27 през 2008 г. Следва да се има предвид обаче, че 

тези данни включват само БДС, произведена от компании, чиято основна дейност е 

предоставянето на транспортни и свързаните с тях съпътстващи услуги, без да се отчитат 

превозите за собствена сметка; 

През 2008 г. сектора на транспорта в ЕС-27 осигурява заетост на над 9,2 млн. души или 

около 4,4% от работната сила в съюза. Почти две трети (63 %) от тях са заети в наземния 

транспорт (автомобилен, железопътен и речен1), 2 % - в морския, 5 % - във въздушния и 30 

% в поддържащи и съпътстващи дейности (като изпълнение на товаро-разтоварни 

операции, складиране и съхранение, туристически агенции и др.). 

През 2008 г. домакинствата в ЕС са изразходвали 945 млрд. евро за транспорт или 13,4 

% от тяхното общо потребление е за транспортни и свързани с тях услуги. Приблизително 

една трета от тази сума (около 297 млрд. евро) са изразходвани за закупуване на превозни 

средства, малко повече от една втора (492 млрд. евро) са похарчени за експлоатация на 

 
1 Речният транспорт се причислява в т.нар наземни (surface) видове транспорт съгласно класификациите 

на Европейския директорат „Мобилност и транспорт”. 
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лични превозни средства (в т.ч. за закупуване на гориво за автомобили) и останалите (174 

млрд. евро) са изразходвани за транспортни услуги (за закупуване на автобусни, влакови, 

самолетни билети). 

Обемът на товарните превози по четирите основни вида наземен транспорт – 

автомобилен, железопътен, вътрешноводен и тръбопроводен, в ЕС възлиза на 2590 млрд. 

ткм през 2008 г. Само автомобилният транспорт заема 72,5 % от тях, железопътния 

транспорт има дял от 17,1 %, превозите по вътрешноводни пътища – 5,6 %, а 

тръбопроводния транспорт – останалите 4,8 %. Ако се добавят вътрешните превози в 

рамките на ЕС по морски (около 1 498 млрд. ткм) и въздушен транспорт (2,7 млрд. ткм), 

тогава делът на автомобилния транспорт в обема на извършената превозна работа се 

намалява на 45,9 %, железопътния транспорт заема дял от 10,8 %, превозите по 

вътрешноводни пътища – 3,6 % и тръбопроводния транспорт има дял от 3.0 %. При това 

положение морския транспорт има дял от 36,6 %, а въздушния – 0,1 % от общия обем на 

превозната работа в ЕС-27. 

Обемът на пътническите превози в рамките на ЕС, както и вътрешните пътнически 

превози с автомобили, двуколесни моторни превозни средства (МПС), автобуси, както и 

железопътните превози на пътници и превозите с трамваи и метро възлиза на 5 925 млрд. 

пкм или 11 927 km на човек през 2008 г. Превозната работа, извършена при превозите с леки 

автомобили заема 79,7 % от общия обем на превозите, превозите с двуколесни МПС – 2,6 

%, тези с автобуси – 9,2 %, железопътните превози на пътници – 6,9 % и тези с трамваи и 

метро - 1,5 %. Като се добавят вътрешния въздушен транспорт в рамките на ЕС (561 млрд. 

пкм през 2008 г.) и вътрешно европейските морски превози (40,9 млрд. пкм) към превозите, 

извършени от наземните видове транспорт, то извършената превозна работа от леките 

автомобили намалява дела си на 72,4 %, а от двуколесните МПС – на 2,4 %. При това 

положение превозната работа, извършена от автобусите има относителен дял от 8,4 %, 

железопътния транспорт заема 6,3 %, а трамвайния и метро-транспорта – 1,4 %. Двата вида 

транспорт - въздушен и морски - имат относителни дялове от обема на превозите в ЕС – 27 

съответно 8,6 % и 0,6 %. 

Последните изследвания в ЕС, свързани с развитието на транспорта са структурирани в 

4 стратегически целеви области: 
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1) Намаляване на вредното влияние на транспорта върху околната среда, 

включително вредните емисии и шума; 

2) Подобряване на сигурността и безопасността на превозите и транспортните 

операции; 

3) Повишаване на мобилността на хора и стоки при балансиране развитието на 

отделните видове транспорт; 

4) Повишаване на конкурентоспособността на европейския транспорт, включително 

транспортното строителство и извършването на превози. 

Повишаването на устойчивостта на транспорта, без това да доведе до намаляване на 

икономическия растеж и на свободата на движение в рамките на ЕС е ключова тема при 

изграждането на политиката на общността. Транспортът е изправен пред 

предизвикателството да подпомогне бъдещото икономическо развитие, да отговори на 

нарастващото търсене на превози, без да се влоши качеството на транспортните услуги и 

да отговори на високите критерии за екологосъобразно развитие. 

Политиката за устойчиво развитие на транспорта включва следните основни цели: 

• Цел 1: Прилагане на нови технологии и концепции за развитието на всички видове 

транспорт; 

• Цел 2: Прилагане на нови продуктови технологии и технически средства в 

транспорта; 

• Цел 3: Балансиране и интегриране на отделните видове транспорт; 

• Цел 4: Повишаване на безопасността на превозите и намаляване задръстванията. 

Устойчивият транспорт е фундаментален за икономическото развитие. Идеята за него 

стартира и е водена от екологични съображения, но през последните години все повече се 

набляга върху социалната справедливост и необходимостта от свободен достъп до 

транспортни услуги за различните категории от населението – лица с ниски доходи и с 

понижена мобилност, както и за възрастни граждани. Много от тези хора понасят шума от 

превозните средства, замърсяването на околната среда и рисковете свързани с 

безопасността на превозите, без те самите да притежават и/или управляват превозни 

средства. 

За постигането на поставените цели във връзка с устойчивото развитие на транспорта 

Европейския директорат за мобилност и транспорт е фокусирал своята политика основно 
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върху градската мобилност, поощряване на ко-модалността (оптимално взаимодействие 

между отделните видове транспорт в рамките на една и съща транспортно-логистична 

верига при изпълнение на товарните превози), технически иновации и пренасочване към 

по-малко замърсяващите и по-енергийно ефективните видове транспорт (особено що се 

отнася до превозите на дълги разстояния и градските превози). 

С нарастването на обема на товарните и пътническите превози, нарастват и 

замърсяването на околната среда и рисковете от възникването на задръствания. При това 

основната цел на транспортната политика на Европа е да се осигури мобилност, която е 

устойчива, а също и екологично и енергийно ефективна. При това е необходимо да се снижат 

до минимум негативните ефекти от повишената мобилност. 

Европейската политика за устойчиво развитие на транспорта включва следните 

документи: 

1. Бяла книга на ЕС „Европейска транспортна политика 2010: време за решения” – 

предвижда 60 мерки за развитие на транспортната система на Европа свързани с 

ребалансиране на транспортния пазар, възраждане на железопътния транспорт, 

стимулиране на превозите по морски и речен (вътрешноводен) транспорт, 

контролиране на ръста на въздушния транспорт; 

2. Европейска стратегия „Да поддържаме мобилността в Европа: Устойчива 

мобилност за нашия континент”2 е съсредоточена в три основни области: 

Първо, оптимизиране на съществуващите видове транспорт - предвидени са 

приоритетни действия в направление на анализ на вътрешния европейски пазар с цел 

гарантиране на неговото ефективно функциониране и дефиниране ролята на социалните 

елементи; следване на принципите и приоритетите, предвидени в европейската транспортна 

политика; премахване на техническите бариери пред железопътния транспорт за 

осигуряване на интероперабилност между превозвачите и инфраструктурните мрежи, 

анализ на пазара на железопътните превози и оценяване на пазарното представяне на този 

вид транспорт; мобилизация на всички възможни източници за финансиране на 

многогодишната инвестиционна програма до 2013 г. по Транс-европейските мрежи. 

 
2 European Commission, Directorate-general for Energy and Transport. Keep Europe Moving: Sustainable 

Mobility for our continent. Brussels, 2006. 
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Второ, мобилност на гражданите – мерките, които са предвидени в това направление 

включват публикуване на Зелена книга за градския транспорт; разработване на стратегия за 

развитие на инфраструктурата и сигурността на обществения транспорт; ясно дефиниране 

на правата на пътниците – направено е предложение за приемане на минимални стандарти 

за автобусните превози и особено за превозите на лица с ограничена мобилност; 

провеждане на първи европейски ден на сигурността по пътищата (през 2007 г.), с цел да се 

повиши сигурността на автомобилния транспорт чрез стимулиране развитието на 

автомобилния дизайн и технологиите, както и мероприятия за подобряване поведението на 

водачите на моторни превозни средства по пътищата; ревизиране на законодателството, 

касаещо условията на труд на персонала зает в извършването на автомобилните превози. 

Трето, вземане на по-ефективни транспортни решения при използване на нови 

технологии – съответните мероприятия, предвидени в тази област са: разработване на 

логистична стратегия за товарните превози; разработване на стратегически технологичен 

план за използване на екологични двигатели в автомобилния транспорт; райониране при 

предлагането на железопътни транспортни услуги и подкрепа за проникването на нови 

пазарни сегменти чрез големи технологични проекти като GALILEO и ERTMS, които 

трябва да бъдат въведени в експлоатация по отделни европейски транспортни коридори 

след 2009 г.; адекватно определяне на инфраструктурните такси; програма за извеждането 

на интелигентни транспортни системи с участието на автомобилния транспорт на пазара. 

3. Стратегията „Логистика: поддържане на мобилността на стоки” – предвижда 

серия от мерки за насърчаване на логистичното обслужване при товарните 

превози, повишаване на конкурентоспособността на товарните железопътни 

превози, създаване на подходяща институционална рамка за привличане на 

инвестиции в модернизацията на европейските пристанища, поставяне на 

развитието на морския транспорт при еднакви условия с това на другите видове 

транспорт и преглед на прогреса при изграждането и развитието на т.нар „морски 

магистрали”. Стратегията включва следните документи: 

- Екшън план за поддържане на мобилността на стоки; 

- Към по-конкурентни товарни железопътни превози; 

- Морски транспорт без бариери. 
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4. Пакет от инициативи „Да направим транспорта по-екологосъобразен” – в него са 

обособени пет тематични области: 

Първо, стратегия за по-точно отразяване на обществените разходи за транспорт в 

превозните цени, така че постепенно да се намалят екологичните щети и задръстванията по 

начин, който да доведе до повишаване на ефективността на транспорта и в крайна сметка 

на икономиката като цяло; 

Второ, предложение за създаване на възможности на държавите-членки да 

подпомогнат осъществяването на целите за устойчива транспортна система чрез по-

ефективни и екологосъобразни пътни такси за товарни автомобили, като приходите от 

тях се използват за намаляване на вредното въздействие на транспорта върху околната 

среда и за намаляване на задръстванията; 

Трето, мероприятия за намаляване на шума от железопътния транспорт и постигане 

на по-висока степен на оперативна съвместимост между железниците. 

Четвърто, преглед на съществуващите мерки на ЕС за по-екологосъобразен 

транспорт; и  

Пето, съобщение за инициативите за увеличаване на екологосъобразността на 

транспорта. 

5. Стратегия за развитие на морския транспорт до 2018 г. – идентифицира 

ключовите области, в които може да се повиши на конкурентоспособността на 

сектора при подобряване на неговата екологичност. Стратегическите цели и 

препоръки са съсредоточени в две проблематични области: 

- Възможността на морския транспорт да предлага ефективни транспортни 

услуги, адекватни на нуждите от устойчив икономически растеж на ЕС и 

световната икономика при ниски разходи; и 

- Повишаване на дългосрочната конкурентоспособност на европейския 

морски транспорт чрез подобряване на неговия капацитет и заетостта в 

сектора както директно, така и индиректно с целия кластер от предприятия 

и дейности, свързани с морския транспорт. 

Стратегията включва 6 глави: 1). Тенденции в развитието на морските превози и бизнес-

условията в морския транспорт; 2). Човешки ресурси; 3). Качество на морските превози; 4). 
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Международни отношения; 5). Морски превози на къси разстояния и 6). Научни 

изследвания и иновации.  

В края на месец юли 2009 г. Европейската комисия публикува преглед на стратегията на 

ЕС за устойчиво развитие. Основните приоритети, посочени в доклада са: бърза промяна 

към нисковъглеродна и нискоразходна икономика, основана на енергийно и ресурсно 

ефективни технологии и устойчив транспорт, както и промяна към устойчиво 

потребителско поведение; увеличаване на усилията за запазване на биоразнообразието, 

водите и други природни ресурси; насърчаване на социалната ангажираност и укрепване на 

международното измерение на устойчивото развитие и увеличаване на усилията за борба 

със световната бедност. 

В обобщение на резултатите от прегледа и с цел очертаването на пътя към постигането 

на интегрирана, високо технологична и насочена към потребителите транспортна система 

ЕК очертава мерките, които следва да бъдат предприети в бъдеще в стратегическия 

документ: 

6. „Устойчиво бъдеще за транспорта” - основните инструменти, които следва да 

бъдат активизирани с оглед постигането на целите за устойчиво развитие 

съгласно този документ са: 

-  В областта на транспортната инфраструктура – мерки за поддържане, 

развитие и интеграция на мрежите на отделните видове транспорт. 

Оптималното функциониране на транспортната система налага пълна 

интеграция и оперативна съвместимост (интероперабилност) на 

отделните части на транспортната инфраструктура. Добре организираното 

разширяване на инфраструктурния капацитет ще допринесе за намаляване 

на задръстванията и загубите на време при осъществяването на превози; 

- Финансиране – мерки за осигуряване на финансови средства за постигане 

на устойчив транспорт. 

Преходът към нисковъглеродна икономика ще наложи основно преразглеждане на 

принципите за развитие на транспортната система, което изисква значителни и добре 

координирани финансови потоци. Транспортът генерира значителни приходи за 

националните бюджети на страните–членки на ЕС – приходи от такси върху енергийните 

ресурси в размер на 1,9 % от БВП, по-голямата част, от които постъпват от таксите върху 
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течните горива в автомобилния транспорт и личните автомобили, 0,6 % от БВП пък са от 

данъци върху превозните средства. В допълнение към данъците са въведени и тол-такси и 

такси за ползването на транспортната инфраструктура. По този начин потребителите на 

транспортни услуги плащат значителна сума, но много често цените за превозите не 

отразяват адекватно реалните разходи, които обществото понася в резултат от техния избор. 

В тази връзка Европейската комисия предложи в края на 2009 г. етапна стратегия за 

интернализиране на външните разходи във всички видове транспорт. Освен това са 

предвидени мерки, които да се предприемат от страните-членки и международните 

организации като допълнение към тази стратегия и с цел гарантиране на включването на 

външните разходи във всички видове транспорт в крайните (потребителски) цени на 

превозните услуги. 

- Законова рамка за по-нататъшното отваряне на транспортния пазар и 

насърчаване на конкуренцията – основната цел е налагането на строги 

правила за конкуренция на вътрешния транспортен пазар в Европа. Тя 

трябва да включва опростяване на административните процедури с цел 

намаляване на административната тежест върху транспортните компании. 

Регулаторната рамка трябва да се развива по посока на хармонизиране на 

задълженията за опазване на околната среда, ефективен контрол, правна 

защита на правата на работниците и служителите и правата на 

потребителите на транспортни услуги. Кампаниите за повишаване на 

квалификацията и информираността ще играят важна роля по отношение 

на въздействието върху потребителското поведение и улесняването на 

избора на вид транспорт за постигането на устойчива мобилност. 
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Глава 2 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРЕВОЗИТЕ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА СДЕЛКИ ЗА 

МЕЖДУНАРОДНИ ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ 

1. СЪЩНОСТ И ОСОБЕНОСТИ НА СДЕЛКИТЕ ЗА МЕЖДУНАРОДНИ 

ПРОДАЖБИ 

Сделките за международните продажби са основната форма за осъществяване на 

международния търговски обмен. Те имат следните основни характеристики: 

- контрагенти са фирми от две или повече различни държави; 

- участват посредници (комисионери) и помощни организации 

(транспортни, спедиторски, застрахователни, контролни, търговски и др.); 

- стоката и документите по сделката преминават през различни държави; 

- плащанията се извършват във валута (понякога се налага плащане в 

различни валути за различните операции); 

- необходимо е познаване и спазване на различни национални 

законодателства. 

- международните сделки са съпроводени с по-висок риск от неспазване на 

договорните отношения. 

За осъществяването на сделките за международни продажби е необходима 

предварителна подготовка, която бива обща и конкретна. 

Общата подготовка налага изясняване на условията за осъществяване на търговска 

дейност на международния пазар с определени стоки; провеждане на SWOT-анализ (анализ 

на силните, слабите страни, възможностите и заплахите за осъществяване на сделката); 

запознаване с търговското законодателство; познаване на митническите и икономическите 

режими при въвеждане на стоки, както и специфичните мерки срещу дъмпинговия внос; 

запознаване с правилата за прилагане на междуправителствени документи (спогодби за 

избягване на двойното данъчно облагане СИДДО); познаване на съдържанието на 

документи от международни организации (Виенска конвенция за международни продажби, 

INCOTERMS); изясняване на правилата за използване на документарна банкова гаранция и 

др. платежни инструменти; познаване на конюнктурата за покупко-продажба на стоки на 
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международния пазар; изясняване на фирмената структура на пазара, както и запознаване с 

обичаите и неписаните правила за осъществяване на международните търговски сделки. 

Конкретната подготовка на сделките за международни покупко-продажби на стоки 

включва търговски преговори с цел избор на контрагент или отказ от сделката поради липса 

на икономическа целесъобразност. Преговорите обхващат:  

- формулиране на позицията на страните по сделката, техните очаквания и 

предпочитания, приоритети и възможности;  

- защита на позициите на страните по сделката – изясняване на текущата делова 

практика и обмен на ценова информация; 

- съгласуване на позициите чрез компромиси и отстъпки. 

Основните документи, които са необходими за воденето на търговските преговори 

включват оферта, запитване и поръчка (ордер).  

Офертата може да бъде твърда (тя обвързва оферента с посочените условия в срока на 

нейната валидност), свободна (не обвързва оферента с включените условия). Офертата 

може да бъде писмена или устна. 

Запитването отразява желанието на едната от страните да закупи определена стока. На 

него се отговаря с  твърда оферта.  

Поръчката (ордерът) се прави по инициатива на купувача, тя има обвързваща сила и е 

аналогична на твърдата оферта. Използва се при наличието на дълготрайни търговски 

връзки между контрагентите. 

Изпълнението на сделките за международни продажби е свързано с фактическото 

доставяне на стоката на определено място и време на купувача или негов представител. То 

включва: 

1). Физическо придвижване на стоките, обхващащо осъществяването на товаро-

разтоварните операции, транспортирането и складирането; 

2). Подготовка и придвижване на комплект от документи, включително: 

-  документи, свързани с външнотърговския режим като разрешителни за внос или износ, 

лицензи, удостоверения и пр.; 

- стокови документи – сертификати за качество, фитосанитарни, ветеринарни и 

санитарни сертификати, сертификати за произход, опаковъчни листи и др.; 

- транспортни документи – договори за превоз, карнети и др.;  
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- платежни документи – експортна фактура (invoice) – служи за извършване на 

плащането и осчетоводяване на разхода на вносителя, база е за начисляване на мита, данъци 

и такси; нареждане за плащане – до банката на вносителя, може да се открие документарен 

акредитив; 

- митнически документи – декларации за внос или износ, митнически манифест; TIR-

карнети – необходими при транзитните автомобилни превози, издава се от гарантиращата 

организация - Асоциацията на българските предприятия за международни превози и 

пътищата (АЕБТРИ); АТА – карнети – необходими за транзитен превоз или временно 

допускане на стоки на митническата територия на страната. 

При осъществяването на международните търговски сделки се изготвя досие на всяка 

сделка. Това досие служи за анализ на резултатите от сделката, то се закрива се след 

приемане на стоката и усвояване на плащанията и се съхранява в архивите. При наличието 

на рекламации, закриването на досието се извършва след тяхното уреждането. 

Условията за осъществяването на сделки за международни покупко-продажби на стоки 

се договарят между контрагентите и се вписват във външнотърговските договори под 

формата на различни клаузи, а именно: 

1.  Предмет на договора - продавачът поема задължението да достави стоката, а 

купувачът – да я приеме и да плати уговорената цена. Обект на продажбата е 

съответната стока, която се описва в спецификацията – остойностена или опростена 

фактура. 

2. Количество на стоката – избира се мерна единица за точно количествено 

определяне и отчитане на теглото на стоката и на опаковката; 

3. Качество на стоката – дефинира се по стандарт, по техническо описание (при 

специфични изисквания на клиента), по мостра (за стоки от леката и хранително-

вкусовата промишленост); 

4. Цена – записва се като определена или определима, за какъв период се прилага, дали 

е твърда или променлива. Прилагат се ценови отстъпки за големи количества, за 

редовни клиенти, за по-ниско качество, за покупки извън сезона, за плащане в брой, 

за сервизно обслужване в гаранционния срок и др. 

5. Франкировка – урежда въпросите за разпределяне на разходите и фактическите 

действия по придвижването на стоката. В търговската практика се нарича база на 
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цената или условия на доставката. Тези условия се записват в договорите, 

фактурите и транспортните документи със стандартизирани формули. 

6.  Начин и форма на плащане – определят се: 

- Схема на плащане на стойността на сделката – дали плащането ще бъде авансово за 

цялата стойност, или ще се извърши след получаване на стоката. Възможно е плащане 

на части, плащане в определен срок след изпълнение на доставката (търговски 

кредит) и др. схеми; 

- Средства на плащане – прилагат се полици (записи на заповед или менителници), 

чекове или кешови плащания; 

 - Форми на плащане – най-често се използват преводи, документарни акредитиви, 

документарно валутно инкасо и др.; 

7. Срок на доставката – в договора за международна покупко-продажба на стоки се 

определя конкретна дата (с формулировки „не по-късно от...”, „до края на...”, „в 

началото на месец...”, „до средата на месец...”, „до края на месец...”), или сделката се 

изпълнява при обвързване с определени условия или действия (вписват се 

формулировки като: „до 2 месеца след прибиране на реколтата”, „10 дни след 

откриване на акредитива”, „5 работни дни след получаване на разрешение за износ” 

и др.); 

8. Опаковка, маркировка и етикетировка – необходими са за целите на превозването. 

Те предпазват от повреждане стоката по време на превоз, стимулират продажбите, 

осигуряват оптимална разфасовка, предпазват от вътрешни повреди и разваляне и пр. 

9. Транспортна клауза – урежда вида на транспорта, специфичните изисквания към 

транспортните средства, както и подреждането и съхранението на стоката по време 

на превоз. 

10. Условия за количествено и качествено приемане на стоката – определя се място, 

време и лице, което да ги извърши; 

11. Рекламационна клауза – прилага се при неизпълнение на сделката по качество, 

количество или срок. В рекламационната клауза се определят срокове за предявяване 

на рекламации; 

12. Неустойки – предвижда се заплащане на определени суми при неизпълнение на 

задълженията на една от страните по договора; 
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13. Гаранции – упоменати са срокове за извършване на гаранционно обслужване според 

вида на стоките, определя се начало на валидност на гаранцията, задълженията за 

безплатна доставка на резервни части, извършване на ремонти и др. условия; 

14. Форсмажор – урежда случаите на освобождаване на страните по сделката от 

отговорност за неизпълнение на задълженията под въздействие на непреодолима или 

непредвидима сила; 

15. Арбитражна клауза – изразява готовността на страните да решават във взаимен 

интерес всички възникнали спорове. Ако не се постигне приемливо решение, 

споровете се отнасят до арбитраж. 

16. Приложимо право – посочва се конкретно в договора да покупко-продажба на 

стоките и има съществено значение при възникване на спорове; 

17. Специални клаузи – например вписване на формулировки като: “забранено за 

реекспорт”, “договорът влиза в сила след получаване на разрешение за износ” и др.; 

18. Общи условия – свързани са с действието на договорености като: момент на влизане 

на договора в сила; условия, процедури и срокове за изменения и допълнения на 

договора; основания, процедури и последствия от едностранно прекратяване на 

договора преди изтичане на неговия срок; брой на оригиналните екземпляри на 

договора; език и др. 

Степента на конкретност и изчерпателност на разработването на отделните клаузи 

зависи в голяма степен от икономическите интереси на контрагентите и техните 

договорености. 

2. УСЛОВИЯ НА ВЪНШНОТЪРГОВСКИЯ ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-

ПРОДАЖБА И МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ 

При изпълнението на външнотърговските договори за покупко-продажба на стоки е 

много важно да се уредят взаимоотношенията свързани с разпределянето на рисковете и 

задълженията по отношение на организирането на доставките на стоките. В тази връзка се 

налага конкретизиране на момента на прехвърлянето собствеността върху стоките и 

рисковете, свързани с увреждане или загуба на стоката, от продавача върху купувача 

Необходимо е да се уточни как се разпределят разходите и фактическите действия по 

придвижването на стоката между продавача и купувача. Всички тези условия са тясно 
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свързани е със структурата на цената и с физическото придвижване на стоката и се уреждат 

в стандартизираните търговско-транспортни клаузи ИНКОТЕРМС (International 

Commercial Terms). 

Условията ИНКОТЕРМС (INCOTERMS) са разработени от Международната търговска 

камара в Париж през 1936 г., тяхната последна редакция е от 2001 г. Тези условия се вписват 

в договорите, фактурите и транспортните документи със стандартизирани формули, 

обединени в 4 групи – E, F, C и D (виж таблица 2).  

Таблица 2    Групиране на термините на INCOTERMS 

Категория  Термин  Оригинално 
наименование 

Превод и значение  

Е (тръгване)  EXW  Ex works  От завод  

F (основен 

превоз 
неплатен)  

FCA  Free Carrier  Франко превозвач  

FAS  Free alongside ship  Франко борда на кораба  

FOB  Free on board  Франко товарни операции  

С (основен 

превоз 
платен)  

CFR  Cost and Freight  Цена и навло  

CIF  Cost,Insurance, Freight  Цена,застраховка, навло  

CPT  Carriage paid to... (n.p.d.)  Превоз платен до...  

CIP  Carriage and insurance paid 

to... (n.p.d.)  
Превоз и застраховка, 

платени до...  
D 

(пристигане)  
DAF  Delivered at frontier  Доставка до граница  

DES  Delivered ex ship  Доставка от кораб  

DEQ  Delivered ex quay  Доставка от кей  

DDU  Delivered duty unpaid  Доставка без плащане на 

вносни мита  
DDP  Delivered duty paid  Доставка с плащане на 

вносни мита  Източник: INCOTERMS 

Категория Е на термините включва клаузата EXW (Ex Works, Ex Warehouse – от завода, 

от склада, с посочено място за натоварване). При вписването на тази клауза в договора за 

покупко-продажба на стоките и в транспортния договор се подразбира, че собствеността 

върху стоките и рисковете, свързани с тяхното увреждане при доставката се прехвърлят от 

продавача върху купувача при натоварването на стоката от посочения склад или завод. 

Цената на търговската сделка, покрива стойността на стоката и разходите по нейното 

подреждане в склада /завода/ на продавача. При използването на това условие цената на 

търговската сделка е най-ниска, тъй като е изчистена от разходи по доставката и е най-близо 
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до стойността на стоката. Договорът за превоз се сключва от купувача и съответно всички 

разноски по доставката се поемат от него. 

Категория С включва използването на три търговско-транспортни термина: 

- FCA - Free Carrier (до първия превозвач, с посочено място на предаване на стоката 

на първия превозвач) – вписването на тази клауза означава, че собствеността върху 

стоките и рисковете, свързани с тяхното увреждане по време на доставката се 

прехвърлят от продавача върху купувача при предаване на стоките на първия 

превозвач по време и на място, посочено от купувача. Цената на сделката покрива 

стойността на стоките и разходите за тяхното транспортиране и предаване на първия 

превозвач. Договорът за превоз се сключва от купувача, който поема и разходите за 

транспортиране и получаване на стоките. Този термин се използва за неморски 

превози, а също и при комбинирани и морски превози в контейнери; 

- FAS - Free Alongside Ship (свободно по продължение на борда на кораба, с посочено 

пристанище на натоварване) – собствеността върху стоките и рисковете, свързани с 

тяхното увреждане се прехвърлят от продавача върху купувача след подреждане на 

стоките на кея на пристанището на натоварване по продължение на борда на кораба. 

Цената на търговската сделка покрива стойността на стоките и разходите по тяхната 

доставка и подреждане на отправното пристанище. Превозният договор се сключва 

от купувача и съответно разходите за превоза се поемат от него. Условието FAS се 

използва основно при морски превози на стоки; 

- FOB – Free on Board (свободно на борда на кораба, с посочено пристанище на 

натоварването) - собствеността върху стоките и рисковете, свързани с тяхната 

доставка се прехвърлят от продавача върху купувача при натоварването на стоката 

в отправното пристанище, когато стоката пресича линията на борда на кораба. 

Цената на международната търговската сделка покрива стойността на стоките и 

всички разходите, които са направени за тяхното обработване, придвижване и 

натоварване на борда на кораба в отправното пристанище. Договорът за превоз се 

сключва от купувача, който поема и разходите за транспорт. Клаузата FOB e една от 

най-често използваните в търговската практика. Предназначена е за морски превози 

с класическо вертикално товарене на корабите. Тя се използва често и при неморски 

превози. 
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Категория F обхваща използването на 4 основни клаузи, а именно: 

- CFR – Cost and Freight (стойност и фрахт, с посочено пристанище/пункт на 

разтоварването) - собствеността върху стоките и рисковете, свързани с тяхната 

доставка се прехвърлят от продавача върху купувача при натоварване на стоката в 

отправното пристанище (отправния пункт), когато стоката пресича линията на борда 

на кораба, респ. когато се натовари на съответното транспортно средство. Цената на 

сделката покрива стойността на стоката, транспортните, спедиторските и други 

административни разходи до получаващия пункт. Следователно, превозният 

договор се сключва от продавача и именно той поема разходите за превоза; 

- CIF – Cost, Insurance and Freight (стойност, застраховка и фрахт, с посочено 

пристанище на разтоварването) - собствеността върху стоките и рисковете, свързани 

с тяхната доставка се прехвърлят от продавача върху купувача при натоварване на 

стоката в отправния пункт, когато стоката се натовари на съответното транспортно 

средство. Цената на сделката покрива стойността на стоките, транспортните, 

спедиторските и други административни разходи, а също и стойността на карго-

застраховката до получаващия пункт. Продавачът е длъжен да застрахова стоката в 

полза на купувача. Застраховката трябва да бъде на стойност с 10 % над фактурната 

стойност на стоката и застрахователното покритие да бъде “свободно от частна 

авария” ( free of particular average - FPA) и във валутата на плащане на сделката. 

Условието CIF е предназначено основно за морски превози, но се прилага и при 

превози по другите видове транспорт; 

- CPT – Carriage Paid to … (транспортни разходи платени до..., с посочено място за 

доставката) - собствеността върху стоките и рисковете, свързани с тяхното 

увреждане или загуба по време на доставката се прехвърлят от продавача на 

купувача при предаването на стоките на първия превозвач на място и по време, 

посочено от превозвача. Цената на сделката за покупко-продажба покрива 

стойността на стоките, а също и транспортните, спедиторските и административните 

разходи до мястото на доставка. Договорът за превоз се сключва от продавача и 

съответно той поема разходите за превоза. Условието CPT е аналогично на CFR и е 

предназначено основно за неморски превози. 
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- CIP – Carriage and Insurance Paid to ... (транспортни разходи и застраховка платени 

до..., с посочено място на доставката) - собствеността върху стоките и рисковете, 

свързани с тяхната доставка се прехвърлят от продавача на купувача при предаване 

на стоката на първия превозвач на място и по време, посочено от превозвача. Цената 

на сделката покрива стойността на стоките, транспортните, спедиторските и 

административните разходи, както и разходите по карго-застраховката до мястото 

на доставка. Договорът за превоз се сключва от продавача, който има и задължение 

да застрахова стоката до мястото на доставка на стойност 10 % над фактурната със 

застрахователно покритие “свободно от частна авария”. Условието CIP e 

предназначено за уреждане на доставките с неморски или комбинирани превози. 

Термините от категория D са следните: 

- DAF – Delivered at Frontier (доставка до границата, с посочен граничен пункт) - 

собствеността върху стоките и рисковете, свързани с тяхната доставка се прехвърлят 

от продавача на купувача при преминаването на стоките през предварително 

посочения в търговския договор граничен пункт в момента след тяхното 

обработване от едната митническа и гранична администрация и преди приемането 

им от другата. Цената на сделката покрива стойността на стоките и разходите по 

тяхното доставяне до посочения граничен пункт. Продавачът урежда транспорта до 

този пункт и заплаща разходите за него, а купувачът – от граничния пункт до мястото 

на доставката; 

- DES – Delivered ex Ship (от кораба, с посочено пристанище на разтоварването) - 

собствеността върху стоките и рисковете, свързани с тяхната доставка се прехвърлят 

от продавача на купувача при разтоварването в получаващото пристанище, когато 

стоките преминат линията на борда на кораба. Цената на сделката покрива 

стойността на стоките, транспортните, спедиторските и административните разходи 

до получаващото пристанище. Договорът за превоз се сключва от продавача и 

именно той поема транспортните разходи; 

- DEQ – Delivered ex Quay (duty paid) – (от кея, мито платено, с посочено пристанище 

на разтоварване) - собствеността върху стоките и рисковете, свързани с тяхната 

доставка се прехвърлят от продавача на купувача след разтоварването и 

подреждането на стоките. Точният момент се определя от момента на тяхното 



37 
 

преминаване през линията на борда на кораба и подреждането им на кея на 

получаващото пристанище. Цената на външнотърговската сделка покрива 

стойността на стоката, транспортните, спедиторските и административните разходи 

до разтоварването на стоките и тяхното подреждане на кея на получаващото 

пристанище. Вносните мита се заплащат от продавача, тъй като за да разтовари 

стоката, той трябва да уреди всички митнически формалности. Поради това цената 

по правило включва и дължимите вносни мита. Съответно договорът за превоз се 

сключва от продавача, който поема и транспортните разходи. Терминът DEQ се 

използва при уреждането на доставките на стоки по морски транспорт; 

- DDU – Delivered Duty Unpaid to… (доставено без платено мито до..., с посочено 

място на доставка) - собствеността върху стоките и рисковете, свързани с тяхната 

доставка се прехвърлят от продавача върху купувача при предаването им на 

купувача в посоченото място на доставка. Цената на сделката покрива стойността на 

стоката и всички разходи по доставката, с изключение на вносното мито. Договорът 

за превоз се сключва от продавача, който заплаща съответно и транспортните 

разходи; 

- DDP – Delivered Duty Paid to… (доставено до..., мито платено, с посочено място на 

доставка) - собствеността върху стоките и рисковете, свързани с тяхната доставка се 

прехвърлят от продавача върху купувача при предаването им на купувача в 

посоченото място на доставка. Цената на външнотърговската сделка покрива 

стойността на стоката, транспортните, спедиторските и административните разходи 

до мястото на доставката и вносните мита. Превозният договор се сключва от 

продавача, той поема и транспортните разходи. Цените на сделките, определени на 

база използването на термините DDP и DEQ са най-високи, защото включват всички 

разходи по доставката на стоките до техния получател (купувача). 

Прилагането на търговско-транспортните клаузи INCOTERMS води до по-добро 

използване на наличните транспортни и други възможности и до повишаване на 

ефективността от доставките. Тези правила имат факултативен характер, т.е. те се прилагат 

в отношенията между контрагентите само ако са записани в договора за покупко-

продажбата на стоките. Ако нито една от стандартизираните формули не отговаря на 

изискванията на страните по сделката, може да се приложи общата формулировка “Франко 
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...” (място на доставката). В този случай страните трябва да се договорят относно 

разпределянето на разходите и фактическите действия по организацията на доставката на 

стоките. 

В различните видове транспорт най-често намират приложение различни термини (виж 

таблица 3). 

Таблица 3 Приложение на термините INCOTERMS в различните видове транспорт 

Вид на транспорта  Термин  Превод и значение  

Всеки вид транспорт, вкл. 

комбиниран  
EXW  Ex works... (n.p.d.)  

FCA  Free carrier... (n.p.d.)  

CPT  Carriage paid to...(n.p.d.)  

DAF  Delivered at frontier (n.p.d.)  

DDU  Delivered duty unpaid (n.p.d.)  

DDP  Delivered duty paid (n.p.d.)  

Въздушен  FCA  Free Carrier ...(n.p.d.)  

Железопътен  FCA  Free Carrier... (n.p.d.)  

FAS  Free alongside ship (named port of shipment)  

Транспорт по море  
или по вътрешен  
воден път  

FOB  Free on board (named port of shipment)  

CFR  Cost and freight (n.p.d.)  

CIF  Cost, insurance аnd freight (n.p.d.)  

DES  Delivered ex ship (n.p.d.)  

DEQ  Delivered ex quay (n.p.d.)  
Източник: НСБС, Наръчник за обучение на спедиторски кадри, 2007. 

Както е видно от таблицата терминът FCA е подходящ за прилагане във всеки вид 

транспорт. Много важно при това е да се определи точния момент на предаване на стоките, 

тъй като той е от значение за определяне на момента на прехвърляне на собствеността и 

рисковете от подавача върху купувача, респ. за определяне на отговорността на превозвача. 

Освен това моментът на предаване на стоката е важен и по отношение на определяне на 

страната по търговската сделка, която следва да осъществи натоварването на стоката. 
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При превози по железопътен транспорт, в зависимост от това дали стоките се превозват 

като вагонна или контейнерна пратка, продавачът извършва натоварването, а натовареният 

вагон или контейнер се приема от превозвача. 

При превози по автомобилен транспорт, ако натоварването се извършва в помещения 

на продавача, стоката се предава натоварена върху транспортното средство на купувача, а 

ако натоварването се извършва в място, посочено от превозвача, стоката се предава на 

превозвача и той извършва натоварването. 

При превози по вътрешни водни пътища (речен транспорт) предаването на стоките се 

осъществява едновременно с тяхното натоварване на борда на кораба, осигурен от 

продавача или от купувача в отправното пристанище. 

При превози по морски транспорт, когато пратката е контейнерна (FCL - Full container 

load), предаването се извършва едновременно с приемането на натоварения контейнер от 

морския превозвач. Когато стоката не се помества в цял контейнер (LCL - Less than container 

load), продавачът е задължен да я превози до контейнерния терминал и да я предаде на 

превозвача. 

При превози по въздушен транспорт предаването се счита за извършено в момента на 

приемането на стоката от превозвача или лице (агент), действащо от негово име. 

При комбинирани и мултимодални превози стоките се считат за предадени за превоз 

съгласно някое от споменатите по-горе условия в зависимост от вида на първото 

транспортно средство. 

3. УСЛОВИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ПРЕВОЗИ 

Освен разпределянето на рисковете и задълженията, свързани с доставката на стоките и 

уреждането на финансовите взаимоотношения между контрагентите, други важни 

изисквания при изпълнение на международните търговски сделки и превози са свързани с: 

- Класификация на стоките – прави се от превозвачите, но товародателите носят 

пълна отговорност по отношение на точното описание на спецификата на 

превозваните продукти, които въз основа на това описание попадат в съответния 

тарифен клас; 

- Изготвяне на азбучници на товарите – извършва се от превозвачите; 
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- Определяне на тарифните цени – на база класификацията на товарите, превозното 

разстояние и техните количествени характеристики. Възможно е използване на 

преференциални и специални цени за определени класове стоки; 

- Определяне срока за доставка на стоките - според вида на използвания транспорт 

и договореностите между контрагентите по външнотърговската сделка. 

Заплащането на извършените превозни услуги се извършва на основата на система от 

цени, при изграждането, на която се отчитат както условията, при които протича самия 

транспортен процес, така и условията на транспортния пазар. Тази система се базира на 

изразяването на стойността на транспортната услуга посредством тарифа или договорена 

цена. 

Тарифата е система от предварително определени цени и условия, въз основа на която 

се погасяват задълженията на собствениците на товарите към превозвачите. Основни 

ценообразуващи фактори и условията, при които се прилагат единичните превозни цени са: 

клас на товара, вид и товароспособност (съответно товаровместимост) на транспортното 

средство, разстояние на превозите, срок на доставката и др.  

Прилагането на тарифите в международния транспорт е само препоръчително. 

Икономическата основа на Международните сточни (товарни) тарифи (МСТ) са 

стокопотоците, които възникват за превоз по определени направления. Правната база за 

тяхното прилагане са международните конвенции (съглашения) в областта на транспорта. 

Основните функции на международните сточни тарифи са свързани с предоставянето на 

възможности за предварително уведомяване на клиентите относно превозните цени и 

условията, при които се извършват международните превози; осигуряването на известно 

преразпределение на товаропотоците между отделните видове международен транспорт, 

поради което цените за превозите трябва да бъдат гъвкави и конкурентоспособни; създаване 

на предпоставки за избягване на неоснователното вливане на национален доход от една 

държава в друга, както и осигуряване на необходимите приходни постъпления на 

превозвачите, за да могат те да покриват оперативните си разходи от международна 

транспортна дейност и да реализират печалба. 

Предимствата от прилагането на международните тарифи се заключават в 

осигуряването на независимост на превозвачите и техните ценови условия от пазарната 
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конюнктура, провеждане на подходяща политика към клиентите, която изисква високо 

качество на транспортните услуги. 

За разлика от прилагането на предварително определените цени в тарифите, при 

договарянето на превозните цени е налице свободно определяне на маршрути, условия и 

цени за превозите въз основа на конюнктурните промени. 

Чрез тарифната политика, която се изразява в отстъпки от публикуваните тарифни цени, 

правени явно или под скрита форма, се преодоляват недостатъците на тарифите. В 

различните видове транспорт тези отстъпки има различни наименования: рабати в морския 

транспорт, куртажи – в железопътния, рефакции – в речния, акордни отстъпки – в 

автомобилния транспорт и комисиони – във въздушния. 

 Транспортният процес е естествена завършваща фаза на производствения цикъл и от 

неговото успешно осъществяване зависи реализацията на материалните продукти в сферата 

на индустриалното и крайното потребление. Влиянието на транспорта върху икономиката 

като цяло се разпростира както върху качеството на оказваните услуги, така и върху тяхната 

количествена страна. Покупките на стоки и услуги се управляват под влияние на наличния 

транспортен капацитет, в съответствие с това се определя и капацитетът на складовата база 

на предприятията, количествата на доставките на необходимите за производството 

материали и суровини и пр. 
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Глава 3 

МЕЖДУНАРОДЕН АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ 

1. СЪСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ АВТОМОБИЛЕН 

ТРАНСПОРТ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

Автомобилният транспорт има ключово значение по отношение на свободното движение 

на хора и стоки в рамките на Европа. Той има важно влияние върху всекидневието на 

европейските граждани като основно средство за достъп до работа, услуги и обществени 

мероприятия. От друга страна, този вид транспорт създава връзки, които играят важна роля 

по отношение на развитието на социалната, регионалната и икономическа кохезия в Европа. 

Освен това, той въздейства върху околната среда и качеството на живот на всеки жител на 

страните-членки на ЕС3. През последните десетилетия съществува все по-голямо търсене 

на т.нар. „индивидуална мобилност”, но същевременно се налага намаляване на вредното 

въздействие на автомобилния транспорт върху околната среда и повишаване на неговата 

ефективност. ЕС желае екологична, сигурна и интелигентна транспортна система, а 

наличието и развитието на високо конкурентен транспортен сектор е крайно необходим за 

бизнеса. 

Автомобилният транспорт е основен в ЕС при превозите както на товари, така и на 

пътници. Обемът на товарните автомобилни превози през 2008 г. в ЕС е малко над 4 пъти 

повече от обемът на превозите на товари по железопътен транспорт. Около две трети от 

товарните автомобилни превози, осъществени от превозвачи, регистрирани в ЕС са 

вътрешни. Този относителен дял е различен в различните страни: вътрешният транспорт 

преобладава в страни като Кипър (99,1 % от всички товарни превози), Великобритания (93,6 

%) и Финландия (92,5 %), докато неговият дял е значително по-нисък в Словения (16,2 %), 

Латвия (12,5 %) и Люксембург (6.6 %). Същевременно е налице тенденция на непрекъснато 

увеличаване на обема на превозите по страни (виж таблица 4). 

 
3 European Road Transport Research Advisory Council. The competitive route to sustainability and safety. Brussels, 
2007. 
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Таблица 4 Международни автомобилни превози, извършени от превозвачи, 
регистрирани по страни         млрд. ткм 

Страни 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

ЕС-27 429,9 452,9 475,4 486,4 549,0 567,8 604,2 622,6 609,7 
Белгия 31,29 32,62 32,50 30,96 28,46 24,57 23,40 22,44 20,15 

България 3,34 4,74 4,87 4,91 7,35 9,33 7,96 8,73 8,20 

Чехия 23,10 24,06 27,36 29,17 29,97 27,93 34,29 32,31 35,13 

Дания 13,02 11,27 11,46 12,00 12,58 12,24 9,76 9,16 8,76 

Германия 54,18 58,95 59,74 63,54 71,45 72,49 78,64 82,01 76,99 

Естония 3,22 4,13 3,63 2,41 3,62 3,98 3,57 4,48 5,52 

Ирландия 3,94 3,20 3,55 3,72 3,93 3,93 3,62 4,59 4,14 

Гърция 4,50 4,60 4,70 4,80 5,03 5,00 7,87 6,06 4,50 

Испания 41,78 47,04 55,04 54,18 65,81 66,84 67,20 68,26 67,80 

Франция 40,84 38,30 34,62 32,71 33,02 27,95 28,69 27,82 24,43 

Испания 26,43 31,76 32,60 30,90 38,81 40,22 31,64 27,00 26,00 

Кипър 0,03 0,03 0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 

Литва 3,31 3,72 4,23 4,44 5,00 5,66 8,04 10,20 9,81 

Латвия 6,24 6,76 9,19 9,50 10,07 13,77 15,90 17,57 17,86 

Унгария 7,20 8,21 8,60 9,08 9,03 8,31 8,26 9,01 9,75 

Малта 6,98 6,65 6,75 7,54 9,63 13,76 18,05 22,62 22,72 

Холандия 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Австрия 48,03 47,49 47,16 47,98 55,76 52,34 52,18 47,24 46,15 

Полша 22,73 25,08 25,84 26,52 26,81 24,53 24,75 22,66 19,74 

Португалия 27,02 28,23 29,82 32,99 43,98 50,89 68,90 85,11 93,01 

Румъния 21,85 23,00 22,90 22,73 23,38 25,16 27,30 27,88 21,98 

Словения 4,41 7,90 14,37 17,22 22,57 32,13 34,57 35,59 33,20 

Словакия 3,40 5,11 4,66 5,05 6,74 8,67 9,83 11,16 13,63 

Финландия 9,28 8,48 9,91 11,54 13,11 16,95 17,01 21,54 22,96 

Швеция 4,26 3,80 3,90 4,03 4,96 4,04 4,25 3,86 2,24 

Великобритания 4,17 4,19 4,82 5,17 4,26 3,87 4,44 4,15 4,42 
Източник: ЕUROSTAT, 2010 
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По отношение на пътническите превози тенденцията за все по-широко използване на 

личните автомобили е особено ясно изразена. Обемът на извършената работа от в пкм в 

рамките на ЕС нараства с 1,6 % ежегодно, за да достигне 4,7 трилиона пкм през 2008 г. (виж 

таблица 5). Най-голямо нарастване на превозите с лични автомобили се наблюдава в новите 

страни – членки на ЕС (около 4,6 % годишно) за разлика от ЕС - 15, където този ръст е от 

1,5 % на година. 

Таблица 5 Извършена пътническа превозна работа от леките автомобили, млрд. пкм 

Страни 
Години 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
EU27 4322 4406 4480 4511 4570 4564 4680 4760 4725 
Белгия 106 107 108 107 109 109 110 112 111 
България 27 28 29 31 33 35 38 40 43 
Чехия 64 63 65 67 68 69 70 72 72 
Дания 51 50 50 51 51 51 52 53 53 
Германия 831 853 863 858 869 857 863 868 852 
Естония 7 7 7 8 8 10 10 10 11 
Ирландия 38 40 40 41 42 43 45 47 49 
Гърция 63 68 72 76 80 85 90 95 100 
Испания 303 308 315 322 330 338 341 343 339 
Франция 700 728 733 739 737 727 724 728 720 
Италия 727 718 712 711 716 689 745 768 720 
Кипър 4 4 4 4 5 5 5 5 6 
Литва 12 12 13 13 12 12 14 16 17 
Латвия 26 26 26 29 31 35 39 39 38 
Люксембург 6 6 6 6 6 6 7 7 7 
Унгария 46 46 46 46 46 47 47 41 42 
Малта 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Холандия 141 142 144 146 152 149 148 149 147 
Австрия 67 67 68 69 70 71 71 72 73 
Полша 150 158 167 172 182 197 219 239 274 
Португалия 71 73 78 82 83 85 86 87 87 
Румъния 51 53 54 56 58 61 64 68 71 
Словения 20 21 21 21 22 23 23 24 25 
Словакия 24 24 25 25 25 26 26 26 26 
Финландия 56 57 58 60 61 62 62 64 63 
Швеция 92 93 95 96 97 97 97 99 98 
Великобритания 640 654 677 673 678 674 682 685 679 

Източник: Генерален директорат по мобилност и транспорт, ЕС, 2010 
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През 2008 г. приблизително две трети от общия обем на пътническите превози с леки 

автомобили в рамките на ЕС - 27 се осъществява в страните Германия (18 %), Франция (15 

%), Италия (15 %) и Великобритания (14 %). Населението на тези страни съответно е 53 % 

от общото население на ЕС-27. 

Таблица 6 Извършена пътническа превозна работа от автобусите, млрд. пкм 

Страни 
Години 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
ЕС - 27  518 520 519 520 527 528 528 542 547 
Белгия 13 14 15 16 17 18 18 20 20 

България 15 15 17 14 13 14 13 14 14 
Чехия 16 18 17 16 15 16 16 16 16 
Дания 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

Германия 69 69 68 68 68 67 66 65 64 
Естония 3 2 2 2 2 3 3 3 2 

Ирландия 6 6 6 7 7 7 7 7 8 
Гърция 22 22 22 22 22 22 22 22 22 

Испания 50 52 50 49 53 53 49 59 61 
Франция 43 41 42 43 44 44 45 47 49 
Италия 94 96 97 98 100 101 103 103 104 
Кипър 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Латвия 2 2 2 3 3 3 3 3 2 
Литва 3 3 3 3 4 4 4 4 3 

Люксембург 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Унгария 19 19 19 19 18 18 18 17 18 
Малта 0 0 0 0 1 0 1 1 1 

Холандия 11 11 11 11 12 12 12 12 13 
Австрия 9 9 9 9 10 9 9 10 10 
Полша 32 31 29 30 30 29 28 27 27 

Португалия 12 11 10 11 11 11 11 11 11 
Румъния 12 12 12 12 12 12 12 12 14 
Словения 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
Словакия 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

Финландия 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
Швеция 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

Великобритания 49 49 49 49 50 50 52 52 52 
Източник: Генерален директорат по мобилност и транспорт, ЕС, 2010 

Третият по значение вид транспорт (след превозите с лични автомобили и въздушния 

транспорт) в рамките на ЕС е автобусният транспорт. Обемът извършената превозна работа 
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при изпълнението на автобусните превози в рамките на ЕС е 547 млрд. пкм (таблица 6), 

което представлява приблизително 11,6 % от обема на извършената работа от леките 

автомобили. 

Малко над половината от обема на пътническите превози с автобуси се изпълняват от 

Италия (19 %), Германия (12 %), Испания (11 %) и Великобритания (10 %). Обемът на тези 

превози нараства с годишен процент от 0,5 % през периода от 2000 до 2008 г. и все още това 

нарастване е по-значително в старите (0,9 %), отколкото в новите (-1,4 %) страни-членки на 

ЕС. 

2. МЕЖДУНАРОДНИ ПРАВНИ РЕГЛАМЕНТИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА 

АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ 

Международните правни регламенти в областта на автомобилния транспорт имат за цел 

да се установят еднообразни правила за осъществяване на превозите и да се облекчат 

митническите процедури, както и да се предвидят гаранции при причиняване на вреди на 

трети лица от водачите на автомобили. Основните международни правни актове, които се 

прилагат при извършването на превози по автомобилен транспорт през различни страни са: 

2.1.Конвенция за движението по пътищата от 19.09.1949 г. , подписана от 80 

държави в Женева, изменена на 08.11.1968 г. във Виена; 

2.2.Протокол относно пътните знаци и сигнали от 19.09.1949 г. подписан от 40 

държави в Женева и изменен с Конвенцията за пътните знаци и сигнали 

България се присъединява към тези два регламента през 1962 г. На 08.11.1968 г. във 

Виена се подписват новите конвенции, които влизат в сила съответно на 21.05.1977 г. и на 

06.05.1978 г. България ги ратифицира през 1978 г. Тяхната цел е да уеднаквят правилата за 

движение по пътищата и предписанията на пътните знаци и сигнали за осигуряването на 

сигурни, надеждни и бързи международни автомобилни превози. 

2.3.Митническа конвенция за международен превоз на стоки под покритието на 

карнет ТИР (TIR - Transports Internationaux Routiers) 

Митническата конвенция за международен превоз на стоки под покритието на карнет 

ТИР е подписана през 1975 г. в Женева от 64 страни. България се присъединява през 1977 

г., а всички разпоредби на конвенцията влизат в сила през 1978 г. 
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Конвенция ТИР позволява международен автомобилен превоз на товари от отправно до 

получаващо митническо бюро през толкова страни, колкото е необходимо без какъвто и да 

е транзитен граничен контрол на превозвания товар. Съгласно тази конвенцията, за 

покриване на митата и таксите по време на превозите е създадена международна 

гарантираща верига. Вземанията при възникване на митнически нарушения се обезпечават 

от съответния гарант – в България това е Сдружението на българските предприятия за 

международни превози и пътища (АЕБТРИ). 

Във връзка с прилагането на конвенцията е създаден единен митнически гаранционен 

документ (карнет ТИР – виж фиг. 1, 2, 3 и 4), който заменя националните митнически 

документи. 
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Фигура 1 Карнет ТИР – заглавна страница 
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Фигура 2 Манифест на товарите към карнет ТИР 
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Фигура 3 Карнет ТИР – отрязък 2 
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Фигура 4 Констативен протокол на карнет ТИР 
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Карнетът ТИР представлява международен транспортен гаранционен документ за 

обезпечаване на митнически вземания до 50 000 щатски долара или 200 000 щатски долара 

за всеки карнет ТИР “табак/алкохол”. На територията на Европейския съюз гаранционното 

покритие на всеки карнет ТИР е 60 000 евро. Чрез него се извършва митническо оформяне 

на стоките в страната на износа, в транзитните страни и в страната на вноса.  

Наличието на валиден карнет ТИР се обозначава с табели върху превозните средства. 

При неговото представяне стоките не се подлагат на митнически преглед при транзитно 

преминаване през дадена страна, а също така не се изисква внасянето на парични депозити 

за обезпечаване на съответните мита. Следователно, карнетът ТИР е митнически документ, 

който замества националната митническа декларация или друг митнически документ, 

изискван от митническите органи във всяка страна, за поставяне на стоките под митнически 

контрол при осъществяване на режим транзит през нейната територия за осигуряване на 

надеждно обезпечаване на задълженията, които евентуално биха могли да възникнат при 

нарушение или нередност. Това е документът, който носи гаранционно покритие за 

заплащането на всички дължими суми при възникване на нарушения или нередности при 

осъществяването на превози на стоки под режим ТИР. Той е митнически документ, който 

се задейства от митническите органи в отправно митническо учреждение на дадена 

договаряща страна и се придвижва заедно с пътното превозно средство, състава от пътни 

превозни средства или контейнерите, както и стоките, които пътуват под покритието на 

съответния карнет ТИР. Карнетът се представя във всички останали отправни и транзитни 

митнически учреждения по време на превоза, като премахва необходимостта от попълване 

и подаване във всеки граничен пункт на съответните митнически документи, изисквани в 

дадената страна. 

Понастоящем режимът ТИР може да се прилага при превоз на товари в контейнери, при 

условие че поне част от превоза се осъществява с автомобилен транспорт. 

Операцията ТИР може да включва няколко отправни и получаващи митнически бюра, но 

не повече от 4. Съответно това могат да са: едно изпращащо и три получаващи, две 

изпращащи и две получаващи, три изпращащи и едно получаващо. Карнетът ТИР може да 

се оформя в получаващите митнически учреждения само ако е бил приет и оформен от 

всички предвидени отправни митнически учреждения. Той представлява книжка с твърди 

корици и съответен брой листа, наречени волети. Броят им се определя в зависимост от 
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дестинацията на превоза, и боря на митническите пунктове, през които ще премине 

превозното средство, но не по-малко от четири. За държавата изпращач, за всяка транзитно 

премината страна, както и за страната получател е необходимо наличието на една двойка 

волети, с различен цвят (бял и зелен), съответно за всяко изпращащо, транзитно входно, 

транзитно изходно и получаващо митническо учреждение. В долния край на волета е 

поставен контролен талон, наречен суше. 

При осъществяване на митническия контрол се оформят волетите и сушетата на 

съответния карнет ТИР, като волетите се късат и остават в даденото 

отправно/гранично/транзитно/получаващо митническо учреждение, а сушетата, оформени 

от митническите служители остават прикрепени към карнета ТИР, заедно с попълнените 

корица и жълт манифест за нуждите на превозвача или други административни органи. 

Издаваните карнети ТИР за осъществяване на международни превози по автомобилен 

транспорт са 4-листови (за транзит през една страна), 6-листови (могат да се използват при 

превозване на товари от България до страни от Европейския съюз, като се минава транзитно 

през страни, които не членуват в ЕС. По този начин се получава преференциални условия 

за преминаване през страната - нечленка на ЕС4), 14-листови (за преминаване през 4 

митнически пункта) и 20-листови (за преминаване през 4 пункта и групаж). 

Превозът на някои видове стоки под покритието на карнет ТИР е абсолютно забранен. 

Такива са: 

• неденатуриран алкохол с алкохолно съдържание по обем 80 % vol или 

повече; 

• етилов алкохол, неденатуриран, с алкохолно съдържание по обем под 80 % 

vol;  

• ракии, ликьори и други спиртни напитки; 

• пури (включително тези с отрязани краища) и пурети, съдържащи  тютюн; 

• цигари, съдържащи тютюн; 

• тютюн за пушене, дори съдържащ заместители на тютюна във всякакво 

отношение. 

 
4 Примерни дестинации, за които може да бъде използван 6-листовият карнет ТИР, са: България - 
транзитиране на Сърбия - влизане в ЕС през Унгрия и завършване на превоза до страна - членка на ЕС; 
България - Румъния - транзит през Украйна и влизане в СЕ през Полша, Словакия или Унгария. 



54 
 

При превоз на тежки или обемисти товари в съответствие с определението по 

Конвенцията върху корицата и всички останали листа на карнета ТИР има означение 

“тежки или обемисти стоки” с едър шрифт на английски или френски език. 

Лицата, които желаят да получат разрешение за ползване на карнети ТИР от съответната 

гарантираща асоциация, трябва да отговарят на определени минимални условия и 

изисквания: 

• доказан опит при извършването на редовни международни превози или поне 

възможност за такива (да има издадено разрешително за международни превози 

или други подобни); 

• стабилно финансово състояние; 

• познания относно прилагането на Конвенция ТИР; 

• липса на тежки или повторни нарушения на митническото и данъчното 

законодателство; 

• поет писмен ангажимент към гарантиращата асоциация. 

Както компетентните органи на договарящата страна, така и гарантиращите асоциации 

имат право да въвеждат по-строги допълнителни условия и изисквания за достъп до режима 

ТИР за физическите и юридическите лица. Договарящите страни на Конвенция ТИР 

определят, процедурите за достъп на лицата до режима ТИР на базата на посочените 

минимални условия и изисквания. 

В зависимост от броя на лицензираните товарни автомобили превозвачът, 

кандидатстващ за получаване на разрешение за достъп до режима ТИР, се счита финансово 

стабилен при наличие на финансови ресурси в размер на: 

• 15 000 евро - за две и три товарни помещения; 

• 30 000 евро – от четири до десет товарни помещения; 

• над 50 000 евро – над десет товарни помещения. 

Информация за всички транспортни оператори, одобрени за ползване на карнети ТИР се 

съхраняват централизирано в Международната база данни ТИР (ITDB) от Изпълнителния 

съвет ТИР в Женева с помощта на уникален идентификационен (ID) код за системата. Всяко 

отнемане на разрешение от митническите органи, както и изключване от системата се 

отразява в базата данни ТИР. 
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Всяко превозно средство, което извършва превози под покритието на карнет ТИР 

преминава одобрение за неговата годност, за което се издава сертификат (фиг.5). 

Сертификатът придружава автомобилите при осъществяването на превозите. 

Всяко пътното превозно средство, за да се ползва от разпоредбите на Конвенция ТИР, 

т.е. с него да могат да се осъществяват международни превози под режим ТИР, трябва да 

отговаря по конструкция и оборудване на условията и изискванията, определени в 

приложение 2 на конвенцията, и да е било одобрено по реда, определен в приложение 3.5  

Одобрение за международен превоз на стоки под митническо пломбиране могат да 

получат само превозни средства, чието товарно помещение е конструирано и оборудвано 

така, че: 

1. никаква стока да не може да се изважда или вкарва в пломбираната част на 

превозното средство, без това да остави видими следи от взлом или скъсване на 

митническата пломба; 

2. митническата пломба може да бъде поставена по лесен и ефикасен начин; 

3. нямат никакво скрито пространство, позволяващо укриване на стоки; 

4. всички пространства, пригодени за съхраняване на стоки, да бъдат лесно достъпни 

за митнически проверки. 

Пътните превозни средства могат да бъдат одобрявани в съответствие с една от следните 

процедури: 

• индивидуално; и 

• по тип конструкция. 

Процедурата на индивидуално одобрение се прилага по молба пред митническите органи 

от собственика или ползвателя на пътното превозно средство, или представител на единия 

или другия. 

За одобряването, независимо по коя процедура, компетентният орган издава надлежно 

заверено свидетелство за митническа годност (СМГ) на всяко пътно превозно средство. 

 
5 Ръководство ТИР, изд. ООН Ню Йорк и Женева, 2002г., чл. 12 от Конвенция ТИР, 1975г. 
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Фигура 5 Сертификат за одобрение на превозните средства за извършване на превози 
под покритието на Карнет ТИР. 
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Когато компетентният орган, който издава СМГ, счита за необходимо, към 

свидетелството за митническа годност се прилагат заверени от същия орган снимки или 

чертежи. Броят на приложените документи се вписва от компетентния орган в поле 6 на 

СМГ. Оригиналът на СМГ трябва винаги да придружава пътното превозно средство при 

извършване на превоз под покритието на карнети ТИР. 

Пътните превозни средства се представят за проверка и подновяване на СМГ на всеки 

две години пред компетентните органи в страната на регистрация на пътното превозно 

средство или в случая на нерегистрирани пътни превозни средства – в страната, в която 

живее собственикът или ползвателят. Следователно валидността на издадените 

свидетелства за митническа годност следва да бъде две години.  

Ако пътното превозно средство повече не отговаря на техническите изисквания за 

издаване на СМГ, то трябва, преди да бъде използвано за превоз на стоки под покритието 

на карнети ТИР, да бъде приведено в състоянието, което е дало основание за издаване на 

свидетелството за митническа годност и отново да отговаря на тези технически изисквания. 

Когато основните характеристики на превозното средство са променени, издаденото му 

СМГ престава да бъде валидно и на пътното превозно средство, след съответното 

одобрение, трябва отново да се издаде свидетелство за митническа годност от компетентния 

орган, преди то да бъде използвано за превоз на стоки под покритието на карнети ТИР. 

Когато по време на международен превоз, осъществяван под покритието на карнети ТИР 

с одобрено пътно превозно средство се установят от митническите органи отклонения от 

техническите изисквания, определени в Приложение 2 на Конвенцията, митническите 

органи, с решение на началника на съответното митническо учреждение имат право да не 

приемат за оформяне карнета ТИР, под покритието, на който се осъществява съответния 

превоз6, или отчитайки риска да позволят превоза под покритието на карнета ТИР да 

продължи при вземане на съответни контролни мерки в зависимост от спецификата на 

конкретния случай (напр. поставяне на митнически пломби на всеки отделен колет и пр.). 

За да се ползват за превоз на стоки под покритието на карнети ТИР, контейнерите и 

приравнените към тях товарни помещения също трябва да бъдат одобрени от Конвенция 

 
6 Виж ППЗМ, чл. 322 ал. 3 
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ТИР. Контейнерите могат да бъдат одобрявани за превоз на стоки под митническо 

пломбиране: 

• по време на производството по тип конструкция;  или  

• по-късно, след производството, поотделно или за определен брой контейнери 

от един тип. 

Одобрените контейнери за превоз на стоки под митническо пломбиране при прилагане 

на Митническата конвенция относно контейнерите от 1956 г., на спогодбите, сключени под 

егидата на Обединените нации, произтичащи от същата конвенция, на Митническата 

конвенция относно контейнерите от 1972 г. или на всички международни документи, които 

изменят или заменят тази конвенция, се считат като отговарящи на условията за извършване 

на превози под режим ТИР без ново одобрение. 

Когато определен тип контейнер (при процедура за одобряване по време на 

производството) или определен брой контейнери (по процедурата за одобрение след 

производството) бъдат одобрени от компетентните органи, на производителя се издава 

едно-единствено свидетелство за митническа годност7, валидно според случая за всички 

контейнери, построени съгласно спецификациите на одобрения тип или за определения 

брой контейнери, посочени като одобрени. Ползващият това свидетелство трябва да 

постави табелка за одобрение по образец (виж фигура 6).  

 
7 Виж Конвенция ТИР, 1975г., Приложение № 7, образец ІІ, респ. ІІІ 
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Фигура 6  Табелка за одобрение на контейнер за превоз на стоки под покритието на 
карнет ТИР 

Ако някой контейнер не отговаря повече на техническите условия за одобряване, преди 

да бъде ползван отново за превоз на стоки под митническо пломбиране, той трябва да бъде 

приведен в състоянието, довело до одобряването му, така че да отговаря отново на тези 

технически изисквания. Когато се променят съществени характеристики на някой 

контейнер, издаденото за него одобрение губи сила и той трябва да бъде одобрен отново от 

компетентен орган, преди да бъде използван за превоз на стоки под митническо 

пломбиране. 

 Издаването и разпространението на карнети ТИР се извършва от Международния съюз 

за автомобилен транспорт (IRU), който управлява международната гарантираща система. 

Тази система, създадена съгласно разпоредбите на Конвенция ТИР, е конструирана по такъв 

начин, че във всеки момент в хода на транзитната операция да бъде гарантирано 

заплащането от националните гарантиращи асоциации на всички дължими суми, по 

отношение на които съществува риск от неплащане от страна на превозвача при възникнали 

нарушения или нередности във, ако титулярът по някакви причини не може да бъде 

подведен под отговорност. 
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Пълният контрол на Конвенцията ТИР и нейното прилагане във всички договарящи 

страни е осигурено от междуправителствен орган – Административен комитет по 

Конвенция ТИР. 

Отговорностите на транспортните оператори, допуснати до режим ТИР, в 

международен мащаб най-общо са следните: 

• подписване на декларация – задължение към националната гарантираща 

асоциация, където са определени условията за ползване на карнети ТИР; 

• получаване на одобрение от оторизирания орган на пътните превозни 

средства за годност за превози под митнически пломби; 

• използване на табелка “TIR” за пътните превозни средства и контейнерите, 

като едно от условията за осъществяване на превози под режим ТИР.  

От 1 януари 2009 г. митническото законодателство на ЕС относно превозите на стоки 

под режим ТИР (Регламент (ЕО) №1192/2008 на Комисията от 17.11.2008 г.) e изменено. 

Съгласно новите изисквания титулярът на съответния карнет ТИР или негов представител 

е задължен да подаде данните от карнета ТИР по електронен път в новата компютъризирана 

транзитна система (NCTS) преди да представи в отправно или входно митническо 

учреждение на Общността карнета ТИР, както и всички необходими придружаващи 

документи, пътното превозно средство и стоките. 

Конвенция ТИР е един от най-ефективните международни инструменти, изготвени под 

егидата на Икономическата комисия на ООН за Европа (ИКЕ - ООН). Тя се прилага при 

превоз на стоки в пътни превозни средства, състав от пътни превозни средства или в 

контейнери, извършван без междинно претоварване, който се осъществява през една или 

повече граници, от отправно митническо учреждение на някоя договаряща страна до 

получаващо митническо учреждение на друга договаряща страна или на същата договаряща 

страна, при условие че част от превоза между началото и края се осъществява по шосе. 

Към днешна дата Конвенция ТИР има 68 договарящи страни, включително Европейската 

общност. Тя покрива цяла Европа и достига до Северна Африка и Близкия и Средния изток. 

Страните в Азия са били информирани за механизмите на тази глобална транзитна 

митническа система и техните интереси показват, че те могат да се присъединят към 
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Конвенцията ТИР в не много далечно бъдеще. Днес, Съединените американски щати и 

Канада са договарящи страни, както и Чили и Уругвай в Южна Америка. 8 

За успеха на системата ТИР може да се съди по броя на ТИР карнетите, върнати в ИРУ 

и издавани всяка година. Докато през 1952 г., малко повече 3 000 карнети ТИР са били 

издадени, то тази цифра се увеличава непрекъснато и достига 100 000 през 1960 г. и 800 000 

през 1970 г. През 70-те и 80-те години на миналия век, търсенето на карнети ТИР е между 

500 000 и 900 000. Това се обяснява с разширяването на Европейската общност, която 

използва своя собствена система за транзит на нейна територия. В резултат на разширяване 

на Изток-Запад на европейската търговия, по-специално от 1989 г. насам, както и 

съответното огромно увеличение на международния автомобилен транспорт, броят на 

карнетите ТИР, издадени през 1992 г., надхвърли един милион и е достигнал 3.25 милиона 

(през 2008 г.), което означава започването на почти 10 000 ТИР превози всеки ден в 56 

страни и над 50 000 ТИР пропускателни процедури по границите дневно. Броят на 

транспортните предприятия, разрешени от националните митнически органи за ползване на 

карнети ТИР е повече от 43 000. 

Присъединяването на някои централноевропейски страни към Европейския съюз през 

2004 г. не е довело до значително намаляване на броя на транзитните транспортни операции 

под покритието на карнети ТИР в тази част на Европа. 

Финансовата и икономическа криза, която се прояви през последните години и която 

сериозно се отразява на предприятията за автомобилен транспорт, доведе до тежко 

влошаване на дейността на автомобилния транспорт. В резултат на това след десетилетия 

на ръст, броят на карнетите ТИР, издадени от ИРУ през 2009 г. спадна с около 30 %.  

България е един от най-големите потребители на режима ТИР, като страна с традиции в 

международните автомобилни превози на стоки под покритието на карнет ТИР. От 

облекчения режим на транспортиране се ползват около 3 500 транспортни фирми, които 

потребяват над 120 000 – 140 000 карнета ТИР годишно, за да извършват международни 

превози в целия свят (таблица 7). 

 
8 Вж. www. http://www.unece.org/tir/tir-hb.html 
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Таблица 7 Договарящи страни по Конвенция ТИР с най-голям брой издадени ТИР 
карнети от 2006 г. до 2009 г. 

Страни 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 

Беларус 197 500 194 300 213 600 161 400 

България 394 500 140 000 148 200 124 200 

Иран 48 000 52 000 48 000 58 000 

Латвия 105 500 90 600 108 900 57 000 

Литва 165 000 174 500 218 500 111 500 

Молдова 291 500 185 100 286 050 65 950 
Полша 61 050 77 100 77 850 205 100 

Русия 499 900 660 900 696 600 404 800 

Турция 689 000 788 500 765 000 490 000 

Украйна 324 000 345 000 317 000 292 000 

Източник: IRU 

През последните 5 години водещи позиции по издадени карнети ТИР има Турция, 

следвана от Русия и Украйна. 

Основните резултати от прилагането на конвенцията са свързани със съкращаване на 

времето за митническо оформяне и създаване на гаранции за спазване на митническите 

разпоредби. Освен това, чрез прилагането на тази конвенция се облекчават  автомобилните 

превозвачи при осъществяването на превозите и се създават възможности за извършването 

на комбинирани превози. 

2.4.Митническа конвенция за АТА карнет за временно допускане на стоки  

Митническата конвенция за АТА карнет за допускане на стоки е в сила от 1961 г. Тя е 

сключена от 50 държави (Европейски съюз, Европейска асоциация за свободна търговия, 

(EFTA), САЩ, Канада, Япония). Русия, Украйна, Молдова, Беларус и другите страни от 

ОНД не членуват в конвенцията. България се присъединява към нея през 1964 г. 

Целта на конвенцията е опростяване и унификация на митническите процедури, 

свързани с временния внос, обратния износ и транзитно преминаване на стоки през 

територията на договарящите страни. Основните видове стоки, за които се използва най-
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често покритието на карнети АТА са професионални вещи (преносими компютри, 

инструменти, тестери, експонати и търговски мостри). 

Под покритието на карнет АТА могат да бъдат внасяни и изнасяни временно, както и 

транзитирани стоки от всякакъв характер с изключение на транспортните средства, 

независимо от стойността им, в съответствие с нормативната уредба на страната на вноса 

или на износа. Покритието на карнета АТА не важи за стоки, предмет на преработка и 

доработка. 

Карнет АТА е международен стандартизиран документ, издаван в 8 екземпляра. Той 

представлява комплект от митнически пропускателни документи, които съдържат описание 

на стоките. Листовете, предназначени за различните операции, са с различни цветове. 

Обикновено един комплект на карнета се състои от две зелени корици, между които се 

поставят по чифтове жълти, бели и сини листове. Жълтите листове са предназначени за 

временен износ и при връщане на временно изнесените стоки (реимпорт). Белите листове 

са за временен внос и за изнасяне на временно внесената стока (реекспорт). Сините листове 

са за транзитно преминаване на стоката. Броят и цветовете на листовете, които трябва да 

съдържа един комплект карнет АТА, зависи от броя на страните, през които ще премине 

стоката. 

Карнетът замества митническата декларация и гаранцията за митните сборове и с него 

стоките могат да бъдат експедирани в неограничен брой страни. Той се издава със срок на 

валидност една година. Възможно е продължаването на валидността с още една година, при 

положение, че първоначалният срок е бил по-къс, както и удължаването с повече от една 

година със съгласието на приемащата карнета държава.  

Митническите сборове, дължими за поставените под покритието на карнет АТА стоки, 

са гарантирани от международна гаранционна верига. Тя е съставена от оправомощените 

гарантиращи организации, представителки на страните членки на конвенцията АТА. 

Издател и гарант на АТА карнети е Българска търговско-промишлена палата.  

2.5.Митническа конвенция за временен внос на частни моторни превозни 

средства 

Митническата конвенция за временен внос на частни моторни превозни средства е 

подписана през 1954 г. Целта на конвенцията е намаляване на формалностите при временен 

внос на частни превозни средства, унифициране на използваните документи, улесняване на 
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условията за протичане на временния внос, създаването на спокойствие и увереност, както 

в митническите администрации, така и в титулярите по временния внос. В съответствие с 

разпоредбите на конвенцията се създава международна гаранционна верига от 

кореспондиращи организации, одобрени от митническите органи на договарящата страна 

да представляват конвенцията на местно ниво. 

Съгласно тази конвенция за временен внос на транспортни средства се издава карнет 

CPD (Carnet de passage en douane). Карнетът осигурява както процедурите по временния 

внос, временния износ, така и процедурите по митнически транзит.  

Стоките, включени в карнета не могат да бъдат предмет на обработка, преработка и 

поправка. Допускат се промени в състоянието на стоките, първоначално описано в карнета, 

само под формата на изхабяване при тяхната нормална употреба. 

Карнетът е с валидност една година от датата на издаване. Всяко изменение, направено 

в карнета след издаването му подлежи на надлежна заверка от страна на издаващата 

организация със съгласието на митническата администрация на страната на временния 

внос. Не се допуска добавянето или изваждането на стоки в списъка на гарантираните стоки, 

поставен на гърба на карнета. 

На документа за временен внос (карнета CPD) трябва да фигурират следните елементи: 

– наименованието на издаващата организация; 

– наименованието на международната гаранционна верига; 

– страните или митническите територии, за които документите за временен 

внос са валидни; 

– наименованията на гарантиращите организации на въпросните страни или 

митнически територии; 

– срокът, определен за реекспорт на транспортните средства, внесени под 

покритие на карнета не може да бъде по-дълъг от срока на валидност на самия карнет. 

Всяка страница на карнета осигурява временното внасяне на съответното транспортното 

средство в съответната страна. При влизане, митницата отделя и задържа волета за внос, 

като попълва на волета за износ наименованието на входното митническо учреждение и 

номерът, под който е регистриран карнета. При излизане съответната митница отделя и 

задържат волета за износ, като трябва да завери контролния талон за износ с официален 

печат на изходното митническо учреждение, дата на напускане и подпис на митническия 
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служител. Сертификатът за местонахождение на последната страница на карнета трябва 

да бъде използван в съответствие с инструкциите, упоменати на него, или в съответствие 

със специфичните изисквания на издаващата организация. 

Карнетът е собственост на издаващата организация и във всички случаи трябва да й бъде 

върнат до датата на изтичане на валидността.  Той не може да бъде използван в страна, 

където собственикът на превозното средство обикновено пребивава. Транспортното 

средство, временно внесено под покритието на карнета, не може да бъде заемано, 

изоставяно, отдавано под наем, продавано или по друг начин прехвърляно без 

предварителното съгласие на митническата администрация на страната на временния внос 

и на издаващата организация. 

В случай, че карнетът бъде загубен, унищожен или по друг начин повреден, докато е в 

сила, или в случай на изоставяне на превозното средство, притежателят му трябва незабавно 

да уведоми издаващата организация, независимо дали директно или чрез кореспондираща 

организация в страната на временния внос. 

Във връзка с прилагането на конвенцията и извършването на международни превози под 

покритието на картен CPD се създава интернационална верига от гарантиращи асоциации. 

Всяка гарантираща асоциация поема задължението да заплати на митническите органи на 

договарящата страна на територията, на която се намира нейното седалище, размера на 

митните сборове и данъци по вноса, подлежащи на плащане в случай на неспазване на 

условията, определени за временен внос или митнически транзит на превозните средства, 

въведени на територията под покритието на карнет CPD. 

2.6.Европейска спогодба за задължителната застраховка на автотранспортни 

средства срещу гражданска отговорност 

Европейската спогодба за задължителна застраховка на автотранспортни средства срещу 

гражданска отговорност е подписана на 20 април 1959 в гр. Страсбург, Франция. Тази 

спогодба предоставя гаранции, че в случай на причиняване на щети на трети лица ще бъде 

изплатено обезщетение. Оформянето на застрахователните отношения и разплащането с 

пострадалите лица се регламентира през 1953 г. чрез Система на международната 

застрахователна карта (Зелена карта). На превозните средства, пътуващи извън страната, 

в която обичайно се намират, се издават свидетелства, които потвърждават застраховката 

срещу гражданска отговорност. Съответно чуждестранно застрахователно дружество поема 
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отговорността на застраховател при настъпването на застрахователно събитие. Във връзка 

с уреждането на финансовите взаимоотношения при изплащането на щети на трети лица в 

чужбина възникват взаимни разплащания между застрахователните дружества от 

различните страни, чрез гаранционните фондове. 

2.7.Двустранни спогодби за издаване на разрешителни за превоз през 

териториите на отделните страни (СЕМТ (ЕКМТ) – Европейска 

конференция на министрите на транспорта). 

ЕКМТ договаря ежегодно контингент от разрешителни за превози в рамките на Европа, 

без ограничения и необходимост от преминаване през собствената територия. Най-важният 

критерий за отпускане на разрешителните е техническото състояние на превозните 

средства, които ще извършват превозите. В Министерство на транспорта информационните 

технологии и съобщенията (МТИТС) се резервират съответните разрешителни и се 

получават в изходен ГКПП.  

Съществуват разрешителни за една страна и многостранни разрешителни, както и 

еднократни и многократни. 

Заявяването на еднократни разрешителни за международни превози на товари се 

извършва за всеки конкретен превоз в Бюрата за обслужване на превозвачите (БОП) или по 

електронен път. Потвърждаването на заявката за разрешителни се извършва по електронен 

път от Министерството на транспорта - Изпълнителна агенция "Автомобилна 

администрация", и се удостоверява с "резервация на разрешителни". Резервираните 

разрешителни се получават в граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП). За 

получаване на резервираните разрешителни водачът на МПС представя: оригинална 

валидна резервация на разрешителни, подписани и подпечатани от него; заверено копие на 

лиценза на Общността за извършване на международен превоз на товари; оформени други 

транспортни и митнически документи. Служителят от ГКПП проверява представените 

транспортни и митнически документи от водача на МПС, наличието на превозното 

средство, завереното копие на лиценза на Общността и сверява данните от резервацията на 

разрешителните с данните от служебния опис, след което обработва "резервацията на 

разрешителни" и предоставя разрешителните на водача на МПС. Получените разрешителни 

се отчитат от превозвача в 7-дневен срок от приключване на превоза. 
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Разрешителни за международни превози на товари без предварително резервиране се 

предоставят от МТИТС само в следните случаи:  

- при превози на товари между трети страни, без да се преминава през територията на 

Република България по сключени договори с търговски или спедиторски фирми; 

- при изтекъл срок на разрешителните, с които лицето е започнало превоза; 

- при пренасочване на превозното средство, след като то е напуснало страната с 

разрешителни, получени по общия ред; 

В тези случаи превозвачите подават заявление до Изпълнителната агенция 

"Автомобилна администрация" с приложен към него договор (заявка) за превоз, преведен 

на български език, заверен с печат на превозвача. 

 Многостранните и многократни разрешителни за международен превоз на товари по 

шосе, предоставени от Европейската конференция на министрите на транспорта 

(ЕКМТ/СЕМТ) за нуждите на лицензираните превозвачи, се разпределят и използват на 

основание заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и 

съобщенията. Заявленията за тези разрешителни се подават от лицензираните превозвачи 

пред Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.  

Транспортните компании участват в разпределението на многократните и многостранни 

разрешителни само с регистрирани в Република България превозни средства, които 

самостоятелно или включени в състав от пътни превозни средства (автомобил с ремарке 

или влекач с полуремарке) са с товароносимост над 20 тона или полезен закрит обем не по-

малко от 80 м3. 

Не се допуска до участие в разпределението на разрешителните превозвач, който e:  

- с отнето разрешително през последните две години за нарушения; 

- използвал неистинско или издадено на друг превозвач еднократно разрешително; 

- преотстъпвал еднократно разрешително на друг превозвач. 

Нарушенията при осъществяването на дейността на превозвача, за които се отнемат 

разрешителни включват: 

- използване на неистинско или издадено на друг превозвач разрешително; 

- използване на неистински или с невярно съдържание сертификат за съответствие на 

моторното превозно средство с техническите норми за "по-зелен и сигурен автомобил"; 

сертификат за съответствие на моторното превозно средство с техническите норми и 
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нормите за безопасност за "Евро 3 сигурен автомобил"; сертификат за съответствие на 

ремарке/полуремарке с техническите норми за сигурен автомобил; сертификат за годишен 

преглед за техническа изправност на превозното средство; 

- използване на разрешително за превоз на товари за страни, които не са членки на ЕКМТ 

и не са посочени в разрешителното; 

- преотстъпване на разрешителното на друг превозвач; 

- неефективно използване на  разрешителното, изразяващо се в недостиг на месечен 

пробег с товар на територията на страни - членки на ЕКМТ, определян ежегодно в 

договореностите; 

- бордовият дневник е попълван с неверни данни за съответния превоз; 

- извършване на превози на територията на една и съща държава (каботажни превози); 

- използване на разрешителното с превозно средство, което не отговаря на нормите и 

изискванията, посочени в издадения му сертификат; 

- непредоставяне на изискуемата справка-отчет всеки месец от годината. 

Разрешителният режим се използва преди всичко за превози до и от европейски страни, 

които не са членки на ЕС. 

2.8.Конвенция относно договора за международен автомобилен превоз на стоки 

(CMR - Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road) 

Конвенцията относно договора за международен автомобилен превози на стоки е – 

сключена на 19 май 1956 г. в Женева и е в сила от 02 юли 1961 г. В нея участват 23 държави, 

като България се присъединява през 1977 г. 

Конвенцията установява еднакви условия, на които трябва да отговаря договорът за 

международен автомобилен превоз на товари (CMR - товарителница), включително 

документите използвани за такъв превоз и задълженията на превозвача. Тя се прилага за 

всеки договор за автомобилен превоз на стоки срещу заплащане, когато мястото на 

приемане на стоката за превоз и предвиденото място за доставянето й, така както са 

посочени в договора, се намират в две различни държави, от които поне една е договаряща 

страна. 

Тази конвенция не се прилага единствено по отношение на:  

- превози, извършвани в обсега на международни пощенски конвенции; 

- превози на тленни останки; 
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- превоза на вещи при промяна на местожителство. 

Товарителницата CMR по своя характер не е стоково-разпоредителен документ, но 

служи като доказателство за точно и срочно доставена пратка в крайния приемателен пункт. 

Тя може да се определи още като тристранен договор, страни по който са изпращачът, 

превозвачът и получателят на стоката. С най-голяма отговорност по силата на 

товарителницата е превозвачът, който е отговорен за цялостната или частична липса или 

повреда на товара от момента на приемането му за превоз до момента на доставянето му, 

както и за забавата при доставянето. 

Договорът за превоз се сключва в три екземпляра (за изпращача, екземпляр, 

придружаващ превоза и за превозвача). Съгласно разпоредбите на Конвенция CMR, 

изпращачът има задължения, свързани с натоварването и укрепването стоката в 

превозното средство по указание на превозвача (водача), с оглед правилното разпределение 

на товара върху пода на автомобила. Изпращачът на стоките има и задължения свързани с 

предоставянето на необходимите сведения за извършване на митническите, санитарните и 

др. формалности, той носи отговорност за щети, причинени поради липса на информация. 

Превозвачът трябва да внимава особено за състоянието на товара и неговата опаковката, 

като при установена неизправност да изисква вписването на съответна бележка в графа 18 

на товарителницата. Вписването трябва да се съгласува с изпращача и при условие че той 

не е направил възражение. След проверка на данните вписани в товарителницата и на 

действителното състояние на предадените за превоз стоки и при условие че няма никакви 

бележки, се счита че стоката е била приета в добро състояние. От този момент до 

приключването на превозната операция, отговорност за състоянието на стоката носи 

превозвачът. По време на разтоварването и предаването на стоката на получателя, 

превозвачът (шофьорът) трябва да присъства през цялото време. Ако няма резерви от страна 

на получателя относно липси или повреди на товара, превозвачът иска писмено 

потвърждение, в което да е указано, че стоката е получена в добро състояние. 

Съответно, натоварването се извършва от изпращача, стоките се подреждат под 

ръководството на шофьора, а разтоварването се извършва от получателя. Задълженията на 

превозвача включват спазване на сроковете за превоз, опазване на товарите от липси и 

повреди и предаване на товарите на получателя. Правото на разпореждане със стоките 

принадлежи на изпращача до момента на предаване на товарителницата на получателя. 
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Това разпореждане може да касае спиране на превоза, промяна на местоназначението, 

предаване на стоката на други лица и др. операции със стоките.  

Стоките се считат за доставени при предаването им на получателя, с което приключват 

задълженията на превозвача. Съответните задължения на получателя са свързани със 

заплащането на вземанията по товарителницата. 

Образецът на международната товарителница представлява комплект от седем части с 

еднаква поредна номерация. Предназначението на отделните екземпляри е: 

Част 1: Оригинал, отпечатан в червен цвят, който се предава на изпращача след 

сключване на превозния договор; 

Част 2: Отпечатана в син цвят, която се предава на получателя след съответната заверка 

от негова страна; 

Част 3: Отпечатана в зелен цвят, която остава в превозвача след приключване на 

превозния договор; 

Части 4 до 7: Отпечатани в черен цвят, използват се за публичноправни, статистически 

и др. подобни цели, предават се на митническите органи при преминаване на граница, ако 

бъдат поискани. 

Съставянето на товарителницата се извършва от изпращача или от негов представител 

(митнически агент, спедитор и др.), но се допуска при договореност това да става и от 

превозвача. Попълва се на пишеща машина или на друго печатащо устройство, като не се 

допуска зачертаване или поправяне на данните в нея. 

    В графи от 1 до 15, 19, 21 и 22 се попълва информация от изпращача на товара, както 

следва: 

• В графа 1 – посочва се точното наименование на изпращача, неговия адрес и 

държавата на изпращане; 

• В графа 2 – посочва се името (фирмата) на получателя, неговия адрес и страна, 

както и номерата на телефона и факса или други средства за комуникация; 

• В графа 3 – разтоварен пункт, вписва се държавата, града и улицата; 

• В графа 4 – товарен пункт, вписва се мястото и датата на натоварване, с оглед 

евентуалното неспазване срока за доставка; 
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• В графа 5 – Приложени документи, описват се документите за извършване на 

гранични и други формалности (Карнет TIR, разрешение за износ/внос, 

сертификати, спецификации и др.); 

• В графи 6 до 12 – описват се подробно данните за товара, като знаци и номера, 

брой колети, вид на опаковката, вид на стоката, статистически номер, брутно 

тегло в кг, обем в куб. м. Не се допускат обобщени данни като “една партида” и 

др., а при превоз на опасни товари трябва точно да е вписан класа, цифрата и 

буквата от кода за опасност. С оглед недопускането на претоварване (свръхтовар), 

за конкретното превозно средство, теглото трябва да се проверява от превозвача; 

• В графа 13 – указания на изпращача относно някои допълнителни изисквания, 

касаещи превозната операция; 

• В графа 14 – предписания за плащане на навлото, предплатено или дължимо; 

• В графа 15 – сумата на наложения платеж, който превозвача трябва евентуално 

да събере от получателя (словом); 

• В графа 19 – специални споразумения, вписват се направените от превозвача 

забележки, относно размера на поеманата от него отговорност и др.; 

• В графа 21 – вписва се мястото и датата на съставянето на товарителницата; 

• В графа 22 – подпис и печат на изпращача. 

В така попълнената и предадена от изпращача на превозвача товарителница, превозвачът 

попълва графи от 16 до 18, както и 20, и 23: 

• В графа 16 – информация за превозвача - вписва се наименованието, адреса, 

страната, номерата на телефона и факса, както и имената на шофьора и 

регистрационния номер на автомобила; 

• В графа 17 – последователни превозвачи: вписва се името, адреса и страната на 

всеки последващ превозвач, вкл. името на шофьора и регистрационния номер на 

автомобила, като се иска от него разписка за получаване на стоката с дата и 

подпис; 

• В графа 18 – резерви и бележки на превозвача: вписват се бележки от типа на 

“Липса на колет №…”, „скъсани торби” и т.н., бележки по укрепването на товара. 

Тези отклонения трябва да бъдат отстранени от изпращача или приети от него; 



72 
 

• В графа 23 – подпис и печат на превозвача. При приемане на превоз за обратен 

товар тази графа само се подписва от шофьора, без да се поставя печат. 

Получателят на стоката попълва графа 24, като вписва мястото и датата на доставката, 

подписва се и полага своя печат. С това превозната операция приключва, превозвачът 

предава Екземпляр 2 от товарителницата на получателя, а Екземпляр 3 задържа за себе си. 

В графа 20 от товарителницата се посочват елементите за определяне стойността на 

навлото и от кого следва да се плати. 

При ценообразуването на международните товарни превози, за превозите на 

комплектни товари се договарят навла за курс, а за превози на насипни, течни товари и 

дървен материал – навла за тон. Освен това, съществуват минимални ставки при превозите 

на комплектни и групажни товари, които се определят на базата на моментното пазарно 

равнище на навлата, на базата на собствени разчети на фирмите относно разходите и 

себестойността на конкретните превози и наличието на обратни товари. 

Тарифни разстояния се изчисляват само при групаж и необходимост от дистрибуция на 

превозваните стоки в повече от един пункт в рамките на получаваща или отправна страна. 

Съответно класифицирането на товарите се извършва от товародателя. 

По отношение на заплащането на превозните цени са възможни различни варианти - 

предплащане на 50 % от навлото, отсрочено плащане (до един месец от датата на 

получаване и разтоварване на товара и фактуриране). При незабавно плащане може да се 

направи отстъпка с определен процент от навлото. 

При извършването на международните автомобилни превози на товари в групаж цените 

се определят при база 100 кг или товарен линеен метър. Превозвачите определят ставки на 

кг, които се приравняват на други мерни единици – например: на 100 кг = 0,3 куб. м., респ. 

1куб.м = 333 кг, ставка на линеен метър – 1ладе м = 1750 кг. 

Съществува минимална тарифна ставка, която се заплаща независимо от размера на 

пратката – ако тя е под 60 или 100 кг. 

При възникване на пречки по време на превоза (задържане в някоя митница, нарушен 

срок, повреда, злополука, изменение на маршрута, кражба, допълнителни грижи за опазване 

на товара и др.), превозвачът трябва незабавно да уведоми изпращача, респективно 

получателя, за настъпилите събития, с цел съгласуване на по-нататъшните действия. 
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При неизпълнение на договора за превоз, сключен с товарителницата CMR всяка от 

страните носи съответната отговорност, а именно: 

– изпращачът – при причиняването на щети вследствие от неизправности в 

опаковката на стоката или при неизпълнение на неговите задълженията; 

– превозвачът – при пълна или частична липса, при повреда на стоките или 

закъснение в срока на доставката. Основанията за освобождаване от отговорност са: 

извършване на превози в открити ПС, причиняване на щети вследствие от естеството 

и специфичните свойства на стоките, недостатъци в маркировката и др.  

Обезщетението, което превозвачът дължи е до 8,33 СПТ9 на кг от теглото на стоката при 

пълна липса и връщане на превозната цена.  

Давностният срок за предявяване на рекламации от страна на правоимащата страна е 

една година. 

2.9.Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR 

- European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by 

Road) 

Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе е подписана 

в гр. Женева, Швейцария на 30 септември 1957 г. Тази спогодба установява еднакви норми 

и изисквания, целящи повишаване на безопасността при международен превоз на опасни 

товари по шосе. Под "опасни товари" в спогодбата се разбират вещества и предмети, които 

са забранени за международен превоз или пък този превоз е разрешен при известни условия. 

Опасните вещества и предмети са определени и класифицирани и са дефинирани еднакви 

специфични предпазни мерки за различните класове от тези вещества, както и за 

транспортното оборудване, използвано при техния превоз. Предвидени са 9 основни 

класове товари, които се обозначават по различен начин с табели върху превозните 

средства, а именно: 

 
9 Специалните права на тираж (СПТ) (SDR-Special Drawing Right) са създадени през 1969 г. от 

Международния валутен фонд – СПТ е "кошница от валути“, която включва еврото, японската йена, 
британска лира и американския долар. Тежестта на отделните валути в "кошницата" се предоговаря на всеки 
5 години, за да отразява по-реално относителите дялове на страните в международната търговия и техния 
износ. Последно е актуализирана към 01.01.2006 г. Към момента "теглата" на отделните валути са: Щатски 
долар - 44%; Евро - 34%; Японска йена - 11%; Британска лира - 11% . Валутен курс: 1 СПТ= 1,12 € 
(13.04.2010г.)  
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- Клас 1 – експлозиви; 

    
- Клас 2 – газове; 

   
- Клас 3 – леснозапалими течности; 

 
- Клас 4 - запалими вещества, спонтанни горива и вещества, които при контакт с вода 

отделят запалими газове; 

   
 

 

- Клас 5 - оксидиращи вещества и органични прекиси; 

  
- Клас 6 - отровни (токсични) и инфекциозни вещества; 

  
- Клас 7 - радиоактивни материали;  
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- Клас 8 - разяждащи вещества; 

 
- Клас 9 - смесени продукти или вещества включително различни, определени опасни 

товари, някои определени стоки, смятани за опасни за околната среда и опасни 

отпадъци. 

 
Спогодбата съдържа предписания за опаковките, знаците за безопасност, начина на 

превоз на различните класове товари, изисквания към превозните средства и тяхното 

оборудване, изисквания към екипажа на ПС, специални предписания за извършване на 

товаро-разтоварните операции. Тя предвижда всяка страна да може да налага  

допълнителни ограничения или разрешения за превоз на опасни товари през нейната 

територия. 

2.10. Спогодба за превоз на лесно разваляеми хранителни продукти и 

специализираните транспортни средства, които се използват при тези 

превози (АТР - Agreement on the international carriage of perishable foodstuff and 

on the special equipment to be used for such carriage) 

Спогодбата за превоз на лесно разваляеми хранителни продукти и специализираните 

транспортни средства, които се използват при тези превози е сключена на 1 септември 1970 

г. в гр. Женева, Швейцария. Последните изменения са от 2 януари 2011 г.  

Тази спогодба установява еднакви предписания за запазване на качеството на 

лесноразваляемите хранителни продукти по време на международен превоз. Тя определя 

еднакви норми и стандарти за специалните транспортни средства, изискващи контрол на 

изолацията и въвеждане на еднакви отличителни знаци, които да бъдат поставени на 

специалното оборудване. В нея са конкретизирани видовете превозни средства, които могат 

да се използват за превози на бързоразвалящи се стоки – изотермични, охладителни, 
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хладилни и отоплителни. При техния подбор се има предвид предписания температурен 

режим за превоз на съответната стока.  

Доказателство за изпълнение на превоза на бързоразвалящи се стоки в съответствие с 

разпоредбите на тази конвенция, е подпечатването в отправния и получаващия пункт на 

термолентата. 

2.11. Превози на особено тежки и извънгабаритни товари 

Организират се съобразно състоянието на пътната мрежа и местното законодателство. 

Подлежат на разрешителен режим, уточнява се маршрута, сигнализацията и 

необходимостта от конвой. 

2.12. Европейска спогодба за работа на екипажите на превозните средства, 

извършващи международни превози (AETR - European Agreement Concerning 

the Work of Crews of Vehicles Engaged in International Road Transport) 

Европейската спогодба за работа на екипажите на превозните средства, извършващи 

международни превози е подписана на 1 юли 1970 г. в гр. Женева, Швейцария с последни 

изменения от 9 август 2006 г. 

Целта на тази спогодба е да се установят еднакви условия на работа за водачите на 

търговски превозни средства, изпълняващи международни автомобилни превози, съгласно 

принципите на Международната организация на труда. Тя включва еднакви периоди за 

шофиране, обслужване и почивка. Въвежда монтирането и използването в превозните 

средства на контролен уред  (дигиталния тахограф и карта за шофьора /смарт карта/.) 

2.13. Спогодба за приемане на еднакви технически предписания за колесни 

превозни средства, оборудване и части, които могат да бъдат монтирани 

и/или използвани на колесни превозни средства и за условията за взаимно 

признаване на одобрения, издавани на основата на тези предписания 

Спогодбата е подписана в гр. Женева, Швейцария на 20 март 1958 г. Последните 

изменения в нея с внесени през 2003 г. Тя предоставя на правителствата правна рамка и 

процедури за приемане на еднакви технически правила, приложими за пътни превозни 

средства и тяхното оборудване, с оглед повишаване на тяхната безопасност и опазване на 

околната среда, облекчение на международния автомобилен трафик и премахване на 



77 
 

техническите бариери за международна търговия с такива превозни средства. Спогодбата 

установява принципът на взаимно признаване на сертификатите за типово одобрение на 

базата на унифицирани правила, като с това се избягват повтарящите се проверки за 

одобрение по тип в съответствие с предшестващи наредби при закупуване на пътни 

превозни средства. Досега са влезли в сила общо 110 наредби - приложения към спогодбата, 

обхващайки сфери като: активна безопасност или предпазване от пътна злополука; пасивна 

безопасност или ограничаване на последствията от пътна злополука; опазване на околната 

среда, включително ограничаване на шума и вредните емисии; общи условия на 

безопасност. 

2.14. Европейска спогодба за международните автомагистрали (AGR- 

European Agreement on Main International Traffic Arteries) 

Европейската спогодба за международните автомагистрали е подписана на 15 ноември 

1975 г. в гр. Женева, Швейцария. България я ратифицира през 1977 г. Последните 

изменения в спогодбата са от 2008 г. Тя осигурява международна правна рамка за 

строителството и развитието на еднородна международна пътна мрежа в ООН/ЕС региона. 

AGR включва международната мрежа от пътни артерии със сигнатура Е, осигуряваща 

възможности за автомобилни превози на големите международни стокопотоци, и 

инфраструктурните параметри, на които тези артерии трябва да отговарят. Е–пътната 

мрежа, постоянно се преразглежда и осъвременява, а когато е необходимо се адаптира към 

новите политически и транспортни реалности, каквито са нуждите за развитие на пътната 

инфраструктура в отделните държави или за пропускане на новообразуващите се 

автомобилни потоци. Държавите, които са договарящи страни по спогодбата, се ангажират 

с изпълнението, изграждането или подобрението на Е – пътищата на техните територии, в 

рамките на национални инвестиционни програми. Тридесет и три държави до днешна дата 

са договарящи страни по тази спогодба.  

Пътищата с Е-номерация, преминаващи през територията на България са отбелязани на 

фигура 7 и таблица 8. 

Таблица 8 Пътища с Е-номерация в България 

Номер на E-път и 
начална/крайна точка  

(град, път,граница, значение) 

Класификация 
на пътя 

Дължина 
на 

участъка 
(км) 

От кога влиза  
в сила 

законодателство 
на ЕС (11,5 т/ос) 
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E 70: Русе – Шумен I клас 114 2002 
E 70: Шумен – Варна Автомагистрала 83.3 2002 
E 79: Видин – Ботевград I клас 193.3 2005 
E 79: Ботевград – София Автомагистрала 36 2000 
E 79: София – Кулата I клас 169.9 2002 
E 80: София – Пловдив – Oризово Автомагистрала 165.3 2000 
E 80: Граница с Югославия- 
Калотина – София 

I клас 48.7 2002 

E 80: Oризово – Хасково I клас 58.3 2002 
E 80(E 85): Хасково – Свиленград I клас 62.4 2002 
E 80: Свиленград – Капитан 
Андреево – Граница с Турция 

I клас 21.3 2002 

E 83: Бяла – Плевен – Ботевград I клас 198.6 2002 
E 85: Русе – Бяла I клас 51.6 2002 
E 85: Бяла – Велико Търново –
Стара Загора – Хасково 

I клас 241.9 2008 

E 85: Свиленград – Граница с 
Гърция 

I клас 3.5 2002 

E 87: Граница с Румъния – Шабла – 
Варна – Бургас – Малко Търново- 
Граница с Турция 

I клас 367.8 2008 

E 772: Ябланица – Велико Търново 
– Шумен 

I клас 268.4 2008 

E 772: Поповица – Стара Загора – 
Сливен – Бургас  

I клас 233.5 2002 

E 871: Граница с Maкедония –
Кюстендил – Перник 

I клас 80.4 2008 

Източник: МТИТС 
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Фигура 7 Карта на Е-пътищата в България 
 

Източник: МТИТС
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2.15. Европейска спогодба за важни международни линии за комбиниран 

транспорт и съответните съоръжения (AGTC - Еuropean Agreement on 

Important International Combined Transport Lines and Related Installations) 

Европейската спогодба за важни международни линии за комбиниран транспорт и 

съответните съоръжения е подписана в гр. Женева, Швейцария на 1 февруари 1991 г. 

Последните изменения в нея са от края на 2009 г. Тази спогодба осигурява международна 

правна рамка за развитието на инфраструктурата за комбиниран транспорт и услуги, 

особено що се отнася до комбиниран автомобилен - железопътен транспорт и повишаване 

на неговата ефективност. В нея са определени всички важни европейски железопътни 

линии, използвани за извършването на международни комбинирани превози, всички 

терминали, гранични пунктове и фериботни връзки, а също и международно признатите 

инфраструктурни стандарти за всички тези линии и съответното оборудване за извършване 

на подобни услуги. Предписани са международно приемливи параметри за влаковете и 

оборудването за комбиниран транспорт. Европейските държави, които са договарящи 

страни по спогодбата, се ангажират с нейното внедряване, включващо строителство и 

разширяване на техните железопътни мрежи и съответните съоръжения за комбиниран 

транспорт на своите територии в рамките на своите национални програми, но без да се 

обвързват със срокове. 

2.16. Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен 

превоз на пътници и товари 

Съгласно разпоредбите на наредбата за осъществяване на международни автомобилни 

превози е необходимо превозвачите да бъдат лицензирани и да притежават съответните 

разрешителни. При кандидатстване за разрешителни за редовни международни пътнически 

превози по автобусни линии е необходимо да се подаде заявление, към което се прилагат 

следните документи: 

- договор, за съвместно обслужване на линията с превозвач - партньор на 

реципрочна основа от държавата, явяваща се крайна спирка на маршрута; 

- разписание с посочени автогари за спиране на автобусите, като за начална спирка 

и спирки (максимално шест) по маршрута на автобусната линия могат да се 

посочват само областни центрове; 
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-  документ от съответната община за определяне на място за спирката, която ще 

ползва превозвачът; 

- график за работата на екипажите, изготвен в съответствие с изискванията на 

Европейската спогодба за работа на екипажите на превозните средства, 

извършващи международни автомобилни превози (АЕТR); 

- тарифа за превоз по линията; 

- схема на маршрута; 

- копие на лиценза на Общността за извършване на превоз на пътници на 

подизпълнителя, когато е предвидено участието на подизпълнител при 

изпълнението на автобусната линия. 

Превозвачът получава пълния комплект разрешителни за превоз по автобусната линия в 

срок до два месеца от уведомяването му за издаването им, ако броят на собствените му 

автобуси за една линия е минимум два, а за повече от една линия - минимум 50 % от 

необходимите за обслужване на линиите автобуси. При получаване на разрешителните 

превозвачът представя копие на свидетелството за регистрация на автобусите; за 

превозните средства, които се ползват по договор за наем или за лизинг, представя и 

заверено копие на договора за наем или за лизинг. 

Когато подадените заявления за превоз по автобусна линия отговарят на изискванията, 

изпълнителният директор на Изпълнителната агенция "Автомобилна администрация" 

уведомява заявителя и открива процедура за съгласуване с компетентните органи на 

държавите, през чиито територии преминава маршрутът. 

В случай, че маршрутът в заявлението изцяло покрива линия в експлоатация и/или линия, 

за която е открита процедура за съгласуване, или съвпада с нея в три и повече спирки (или 

две и повече спирки и началната спирка) на територията на Република България, както и 

когато посочените в заявлението дни на обслужване съвпадат с тези на линия в 

експлоатация и/или линия, за която е открита процедура за съгласуване, Изпълнителна 

агенция "Автомобилна администрация" разглежда заявлението, като сравнява часовете на 

тръгване на линията от заявлението на територията на Република България с тези на 

линията в експлоатация и/или линията, за която е открита процедура за съгласуване. В 

случай, че се установи съвпадане на часовете, Изпълнителна агенция "Автомобилна 

администрация" дава указание на кандидатстващия превозвач за промяна на часовете на 
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тръгване от територията на Република България, като разликата в часовете на тръгване за 

съседни държави да е най-малко два часа, а за всички останали държави - най-малко осем 

часа. 

След получаване на потвърждение и/или издаване на разрешителни от държавите, през 

чиито територии преминава маршрутът на линията, министърът на транспорта или 

упълномощено от него лице издава разрешителното, валидно за територията на Република 

България в толкова екземпляра, колкото са дните на обслужване на линията, и предоставя 

на превозвача пълния комплект разрешителни за обслужване на определената автобусна 

линия. Срокът на издаденото разрешително, валидно за територията на Република 

България, е в зависимост от срока на валидност на издаденото разрешително или от срока, 

одобрен от държавата, явяваща се крайна спирка по маршрута, но не по-малко от три 

години. Обслужването на автобусната линия трябва да започне най-късно до десет дни след 

получаване на всички разрешителни за линията. Разрешителните за обслужване на 

определената автобусна линия са лични и не се преотстъпват. Неразделна част от 

разрешителното са: схемата на маршрута, разписанието, графикът за работа на екипажите 

и тарифата за превоз по линията, които са прикрепени към него. Не се допуска 

разкомплектоване. В случаите на разкомплектоване разрешителното се обявява за 

невалидно, като се издава дубликат, за което се уведомяват компетентните органи. 

При извършване на превоз в автобуса трябва да се намират следните документи:  

- заверено копие на лиценза на Общността; 

- разрешителното за превоз, валидно за частта от маршрута и спирките, намиращи се на 

територията на Република България; 

- разрешителните, издадени от компетентните органи на държавите, през чиито 

територии преминава маршрутът; 

-  списък на пътниците - попълва се на всяка спирка от член на екипажа, където се качват 

и слизат пътници и се съхранява не по-малко от дванадесет месеца след извършения превоз. 

Транспортен оператор, който извършва превоз на пътници по автобусна линия, 

представя в края на всяко тримесечие от календарната година в Изпълнителната агенция 

"Автомобилна администрация" справка за реализираните превози и превозените пътници. 

В 7-дневен срок от изтичане на срока на валидност на разрешителното превозвачът връща 
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пълния комплект разрешителни за обслужване на линията в Изпълнителна агенция 

"Автомобилна администрация. 

За извършване на случаен превоз на пътници до държави членки на Европейския съюз, 

освен лиценз на Общността, се изисква и контролен документ - пътен формуляр. Съответно 

превозвачът подава заявление до съответната регионална дирекция "Автомобилна 

администрация" по месторегистрация на търговеца за получаване на книжки, съдържащи 

пътни формуляри. Книжката с пътни формуляри за случайни превози е поименна и не може 

да се преотстъпва. Същият ред се прилага и при извършване на совалкови превози на 

пътници до страни-членки на ЕС. 

В рамките на международен случаен превоз транспортният оператор може да извършва 

случайни превози (местни екскурзии) в държава членка, различна от тази, в която е 

установен. Тези превози трябва да бъдат предназначени за пътници, които са били 

превозени от същия превозвач, и да се извършват със същото превозно средство или с друго 

превозно средство на същия превозвач или група превозвачи. 

Осъществяването на случайни превози на пътници до държави, които не са членки на 

Европейския съюз, налага наличието освен на лиценз на Общността, също така и документ 

за пътническата ведомост, както и разрешително за държавата, на чиято територия се 

осъществява превозът. Съответно превозвачът подава заявление до съответната регионална 

дирекция "Автомобилна администрация" по месторегистрация за получаване на книжки, 

съдържащи пътнически ведомости. 

За извършването на совалкови превози на пътници до държави, които не са членки на ЕС 

също се подава заявление за разрешително, към което се прилагат следните документи: 

- копие на притежавания лиценз на Общността; 

- договор с туроператор за възлагане на превоза; 

- разписание;  

- график за работа на екипажите; 

- схема на маршрута; 

- данни за автобусите, с които ще се извършва превозът: пътникоместа и регистрационни 

номера; 
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- график за преминаване на автобусите през съответните гранични контролно-

пропускателни пунктове за всяка от държавите, през чиито територии преминава 

маршрутът, изготвен по дати и часове; 

- други документи в случаите, когато международните договори и спогодби, по които 

Република България е страна, го изискват; 

- договор между български туроператор и чуждестранен туроператор, регистриран на 

територията на страната, явяваща се краен пункт на превоза, когато такъв се изисква по 

силата на двустранните договорености. 

Когато за издаване на разрешително се изисква съгласуване с компетентните органи на 

държавата, явяваща се краен пункт по маршрута, срокът за подаване на заявлението е 60 

дни преди датата на първия планиран превоз, а в останалите случаи - 30 дни. 

На всеки превозвач, който извършва обществен превоз на пътници и който притежава 

лиценз на Общността, се разрешава без дискриминация на базата на националност или 

място на установяване временно да извършва международни автомобилни превози на 

пътници срещу заплащане в друга държава членка, без от него да се изисква да има 

седалище или друго установяване в държавата, в която извършва превозите. 

Договорът за присъединяване на България към Европейския съюз предвижда преходен 

период за каботажни автомобилни превози по схемата „3+2” години. Към 31декември 2009 

г. изтекоха трите години, през които имаше пълна забрана за извършване на каботажни 

превози, както от българските превозвачи на територията на останалите страни-членки, 

така и другите превозвачи от ЕС на територията на България. За следващите две години от 

преходния период (2010 и 2011 г.) всяка страна от ЕС, вкл. България, има право да удължи 

забраната или да я отмени. В края на 2009 г. Министерството на транспорта, 

информационните технологии и съобщенията информира Европейската комисия, че на 

реципрочна основа България отваря вътрешния си пазар на товарни автомобилни превози. 

До 31 декември 2009 г. всички останали страни-членки трябваше да уведомят Европейската 

комисия дали ще продължат забраната за извършване на каботажни превози от български 

превозвачи на тяхна територия. До 06  януари 2010 г. в ИА “Автомобилна администрация” 

е постъпила информация за продължаване на забраната от Германия, Финландия, Италия, 

Белгия, Полша и Гърция. Това означава, че превозвачи от тези страни и през 2010 и 2011 г. 

не могат да извършват каботажни превози в България и съответно българските превозвачи 
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нямат право да извършват каботажни превози в тези страни. Единствено Естония изрично 

е уведомила, че разрешава на българските превозвачи да извършват каботажни превози на 

нейна територия. В момента се води кореспонденция с Европейската комисия за уточняване 

позицията на останалите страни. 

От 14 май 2010 г. са в сила нови единни правила за извършване на каботажни превози в 

ЕС, определени в Регламент (ЕО) № 1072/2009 г. Съгласно тези правила се разрешава с едно 

и също превозно средство да се извършват до три каботажни превоза в рамките на седем 

дни непосредствено след международен превоз. В този срок превозвачите на товари ще 

бъдат ограничени до един каботажен превоз в държава членка в рамките на три дни след 

влизането без товар на нейната територия. Превозвачът е длъжен да представя 

недвусмислени доказателства за входящия международен превоз и за всеки последващ 

каботажен превоз, като в регламента са посочени конкретните данни, които трябва да 

съдържат документите. Извършването на каботажните превози се подчинява на 

действащите законови, подзаконови и административни разпоредби на приемащата 

държава членка относно условията, приложими към договора за превоз; масата и размерите 

на превозните средства; изискванията във връзка с превоза на някои категории товари, по-

специално опасни товари, лесноразвалящи се хранителни продукти и живи животни; 

продължителността на периодите на управление и почивка; ДДС върху транспортните 

услуги и пр. 

2.17. Спогодба за международни случайни превози на пътници, извършвани с 

автобуси (INTERBUS - Agreement on the international occasional carriage of 

passengers by coach and bus) 

Спогодбата за международните случайни превози на пътници с автобуси е подписана на 

30 юни 2000 г.и се основава на Спогодбата за международни случайни превози на пътници, 

извършвани с автобуси (АСОР), подписана в Дъблин на 26 май 1982 г., като с нея се дава 

възможност за присъединяване на нови страни. Основните цели на новата спогодба са 

свързани с желанието да се насърчи развитието на международния транспорт в Европа и 

по-специално да се улеснят неговата организация и функциониране, както и да се насърчат 

туристическият и културният обмен между договарящите се страни.  

Еднообразните правила за превози на пътници в рамките на ЕС, които налага тази 

спогодба се утвърждават при спазването на следните принципи: 



86 

 

- либерализация на някои международни случайни превози с автобуси и на свързаните 

с тях транзитни преминавания; 

- хармонизиране на процедурните правила за нелиберализираните случайни превози, 

които подлежат на разрешително; 

- повишаване степента на хармонизиране на техническите изисквания към 

автобусите, които извършват международни случайни превози между договарящите 

се страни, с оглед повишаване безопасността на движение и опазването на околната 

среда; 

- прилагане на еднакви критерии за работата на екипажите на автобуси, които 

извършват международен автомобилен транспорт; 

- хармонизиране на изискванията за достъп до професията превозвач, извършващ 

автомобилен превоз на пътници; 

- недопустимост на всяка форма на дискриминация, основана на националност или 

място на установяване на превозвача, както и на отправен пункт или 

местоназначение на автобуса - основополагащ принцип за предоставянето на 

международни транспортни услуги; 

- уеднаквяване на образците на транспортните документи, като например на 

контролния документ за либерализираните случайни превози, както и на 

разрешителното и на заявлението за нелиберализираните превози, с оглед да се 

улеснят и опростят контролните процедури; 

- хармонизиране на мерките за прилагане на спогодбата, по-специално контролните 

процедури, санкциите и взаимната помощ; 

- установяване на определени процедури за прилагане на спогодбата с оглед нейното 

точно изпълнение и възможността за технически промени на приложенията. 

Спогодбата ИНТЕРБУС се прилага по отношение на: международните превози на 

пътници независимо от тяхната националност, извършвани с автобуси под формата на 

услугата "случаен превоз" в следните случаи: 

 - когато превозите се извършват между териториите на две договарящи се страни 

или с отправен пункт и с краен пункт на територията на една и съща договаряща се страна 

и в случай на необходимост при транзитното преминаване през територията на друга 

договаряща се страна или през територията на държава, която не е страна по спогодбата; 
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 - когато превозите се извършват за чужда сметка (срещу наемане или срещу 

заплащане) от превозвачи, които са установени на територията на договаряща се страна в 

съответствие с нейното законодателство и които притежават лиценз за извършване на 

международни случайни превози на пътници с автобуси; 

 - когато се използват автобуси, регистрирани на територията на договарящата се 

страна, в която е установен превозвачът. 

 Тя се прилага и по отношение на празните курсове на автобусите при извършването 

на случайни превози. 

3. МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ В СФЕРАТА НА АВТОМОБИЛНИЯ 

ТРАНСПОРТ 

3.1.Международен съюз за автомобилен транспорт (IRU – International Road 

Transport Union) 

Международният съюз за автомобилен транспорт чрез националните асоциации-членки 

представлява цялата автомобилна индустрия по света. Той изразява мнението на 

превозвачите – автобусни, таксиметрови, товарни, такива с многоброен автопарк и 

едноличните търговци, разполагащи само с един автомобил. IRU защитава интересите на 

подсектора пред всички международни органи, които вземат решения относно 

автомобилния транспорт. Работейки при най-високи професионални стандарти, съюзът се 

стреми да съдейства за повишаване на сигурността и екологичността на този вид транспорт 

и за гарантиране на мобилността на хора и стоки. Освен всичко останало, IRU е и 

международен гарант по системата ТИР. 

Основните функции на Международния съюз за автомобилен транспорт включват: 

- предприемане на инициативи по отношение на повишаване сигурността на 

превозните средства, тяхната екологичност, ефективност и икономичност на 

консумацията на горива; 

- насърчаване на стабилността при управлението на превозния парк, поддържането на 

автомобилите и подобряването на работните условия за водачите на превозни 

средства; 

- съдействие за повишаване на сигурността на автомобилния транспорт и намаляване 

на задръстванията; 
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- препоръчване на възможности за повишаване на екологичната ефективност на 

автомобилите; 

- поддържане на близки контакти със съответните национални, междуправителствени 

и неправителствени организации; 

- работа за хармонизиране и опростяване на процедурите, касаещи автомобилния 

транспорт; 

- информиране на браншовите организации за промени в международното и 

националните законодателства; 

- съдействие за премахване на ограниченията пред международния транспорт и 

търговия. 

IRU е основан в Женева на 23 март 1948 г. и понастоящем има 172 членове в 74 държави. 

Членовете биват: активни – това са националните автомобилни асоциации, и асоциирани – 

такива са производителите на автомобили, компаниите за комбинирани превози и др. 

Активните членове са разпределени в две групи: 

- Съвет за пътнически транспорт – занимава се с всички въпроси, касаещи 

автобусните и таксиметровите превози; 

- Съвет за товарен транспорт – занимава се с всички въпроси на обществените 

товарни превози и превозите за собствена сметка. 

Съюзът е разделен на комисии, съответно: Комисия по въпроси, свързани с 

обслужването на клиентите, Комисия по икономическите въпроси, Комисия по правните 

въпроси, Комисия по сигурността на автомобилния транспорт, Комисия по социалните 

въпроси, Комисия по въпросите на транспортните оператори, Международна техническа 

комисия, Работна комисия, Комисия за комбиниран транспорт, Комисия за превозите на 

опасни товари, Комисия за взаимодействие между членовете, Комисия за взаимодействие с 

ЕС, Комисия за взаимодействие с Европа и Азия. 

IRU се управлява от Генерална асамблея, която включва всички активни и асоциирани 

членове. Тя заседава два пъти годишно и взема основните решения по отношение на 

политиката в областта на международните автомобилни превози. Изпълнителните функции 

се изпълняват от Президент и Генерален секретар, които са представители на двата съвета 

– за товарен и за пътнически транспорт, и които са занимават с административните и 

финансови въпроси, подготовката на политики и други предложения за Генералната 
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асамблея. Президентът и останалите членове на Изпълнителния съвет се избират за срок от 

две години. Генералният секретар е отговорен за оперативната дейност на съюза. Дейността 

му се подпомага от служителите в Генералния секретариат в Женева и делегациите на IRU 

в Брюксел, Москва и Истанбул. 

3.2. Асоциация на българските предприятия за международни превози и 

пътищата (АЕБТРИ) 

Асоциацията на българските предприятия за международни превози и пътищата е 

основана през 1962 год. със седалище в гр. София. АЕБТРИ е определена за гарант на 

системата ТИР в Република България и издава карнети за международни автомобилни 

превози на товари. 

Изпълнителни органи на Асоциацията са: Националната конференция на членовете, 

Управителен съвет и Контролна комисия. 

Членове на АЕБТРИ са фирми и организации, които извършват автомобилни превози 

или чиято дейност има отношение към автомобилния транспорт, както и такива, които се 

занимават или имат отношение към проектирането, строителството и поддръжката на 

пътища. Асоциацията представя и защитава интересите както на своите членове, така и на 

професията като цяло в национален и международен план. 

 Освен дейността, свързана пряко с функциите на АЕБТРИ като гарант на режима ТИР 

на територията на България, една от съществените насоки в работата на асоциацията е 

развитието на услугите за фирмите, извършващи международни автомобилни превози на 

пътници и товари. Специалистите в АЕБТРИ се стремят да оказват помощ на транспортните 

фирми: 

- при решаване на проблеми, възникнали в рамките на транспортните операции на 

българска и чужда територия; 

- при необходимост от изясняване на механизмите на прилагане на определени 

процедури от властите на определени чужди държави; 

- при запознаване с актуални състояния на двустранните и международни 

спогодби. 

На базата на натрупаната информация, периодика и литература се подготвят в рамките 

на по-големи проекти кратки аналитични записки по важни въпроси на транспортната 
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политика - данъци и такси в транспорта, технически изисквания, европейска интеграция и 

т.н. 

В национален план асоциацията работи съвместно с компетентните органи в страната, 

които имат отношение към автомобилните превози и пътищата и участва редовно в 

работата на специализираните комисии в тях. 
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Глава 4 

МЕЖДУНАРОДЕН ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ 

1. СЪСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТЕН 

ТРАНСПОРТ 

През последните 20 години ЕС е насочил своите усилия към преструктурирането на 

железопътния транспорт, както и към постигането на растеж на този вид транспорт на 

Европейския транспортен пазар. Усилията на страните – членки на ЕС са насочени в три 

основни области:   

- Отварянето на железопътния транспортен пазар за конкуренция; 

- Подобряване на оперативната съвместимост /интероперабилността/ между 

националните жп мрежи и повишаване на сигурността на превозите; и 

- Развитие на железопътната инфраструктура. 

Общото количество на превозените товари в рамките на ЕС през 2008 г. е 819 млн. тона. 

При това националните превози представляват повече от половината (54 %), докато 

международните превози заемат относителен дял от 46 %, включително 22,5 % при внос на 

стоки, 16,3 % при износ и 7,2 % при транзит. В различните страни-членки на ЕС това 

разпределение е различно, в зависимост от тяхната територия, географско разположение и 

обемът на външнотърговската дейност. 

Обемът на извършената работа във вътрешно и международно съобщение при 

изпълнение на товарните превози по железопътен транспорт в ЕС има същото 

разпределение, както при показателя превозени количества товари в тонове. Страните – 

членки, които имат най-висок относителен дял в обема на превозите през 2008 г. са 

Германия, Полша, Франция и Великобритания (виж таблица 9). 

Количествата товари в тонове, които са превозени при осъществяване на 

международните превози по железопътен транспорт в ЕС са 705,4 млн. тона, при което е 

извършена превозна работа в обем 179,2 млрд. ткм.  
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Таблица 9 Извършена товарна превозна работа от железопътния транспорт, млрд. ткм 

Страни 

Години 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
ЕС - 27 404 386 384 392 416 414 440 453 443 

Белгия 8 7 7 7 8 8 9 9 9 

България 6 5 5 5 5 5 5 5 5 

Чехия 17 17 16 16 15 15 16 16 15 

Дания 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Германия 83 81 81 85 92 95 107 115 116 

Естония 8 9 10 10 10 11 10 8 6 

Ирландия 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Гърция 0 0 0 0 1 1 1 1 1 

Испания 12 12 12 12 12 12 12 11 10 

Франция 58 52 51 48 46 41 41 43 41 

Италия 23 22 21 20 22 23 24 25 24 

Кипър - - - - - - - - - 

Латвия 13 14 15 18 19 20 17 18 20 

Литва 9 8 10 11 12 12 13 14 15 

Люксембург 1 1 1 1 1 0 0 0 0 

Унгария 9 8 8 8 9 9 10 10 10 

Малта - - - - - - - - - 

Холандия 5 4 4 5 6 6 6 7 7 

Австрия 17 17 17 17 19 19 21 21 22 

Полша 54 48 47 47 52 50 54 54 52 

Португалия 2 2 2 2 2 2 2 3 3 

Румъния 16 16 15 15 17 17 16 16 15 

Словения 3 3 3 3 3 3 3 4 4 

Словакия 11 11 10 10 10 9 10 10 9 

Финландия 10 10 10 10 10 10 11 10 11 

Швеция 19 19 19 20 21 22 22 23 23 

Великобритания 18 19 19 19 23 22 27 26 25 

Източник: Генерален директорат по мобилност и транспорт, ЕС, 2010 

 Интерес представлява факта, че общите количества товари в тонове, превозени при 

осъществяване на международните превози по железопътен транспорт представляват около 

три четвърти (71 %) от количествата превозени по автомобилен транспорт. Съответно 

обемът на извършената превозна работа при изпълнение на международните товарни 

превози по железопътен транспорт е приблизително една четвърт (28 %) от този при 

автомобилните превози. В четири от страните членки се превозват почти половината от 
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количествата товари в тонове в международно железопътно съобщение, това са Германия 

(16 %), Италия (9 %), Полша (9 %) и Латвия (6 %). Заедно с Франция, тези страни осигуряват 

изпълнението на почти две трети от обема на превозната работа в ткм, осъществена при 

изпълнението на международните железопътни превози, съответно Германия има 

относителен дял от 27 %, Италия и Полша – по 9 %, Франция и Италия по 7 % и Австрия - 

6 %. 

Относителният дял на международните превози на товари в рамките на ЕС (с изключение 

на транзита) в общото количество на натоварените товари е 38,8 %, докато по отношение 

на извършената превозна работа в ткм този дял е 39,5 %. 

Обемът на извършената превозна работа при пътническите превози по железопътен 

транспорт през 2008 г. е 409 млрд. пкм (виж таблица 10), което представлява 8,7 % от обема 

на пътническата превозна работа, осъществена при превозите с леки автомобили. Четирите 

страни-членки, които имат население от 53 % от общата популация на ЕС осигуряват две 

трети (66 %) от обема на извършената пътническа превозна работа в железопътния 

транспорт, съответно Франция – 21 %, Германия – 20 %, Великобритания – 13 % и Италия 

– 12 %. Всъщност именно тези страни имат и най-дълги традиции при използването на 

железопътния транспорт за изпълнението на международни превози. 

Средният обем на пътническите превози по железопътен транспорт, падащ се на едно 

лице от населението в ЕС е 822 пкм. Както за товарните превози, така и за пътническите, 

разглежданият период се характеризира със значителни промени, свързани с 

преструктурирането на железопътните предприятия и развитието на високоскоростните 

железници. През периода от 2001 г. до 2003 г. се наблюдава лек спад с около 1,5 % годишно, 

след което обемът на пътническата превозна работа нараства средногодишно с 2 %. Тези 

тенденции са обвързани до голяма степен с намалението в броя на превозните средства в 

железопътния транспорт през анализирания период. Предвид годишното намаление на 

пътническия превозен парк с 1,9 % от 2000 г. до 2008 г., може да се направи извода, че 

ефективността от използване на пътническите вагони в ЕС се е повишила. 

 

Таблица 10 Извършена пътническа превозна работа от железопътния транспорт, 
млрд. пкм  

Страни Години 
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
ЕС - 27 371 373 366 362 368 377 389 395 409 

Белгия 8 8 8 8 9 9 10 10 10 

България 3 3 3 3 2 2 2 2 2 

Чехия 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

Дания 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Германия 75 76 71 71 73 75 78 79 82 

Естония 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ирландия 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

Гърция 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Испания 20 21 21 21 20 22 22 22 24 

Франция 70 72 74 72 74 76 79 80 85 

Италия 50 50 49 49 49 50 51 50 50 

Кипър - - - - - - - - - 

Латвия 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Литва 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

Люксембург 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Унгария 10 10 11 10 10 10 10 9 8 

Малта - - - - - - - - - 

Холандия 15 14 14 14 15 15 16 16 16 

Австрия 9 9 9 9 9 9 9 9 11 

Полша 24 22 21 20 19 18 19 20 20 

Португалия 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Румъния 12 11 9 8 9 8 8 7 7 

Словения 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Словакия 3 3 3 2 2 2 2 2 2 

Финландия 3 3 3 3 3 3 4 4 4 

Швеция 8 9 9 9 9 9 10 10 11 

Великобритания 38 39 40 41 43 44 47 50 53 

Източник: Генерален директорат по мобилност и транспорт, ЕС, 2010 

От общо 409 млрд. пкм извършена пътническа превозна работа по железопътен 

транспорт около 6 % е от международни превози. Четирите страни, които заемат най-голям 

относителен дял в обема на пътническите железопътни превози са съответно и страните с 

най-голям принос (72 %) в обема на извършената пътническа превозна работа при 

осъществяване на международен железопътен транспорт – съответно Франция – с 

относителен дял от 35 %, Германия – с 16 %, Италия – с 13 % и Великобритания – със 7 %. 

В резултат на анализа на данните за обема на извършените превози по железопътен 

транспорт и тенденциите в неговото развитие могат да се обобщят следните изводи: 
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- В Европа съществува добре изградена железопътна мрежа, която създава 

възможности за привличане на транзитни превози през териториите на отделните 

страни – членки на ЕС; 

- Характерен проблем през последните години е преструктуриране на железниците на 

новите страни - членки на ЕС по модели, прилагани в Западна Европа, както и 

въвеждането на автоматизация и компютризация на системите за управление на 

движението – ERTMS; 

- Европейският железопътен пазар налага развитие на високоскоростни железници и 

изграждане са жп магистрали – по протежение на Паневропейските транспортни 

коридори, а именно: 

№1 (север-юг) Хелзинки - Талин - Рига - Каунас и Клайпеда - Варшава и Гданск; 

№2 (изток-запад) Берлин - Познан - Варшава - Брест - Минск - Смоленск - Москва - 

Нижни Новгород; 

№3 Брюксел - Аахен - Кьолн - Дрезден - Вроцлав - Катовице - Краков - Лвов – Киев;  

№4 Дрезден / Нюрнберг - Прага - Виена - Братислава - Дьор - Будапеща - Арад - Букурещ 

- Констанца / Крайова - София - Солун / Пловдив - Хасково – Истанбул; 

№5 (изток-запад) Венеция – Триест / Копер - Любляна - Марибор - Будапеща - Ужгород 

- Лвов - Киев; 

№6 (север-юг) Гданск - Катовице - Жилина, с клон към Катовице-Бърно; 

№7 (по река Дунав) (северозапад-югоизток) – с 2300 km дължина; 

№8 Дуръс - Тирана - Скопие - Битоля - Кюстендил - София - Хасково - Стара Загора - 

Бургас – Варна - с 1300 km дължина; 

№9 Хелзинки - Виборг - Санкт Петербург - Псков - Москва - Калининград - Киев – 

Люблянска / Рождилна (Украйна) - Кишинев - Букурещ - Русе - Велико Търново - Стара 

Загора - Хасково - Александруполис. Клон от Люблянска/Рождилна до Одеса - с 3400 km 

дължина; 

№ 10 Залцбург - Любляна - Загреб - Белград - Ниш - Скопие - Велес - Солун. 

Клон C: Ниш - София - Пловдив - Димитровград - Истанбул по коридор 4. 
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Фигура 8 Карта на Паневропейските транспортни коридори 

Източник: ОПТ 

Десетте транспортни коридори са установени на Втората паневропейска транспортна 

конференция в Крит през 1994 г. Коридорите представляват пътища в Централна и Източна 

Европа, за които са необходими значителни инвестиции в продължение на 10 до 20 години. 

Направени са известни допълнения и изменения в техните маршрути по време на третата 

конференция в Хелзинки през 1997 г. Коридорите понякога биват наричани „критски 

коридори“ или „хелзинкски коридори“. Те се отличават от Трансевропейските транспортни 

мрежи, които включват всички основни пътища в Европейския съюз. През последните 

години се налага становището, че е необходимо комбиниране на двете системи. 
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2. МЕЖДУНАРОДНИ РЕГЛАМЕНТИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА 

ЖЕЛЕЗОПЪТНИТЕ ПРЕВОЗИ 

2.1.Конвенцията за международни железопътни превози (COTIF - Convention 

relative aux transports internationaux ferroviaires)  

Тази конвенция  датира своето начало през 1890 г. в гр. Берн, Швейцария. По инициатива 

на швейцарското правителство и със съдействието на експерти от съседните страни е 

подписана Международна конвенция за единно транспортно железопътно право, която 

влиза в сила през 1893 г. Първоначално тази Конвенция касае само товарните превози. 

България се присъединява към Конвенцията през 1911 г. През годините тя е претърпяла 

множество промени. 

С влизането в сила на 01 май 1985 г. на Конвенцията (COTIF - 1980) е 

създадена Междуправителствената организация за международни железопътни превози 

(OTIF).   Към края на 2010 г. 43 държави от Европа (общо 36, от които 25 са членки на ЕС), 

Азия (Ирак, Иран, Ливан, Сирия) и Африка (Алжир, Мароко и Тунис) са членки на СOTIF. 

Това са държавите: Австрия, Албания, Алжир, Белгия, Босна и Херцеговина, България, 

Великобритания, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирак, Иран, Ирландия, Испания, 

Италия, Ливан, Латвия, Литва, Лихтенщайн, Люксембург, Македония, Мароко, Монако, 

Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Сирия, Словакия, Словения, Сърбия, Тунис, 

Турция, Украйна, Унгария, Финландия, Франция, Холандия, Хърватска, Чешката 

република, Швейцария и Швеция. 

България ратифицира новата конвенция на 8 юни 1982 г. Желание за присъединяване 

към Конвенцията са декларирали: Русия, Черна гора, Йордания, Пакистан, Азербайджан и 

Грузия, като в най-напреднала фаза е процесът на присъединяване на Черна гора. 

През 90-те години на XX век започва т.нар. “Ревизията на COTIF”, която представлява 

задълбочено изменение и разширение на Конвенцията за международни железопътни 

превози, предвид политическите и икономически промени в Европа и хармонизирането й в 

рамките на възможното със законодателството на Европейския Съюз. Взетите решения са 

вписани в Протокол 1999 за изменение на COTIF, който след подписването подлежи на 

ратификация от държавите-членки. 
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Към момента по правилата на Конвенция СOTIF се извършват международни жп превози 

по близо 240 000 km жп линии, като по още няколко хиляди километра морски и вътрешни 

водни линии се извършават допълващи, комбинирани превози на товари и пътници. Тя се 

разпростира върху превозите, извършвани по определени жп линии, които се 

вписват/заличават от Централната служба за международни жп превози в Берн по искане 

на членуващите държави.  

Конвенцията включва следните приложения: 

2.1.1. Конвенцията за международни железопътни превози (COTIF) - Базова 

Конвенция; 

2.1.2. Протокол за привилегиите и имунитетите на 

Междуправителствената организация за международни железопътни 

превози (OTIF); 

2.1.3. Единни правила за договора за международен железопътен превоз на 

пътници (CIV) - Притурка А към Конвенцията 

Тези правила се прилагат при всеки договор за железопътен превоз на пътници, платен 

или безплатен, когато мястото на тръгване и местоназначението се намират в две различни 

държави-членки на конвенцията. Това е в сила независимо от местоживеенето или 

седалището и националността (гражданството) на страните по договора за превоз. 

С договора за на пътници превозвачът се задължава да превози пътника, както и при 

нужда неговия багаж и транспортни средства до определено местоназначение. При това, 

договорът за превоз трябва да бъде установен с един или повече документи за превоз, 

връчени на пътника. Документът за превоз удостоверява до доказване на противното 

сключването и съдържанието на договора за превоз.  

Общите условия на превозите определят формата и съдържанието на документите за 

превоз на пътници, както и езика и азбуката, на които те трябва да бъдат напечатани и 

попълнени. В издадените пътнически билети трябва да бъдат вписани най-малко:  

- наименование на превозвача или превозвачите;  

- указания, че превозът е подчинен независимо от всякаква противоположна клауза на 

Единните правила - това може да бъде направено с означението "CIV”; 
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- всяко друго указание, необходимо за доказване на сключването и съдържанието на 

договора за превоз и позволяващо на пътника да предяви правата, които произтичат от този 

договор. 

Пътникът трябва да се увери при получаването на документа за превоз, че той е съставен 

съобразно неговите указания. Този документ може да бъде преотстъпван, ако не е поименен 

и ако пътуването не е започнало.  

Освен при противоположно споразумение между пътника и превозвача превозната цена 

се заплаща предварително. От началото на пътуването пътникът трябва да бъде снабден с 

валиден документ за превоз, който да представи при проверка на документите за превоз. 

Общите условия на превоз могат да предвиждат, че пътник, който не представи валиден 

документ за превоз, освен превозната цена трябва да заплати допълнителна такса; че 

пътник, който откаже да заплати незабавно превозната цена или допълнителната такса, 

може да бъде изключен от превоза; дали и при какви условия се прилага възстановяване на 

допълнителната такса. Общите условия на превоз могат да предвиждат, че от превоза се 

изключват или от превоза могат да бъдат изключени по време на пътуването пътниците, 

които представляват опасност за сигурността и доброто функциониране на железницата или 

за сигурността на другите пътници; смущават по недопустим начин другите пътници; и че 

тези лица нямат право на възстановяване нито на превозната цена, нито на цената, която са 

заплатили за превоза на багажите си. 

Регистрирането на багажа става само срещу представяне на документ за превоз, 

валиден най-малко до местоназначението на багажа. Пътникът трябва да укаже върху всеки 

колет на добре видимо място и по достатъчно точен и ясен начин своето име и своя адрес, 

както и местоназначението. Доставянето на багажа става срещу предаване на багажната 

разписка и при нужда срещу заплащане на разноските, които обременяват пратката. 

Предявителят на багажната разписка може да поиска доставяне на багажа на 

местоназначението веднага след изтичане на договореното време, както и при нужда – на 

времето, необходимо за извършваните от митническите или други административни органи 

операции. При непредаване на багажната разписка превозвачът е задължен да достави 

багажа само на онзи, който представи доказателство за правото си, а ако това доказателство 

изглежда недостатъчно, превозвачът може да изиска гаранция. 
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Договорните задължения по превоза на транспортни средства трябва да бъдат 

установени с товарно писмо, връчено на пътника. Товарното писмо може да бъде включено 

в документа за превоз на пътника. 

Отговорността на превозвача при осъществяването на международни железопътни 

превози на пътници в съответствие с правилата CIV касае вредите, произтичащи от смъртта, 

от нараняванията или от всяко друго увреждане на физическата или психическата цялост 

на пътника, причинени от произшествие във връзка с железопътната експлоатация, 

настъпило, докато пътникът пребивава в железопътните превозни средства, докато влиза в 

тях или излиза от тях, независимо от използваната железопътна инфраструктура. 

Превозвачът е освободен от тази отговорност в следните случаи: 

- ако произшествието е предизвикано от външни по отношение на железопътната 

експлоатация обстоятелства, които превозвачът въпреки усилието, проявено според 

особеностите на случая, не е можел да избегне и чиито последици не е можел да 

предотврати;  

- доколкото произшествието се дължи на грешка на пътника; 

- ако произшествието се дължи на поведението на трето лице, което превозвачът въпреки 

усилието, проявено според особеностите на случая, не е можел да избегне и чиито 

последици не е можел да предотврати10, при това правото на обратен иск не се накърнява. 

Когато превоз, съставляващ предмета на един-единствен договор за превоз, се 

осъществява от последователни превозвачи, в случай на смърт и/или на наранявания на 

пътници е отговорен превозвачът, задължен съгласно договора за превоз да предостави 

транспортната услуга, по време на която е настъпило произшествието. Ако тази услуга не е 

била предоставена от превозвача, а от подизпълнител, двамата превозвачи са отговорни 

солидарно. 

В случай на смърт на пътник обезщетението за вреди и загуби включва необходимите 

разноски вследствие на смъртта, конкретно разноските по превоза на тялото и 

погребението. Ако поради смъртта на пътника лица, към които той по закон е имал или е 

щял да има в бъдеще задължение за издръжка, са лишени от издръжката си, има основание 

те да бъдат обезщетени за тази загуба.  

 
10 Друго предприятие, използващо същата железопътна инфраструктура, не се смята за трето лице 
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В случай на наранявания или на всякакво друго увреждане на физическата или 

психическата цялост на пътника, обезщетението за вреди и загуби включва необходимите 

разноски конкретно за лечение и превоз, както и възстановяване на вредата, причинена било 

поради пълната или частичната нетрудоспособност, било поради нарастването на нуждите. 

Обезщетенията за вреди и загуби при превоз на пътници по международен железопътен 

транспорт трябва да се издължи под формата на еднократно изплатена сума. Ако 

националното право обаче позволява изплащане на рента, то обезщетението се издължава 

под тази форма, когато пострадалият пътник или правоимащите поискат това. 

Размерът на обезщетението, което следва да се заплати се определя според съответното 

националното право. При прилагането на правилата CIV обаче се определя максимална 

граница от 175 000 СПТ за всеки пътник в еднократно изплатена сума или в обща годишна 

рента, съответстваща на тази сума. 

В случай на смърт и/или на наранявания на пътници, превозвачът е отговорен също за 

вредата, произтичаща от пълното или частичното изгубване или от повреждането на 

предметите, които пътникът е имал или върху себе си или със себе си като ръчен багаж; 

това важи също за животните, които пътникът е взел със себе си. От друга страна, 

превозвачът е отговорен за вредата, произтичаща от пълното или частичното изгубване или 

от повреждането на предметите, ръчния багаж или животните, чието наблюдение е 

задължение на пътника само ако тази вреда се дължи на грешка на превозвача. 

Обезщетението, което се дължи в тези случаи е до 1 400 СПТ за всеки пътник. Превозвачът 

не е отговорен пред пътника за вредата, произтичаща от несъобразяване на пътника с 

митническите или на други административни органи разпоредби. 

Превозвачът е отговорен за вредата, произтичаща от пълното или частичното изгубване 

и от повреждането на багажа, възникнало от приемането на багажа за превоз до доставянето, 

както и от забавянето на доставянето. Той е освободен от тази отговорност, доколкото 

изгубването, повреждането или забавянето на доставянето се дължат на грешка на пътника, 

на нареждане на последния, непроизтичащо от грешка на превозвача, на недостатък, 

присъщ на багажа, или на обстоятелства, които превозвачът не е можел да избегне и чиито 

последици не е можел да предотврати.  Превозвачът е освободен от тази отговорност, 

доколкото изгубването или повреждането произтича от специфичните рискове, присъщи на 

един или повече от следните фактори:  
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- липса или неизправност на опаковката;  

- особено естество на багажа;  

- изпращане под формата на багажни пратки на предмети, изключени от превоза. 

Когато превоз, съставляващ предмета на един-единствен договор, се осъществява от 

няколко последователни превозвачи, всеки превозвач, който приема за превоз багажа с 

багажната разписка или транспортното средство с товарното писмо, участва по отношение 

на отправянето на багажа и поема задълженията, които произтичат от договора. В този 

случай всеки превозвач е отговорен за изпълнението на превоза по целия маршрут до 

доставянето. Когато превозвачът е поверил изцяло или отчасти изпълнението на превоза на 

превозвач подизпълнител, било в упражняване на право, което му е признато в договора за 

превоз, или не, превозвачът остава въпреки това отговорен за превоза в цялост. 

Правоимащият може, без да е необходимо да представя други доказателства, да смята 

един колет за изгубен, ако той не му е бил предаден или поставен на негово разположение 

в срок от 14 дни след искането за доставяне. Когато колет, смятан за изгубен, бъде намерен 

в течение на годината, която следва искането за доставяне, превозвачът трябва да уведоми 

правоимащия, ако неговият адрес е известен или може да бъде открит. В срок от 30 дни след 

получаване на уведомлението, правоимащият може да изиска колета да му бъде предаден. 

В този случай той трябва да заплати разноските по превоза на колета от мястото на 

изпращане до мястото, където се извършва предаването, и да възстанови полученото 

обезщетение след приспадане, ако има основание, на разноските, включени в това 

обезщетение. Той обаче запазва правата си на обезщетение за закъснение при доставянето. 

При пълно или частично изгубване на багажа превозвачът трябва да заплати извън 

всякакви други обезщетения за вреди и загуби в следните размери:  

- ако размерът на вредата е доказан - обезщетение, равностойно на този размер, без при 

това то да надхвърля 80 СПТ на липсващ килограм брутна маса или 1200 СПТ на колет; 

- ако размерът на вредата не е доказан - твърдо обезщетение от 20 СПТ на липсващ 

килограм брутна маса или 300 СПТ на колет. 

Превозвачът трябва да възстанови освен това цената за превоза на багажа и другите суми, 

изразходвани по превоза на изгубения колет, както и вече издължените мита и акцизи. 

В случай на повреждане на багажа превозвачът трябва да заплати извън всякакви други 

обезщетения за вреди и загуби обезщетение, равностойно на обезценяването на багажа. То 
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не надхвърля размера, който би достигнало при пълно изгубване - ако целият багаж е 

обезценен поради повреждането; или размера, който би достигнало при изгубване на 

обезценената част - ако само част от багажа е обезценен поради повреждането. 

При забавяне на доставянето на багажа превозвачът трябва да заплати на неделим период 

от 24 часа, считано от предявяването на искане за доставяне, но най-много за 14 дни: 

- обезщетение, равностойно на размера на вредата, до максимум 0,80 СПТ на килограм 

брутна маса или 14 СПТ на багаж, доставен със закъснение - ако правоимащият докаже, че 

дадена вреда, включително повреждане, произтича от това; 

- твърдо обезщетение от 0,14 СПТ на килограм брутна маса от багажа или 2,80 СПТ на 

колет, доставен със закъснение - ако правоимащият не докаже, че вредата произтича от това. 

При забавяне на натоварването по причина на превозвача, или при забавяне на 

доставянето на транспортно средство превозвачът трябва да заплати обезщетение, чийто 

размер не надхвърля цената на превоза. 

В случай на пълно или частично изгубване на транспортно средство обезщетението, 

което следва да се заплати на правоимащия за доказана вреда, се изчислява съобразно 

обичайната стойност на транспортното средство. Обезщетението не надхвърля 8000 СПТ. 

Превозвачът е отговорен пред пътника и за вредата, произтичаща от това, че поради 

отменяне на влак, закъснение или изпускане на връзка, пътуването не може да продължи 

същия ден или че неговото продължаване не е разумно изискуемо същия ден при дадените 

обстоятелства. Обезщетението за вреди и загуби включва разумните разноски по 

настаняване, както и разумните разноски, свързани с уведомяването на лицата, очакващи 

пътника. Превозвачът е освободен от тази отговорност, когато отменянето на влак, 

закъснението или изпускането на връзка се дължат на една от следните причини: 

- външни по отношение на железопътната експлоатация обстоятелства, които 

превозвачът въпреки усилието, проявено според особеностите на случая, не е можел да 

избегне и чиито последици не е можел да предотврати; 

- грешка на пътника; или  

- поведението на трето лице, което превозвачът въпреки усилието, проявено според 

особеностите на случая, не е можел да избегне и чиито последици не е можел да 

предотврати; друго предприятие, използващо същата железопътна инфраструктура, не се 

смята за трето лице, при това правото на обратен иск не се накърнява. 
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Рекламациите относно отговорността на превозвача в случай на смърт и на 

наранявания на пътници трябва да бъдат изпратени писмено до превозвача, срещу когото 

може да бъде предявен съдебният иск. При превоз, съставляващ предмета на един-

единствен договор и извършен от последователни превозвачи, рекламациите могат да бъдат 

отправени също до първия или до последния превозвач, както и до превозвача, чието 

седалище или филиал, или агенция, сключила договора за превоз, се намира в държавата на 

местоживеене или на обичайно местожителство на пътника. Другите рекламации по 

договора за превоз трябва да бъдат изпратени писмено до превозвача. Документите, които 

правоимащият прецени за необходимо да приложи към рекламацията, трябва да бъдат 

представени или в оригинали, или в копия, при нужда надлежно заверени, ако превозвачът 

го поиска. При уреждането на рекламацията превозвачът може да изиска връщането на 

документа за превоз, багажната разписка и товарното писмо. 

Исковете за обезщетяване на вреди и загуби, основани на отговорността на превозвача 

в случай на смърт и на наранявания на пътници, са с давност:  

- за пътника - 3 години считано от деня след произшествието;  

- за другите правоимащи - 3 години считано от деня след смъртта на пътника, без при 

това този срок да може да превишава 5 години считано от деня след произшествието. 

Другите искове, породени от договора за превоз, са с давност 1 година. Давността обаче 

е 2 години, ако се отнася за иск по вреда, произтичаща от действие или бездействие, 

извършено било с умисъл да се причини такава вреда, било непредпазливо и със съзнанието, 

че такава вреда вероятно ще произтече. 

 

2.1.4. Единни правила за договора за международен железопътен превоз на 

стоки (CIМ) - Притурка В към Конвенцията 

Правилата регламентират сключването на договори за международни превози на товари 

по железопътен транспорт. Съгласно тези правила договорът се счита за сключен след 

приемане на стоката в отправната гара и удостоверяването с гаров печат върху 

товарителницата CIM, която може да бъде оформена и по електронен път. Тя се издава в 5 

еднообразни екземпляра, които включват: 

Част 1 – оригинал на товарителницата – придружава пратката до получаващата гара, 

предава се на получателя на стоката; 
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Част 2 - товарно писмо – придружава пратката до получаващата гара и остава в 

получаващата железница; 

Част 3 – разписка за получаване – придружава пратката до получаващата гара, подписва 

се от получателя на стоката и остава в получаващата железница; 

Част 4 – дубликат на товарителницата – предава се на изпращача след сключването 

на превозния договор; 

Част 5 – кочан на изпращането – остава в отправната железница. 

Съгласно международните правни регламенти всички жп гари, открити за международни 

товарни превози могат да изпращат или приемат товарни вагони. Поръчването на вагони се 

извършва в съответната гара минимум 24 часа преди натоварването. На предварително 

договорените и определени място, дата и час започва товаренето. 

Натоварването на вагоните се извършва задължително от изпращача, но по негова заявка, 

то може да бъде осъществено и от жп гарата. Безденгубният срок за натоварване е 8 ч. след 

подаване на вагона. Обработката и експедирането на вагоните се извършват след 

предаването на натоварените вагони на железниците с попълнена товарителница, 

митнически и търговски документи. 

За всяка пратка трябва да бъде съставена отделна товарителница. Тя съдържа най-малко 

следните реквизити: 

Товарителницата трябва да съдържа следните указания: 

- мястото и датата на съставянето й; 

- името и адреса на изпращача; 

- името и адреса на превозвача, сключил договора за превоз; 

- името и адреса на онзи, на когото товарът действително е предаден, ако той не е 

превозвачът; 

- мястото и датата на приемането на товара за превоз; 

- мястото на доставяне; 

- името и адреса на получателя; 

- наименованието и естеството на товара и на вида опаковка, а за опасните товари 

- наименованието, предвидено в Правилника за международен железопътен 

превоз на опасни товари (RID); 



106 

 

- броя на колетите и специфичните означения и номера, необходими за 

идентифицирането на дребните пратки; 

- номера на вагона при превозите на вагонни пратки; 

- номера на железопътното средство, движещо се на собствени колооси, ако е 

предадено за превоз като товар; 

- в случаите на интермодални транспортни единици - категорията, номера или 

други характеристики, необходими за идентифицирането им; 

- брутната маса на товара или количеството товар, изразено по друг начин; 

- подробно изброяване на документите, изисквани от митниците или от други 

административни органи, приложени към товарителницата или държани на 

разположение на превозвача при надлежно посочен орган или при орган, 

определен в договора; 

- разходите, свързани с превоза (превозна цена, допълнителни разноски, 

митнически сборове и други разходи, възникващи от сключването на договора до 

доставянето), доколкото те трябва да бъдат заплатени от получателя, или всяко 

друго указание, че разходите се дължат от получателя; 

- указанието, че превозът е подчинен на единните правила CIM. 

При нужда товарителницата трябва да съдържа и следните указания: 

- в случай на превоз от последователни превозвачи – наименованието на 

превозвача, който трябва да достави товара, когато той е дал съгласието си за 

вписване в товарителницата; 

- разходите, които изпращачът поема; 

- сумата на наложения платеж, която следва да бъде събрана при доставянето на 

товара; 

- декларираната стойност на товара и сумата, представляваща особения интерес 

при доставянето; 

- договорения срок, в който трябва да бъде извършен превозът; 

- договорения маршрут; 

- списък на допълнителните документи, предадени на превозвача; 

- вписванията от изпращача относно броя и означението на пломбите, които той е 

поставил на вагона. 
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Страните по договора за превоз могат да нанесат в товарителницата всяко друго 

указание, което преценят за необходимо. 

Изпращачът носи отговорност за всички разноски и вреди, понесени от превозвача 

поради вписване в товарителницата на неправилни, неточни, непълни или нанесени на 

различно от предвиденото място бележки. Когато изпращачът е пропуснал предписаните от 

RID бележки, превозвачът може във всеки момент според обстоятелствата да разтовари, да 

унищожи или да обезвреди стоката, за което не дължи обезщетение освен, в случай че е бил 

запознат с опасния характер на товара при приемането му за превоз. 

Общата презумция за заплащане на разходите за международните превози на товари по 

железопътен транспорт е, че освен при противоположно споразумение между изпращача и 

превозвача разходите (превозна цена, допълнителни разноски, митнически сборове и други 

разходи, възникващи от сключването на договора до доставянето на товара) се заплащат от 

изпращача. 

Превозвачът има правото да провери във всеки момент дали условията за превоз са били 

спазени и дали пратката отговаря на данните, вписани в товарителницата от изпращача. 

Когато проверката засяга съдържанието на пратката, тя се прави, доколкото е възможно, в 

присъствието на правоимащия; в случаите, когато това не е възможно, превозвачът се 

позовава на двама независими свидетели.  

Ако пратката не отговаря на данните, вписани в товарителницата или ако разпоредбите 

относно превоза на товари, допускани с условие, не са били спазени, резултатът от 

проверката трябва да бъде отбелязан върху листа от товарителницата, който придружава 

товара, а ако превозвачът още държи дубликата от товарителницата, и върху него. В този 

случай разходите, предизвикани от проверката, обременяват товара, освен, ако не са били 

заплатени незабавно. 

Когато натоварването се извършва от изпращача, той има правото да изиска проверка от 

превозвача на състоянието на товара и на неговата опаковка, както и на точността на 

данните в товарителницата относно броя на колетите, техните означения и техните номера, 

както и относно брутното тегло или указаното по друг начин количество. Превозвачът е 

задължен да пристъпи към проверката само ако разполага с подходящите средства за това. 

Той може да поиска заплащане на разходите по проверката, а резултатът от проверките се 

отразява в товарителницата. 
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Товарителницата удостоверява до доказване на противното сключването и условията на 

договора за превоз и приемането на товара за превоз от превозвача.  

Когато натоварването е извършено от превозвача, товарителницата удостоверява до 

доказване на противното състоянието на товара и на неговата опаковка, посочено в 

товарителницата, или при отсъствие на такива указания, доброто видимо състояние в 

момента на приемането на товара за превоз от превозвача и точността на данните в 

товарителницата относно броя на колетите, техните означения и номера, както и данни 

относно брутното тегло или указаното по друг начин количество. 

Когато натоварването е извършено от изпращача, товарителницата удостоверява до 

доказване на противното състоянието на товара и на неговата опаковка, посочено в 

товарителницата, или при отсъствие на такива указания, доброто видимо състояние и 

точността на данните, единствено, в случай че превозвачът ги е проверил и е вписал 

съвпадащия резултат от проверката си в товарителницата. 

Изпращачът и превозвачът се споразумяват кой следва да извърши натоварването и 

разтоварването на стоката. При отсъствие на такова споразумение натоварването и 

разтоварването при колетните пратки се извършват от превозвача, докато за вагонните 

пратки - от изпращача, а разтоварването след доставянето - от получателя.  

Съответно изпращачът е отговорен за всички последствия от извършено от него 

неправилно натоварване и трябва конкретно да възстанови вредата, понесена поради това 

от превозвача. Доказването на неправилното натоварване трябва да се извърши от 

превозвача. 

Изпращачът е отговорен пред превозвача за всички вреди и разходи, които биха 

възникнали поради липса или неизправност на опаковката на товара освен, ако при явна 

или известна на превозвача в момента на приемането на стоката неизправност той не е 

изказал резерви по отношение на нея. 

При сключването на товарителницата CIM изпращачът и превозвачът се споразумяват за 

срока за доставяне. Максималните срокове за доставяне са следните: 

- за вагонни пратки: срок за изпращане - 12 часа, срок за превозване, на 

неделима отсечка от 400 км - 24 часа; 

- за дребни пратки: срок за изпращане - 24 часа, срок за превозване, на 

неделима отсечка от 200 км - 24 часа. 
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Разстоянията се отнасят за договорения маршрут, а при отсъствие на договореност - за 

най-краткия възможен маршрут. 

Превозвачът може да определи допълнителни срокове с установена продължителност в 

следните случаи: 

- при пратки, превозвани: по линии с различно междурелсие, по море или 

вътрешен воден път, по шосе, ако не съществува железопътна връзка; 

- при извънредни обстоятелства, предизвикващи нередовно протичане на 

движението или необикновени експлоатационни затруднения. 

Продължителността на допълнителните срокове трябва да бъде посочена в общите 

условия на превоз. 

Срокът за доставяне започва да тече от приемането на товара за превоз, той се удължава 

с времетраенето на престоя, причинен не по вина на превозвача. И се прекъсва през 

неделните и официалните празнични дни. 

Доставянето на товара се счита за извършено, когато превозвачът връчи товарителницата 

и предаде товара на получателя на предвиденото място за доставяне срещу разписка и 

заплащане на задълженията, произтичащи от договора за превоз. Ако се установи, че 

стоката липсва или ако тя не е пристигнала до изтичането на срока за доставка, получателят 

може да предяви от свое име към превозвача правата, които произтичат за него от договора 

за превоз. Правоимащият може да откаже да приеме товара дори след като е получил 

товарителницата и заплатил задълженията, произтичащи от договора за превоз, ако не е 

извършена поисканата от него проверка за установяване на посочена вреда. 

Правата на последващо разпореждане със стоки, предадени за международен превоз 

по железопътен транспорт се упражняват от: 

- изпращача - той може конкретно да поиска от превозвача: да преустанови превоза 

на товара; да отложи доставянето на товара; да предаде товара на получател, 

различен от получателя, вписан в товарителницата; да достави товара на място, 

различно от мястото, вписано в товарителницата. Правото на изпращача да 

изменя договора за превоз дори ако притежава дубликата от товарителницата, се 

погасява, когато получателят приеме товарителницата, приеме товара или 

предяви рекламация по установения ред, както и когато той не е в правото да дава 



110 

 

нареждания. От този момент превозвачът трябва да се съобразява с нарежданията 

и указанията на получателя; 

- получателя - правото на изменяне на договора за превоз принадлежи на 

получателя от момента на съставянето на товарителницата, освен при 

противоположно указание, вписано в нея от изпращача. То се погасява когато той 

приеме товарителницата;  приеме товара; предяви правата си на рекламационен 

иск или е предписал товарът да бъде предаден на трето лице и когато това лице 

предяви правата си в съответствие с тези предписания. 

В случай на възпрепятстване при превоза, превозвачът решава дали е за предпочитане да 

превози служебно товара, като измени маршрута, или следва в интерес на правоимащия да 

му поиска указания, като му предостави всички полезни сведения, с които разполага. Ако 

продължаването на превоза не е възможно, превозвачът иска указания от лицето, което има 

правото на разпореждане с товара. Ако превозвачът не може да получи указанията 

своевременно, той трябва да вземе мерките, преценени от него като най-благоприятни за 

интересите на онзи, който има правото на разпореждане с товара. 

При осъществяването на международни товарни превози по правилата CIM съществува 

свобода на франкирането. Необходимо е договаряне на условията за заплащане на 

превозните цени и страната по договор, която ги поема. При това е възможно експедиране 

на стоките при следните франкировки: 

- „Унфранко” – франко натоварен вагон; 

- „Франко граница на отправната държава”; 

- „Франко граница на транзитна държава”; 

- „Франко граница на получаваща държава”; 

- „Франко получаваща гара”. 

Отговорността за изпълнението на превозните договори при международни 

железопътни превози се разпределя както следва: железниците поемат задължението за 

осъществяване на превози при спазване на законодателството и тарифните разпоредби и 

нормален режим на експлоатация на вагоните. Отговорността на железниците започва да 

тече от момента на приемане на стоката за превоз, до предаването й на товарополучателя и 

касае вредите, произтичащи от пълното или частичното изгубване и от повреждането на 
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товара, както и вредите, произтичащи от превишаването на срока за доставяне, независимо 

от използваната железопътна инфраструктура. 

Превозвачът се освобождава от отговорност, когато изгубването или повреждането 

произтича от специфичните рискове, присъщи на един или повече от следните фактори: 

- превоз, извършван в открит вагон или когато това е било изрично договорено и 

вписано в товарителницата; 

- липса или неизправност на опаковката при товари, които поради естеството си са 

изложени на загуби или повреди, ако не са опаковани или са недобре опаковани; 

- натоварване на стоките от изпращача или разтоварване от получателя; 

- естество на някои товари, които по присъщи на самото него причини са изложени 

на пълно или частично изгубване или повреждане, конкретно чрез счупване, 

ръждясване, естествена вътрешна развала, изсушаване, разпиляване; 

- неправилно, неточно или непълно обозначаване или номериране на колети; 

- превоз на живи животни; 

- превоз на товари, които съгласно приложимите разпоредби или съгласно 

споразумения, сключени между изпращача и превозвача, указани в 

товарителницата, трябва да бъдат придружавани, ако изгубването или 

повреждането произтича от риск, който придружаването е имало за цел да 

предотврати. 

Когато превоз, съставляващ предмета на един-единствен договор, се осъществява от 

няколко последователни превозвачи, всеки превозвач, който приема стоката с 

товарителницата, участва в договора съгласно клаузите в товарителницата и поема 

задълженията, които произтичат от него. В този случай всеки превозвач е отговорен за 

изпълнението на превоза по целия маршрут до доставянето. 

Правоимащият може, без да е необходимо да представя други доказателства, да смята 

товара за изгубен, ако той не е бил предаден на получателя или поставен на негово 

разположение в срок от 30 дни след изтичането на срока за доставяне. При получаване на 

обезщетението за изгубен товар правоимащият може писмено да поиска да бъде уведомен 

незабавно в случай, че товарът се намери през годината, която следва изплащането на 

обезщетението. Превозвачът му издава документ за това искане. 
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Когато превозвачът е поверил изцяло или отчасти изпълнението на превоза на 

подизпълнител, било в упражняване на право, което му е признато в договора за превоз, или 

не, превозвачът остава въпреки това отговорен за превоза в цялост. 

В случай на пълно или частично изгубване на товара превозвачът трябва да изплати 

обезщетение, изчислено според борсовата цена, а при липса на такава - според пазарната 

цена, съответно при липса и на едната, и на другата - според обичайната цена на стоките от 

същия вид и качество за деня и мястото на приемане на товара за превоз. Обезщетението не 

надхвърля 17 СПТ на липсващ килограм от брутното тегло. 

При изгубване на железопътно транспортно средство, движещо се на собствени колооси 

и предадено за превоз като товар, на интермодална транспортна единица или на техни 

части, обезщетението се ограничава извън всякакви други обезщетения за вреди и загуби 

до обичайната цена на транспортното средство, на интермодалната транспортна единица 

или на техните части за деня и мястото на изгубването. Ако е невъзможно да се установи 

денят или мястото на изгубването, обезщетението се ограничава до обичайната цена за деня 

и мястото на приемане за превоз. Превозвачът трябва да възстанови освен това превозната 

цена, заплатените митнически сборове и другите суми, изразходвани по превоза на 

изгубения товар, с изключение на акцизите, относими към стоки в обръщение при 

преустановяване на тези акцизи. 

При товарите, които поради естеството си са изложени по правило на пътна фира от 

самия факт на превоза, превозвачът отговаря само за онази част от пътната фира, която 

превишава независимо от извършения пробег следните толеранси:  

- 2 % от масата за течните или предадени за превоз във влажно състояние товари; 

- 1 % от масата за сухите товари. 

В случай на повреждане на товара превозвачът трябва да заплати извън всякакви други 

обезщетения за вреди и загуби обезщетение, равностойно на обезценяването на стоката. 

Неговият размер се изчислява, като се приложи към цената на стоката, процентът на 

обезценяване, установен на местоназначението. Обезщетението не надхвърля:  

- размера, който би достигнало при пълно изгубване на товара, ако цялата пратка 

е обезценена поради повреждането;  

- размера, който би достигнало при изгубване на обезценената част от товара, ако 

само част от пратката е обезценена поради повреждането. 
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Ако дадена вреда, включително повреждане, произтича от превишаване на срока за 

доставяне, превозвачът трябва да заплати обезщетение, което не надхвърля четворния 

размер на превозната цена. 

Изпращачът и превозвачът могат да се споразумеят изпращачът да впише в 

товарителницата цифровия размер на особен интерес при доставянето в случай на изгубване 

или повреждане и в случай на превишаване на срока за доставяне. При деклариран интерес 

при доставянето освен стандартните обезщетения, може да бъде поискано възстановяване 

на доказана допълнителна вреда до декларирания размер.  

Когато превозвачът открие или предположи частично изгубване или повреждане на 

товара или когато правоимащият посочи такова, превозвачът трябва незабавно и по 

възможност в присъствие на правоимащия да състави констативен протокол, установяващ 

естеството на вредата, състоянието на товара, неговата маса и доколкото е възможно, 

размера на вредата, причината за нея и момента, в който тя е възникнала. Копие от 

констативния протокол трябва да бъде връчено безплатно на правоимащия. 

Рекламациите по договора за превоз трябва да бъдат изпратени писмено до превозвача, 

срещу когото може да бъде предявен съдебен иск. За да подаде рекламация, изпращачът 

трябва да представи дубликата от товарителницата. При липса на дубликат той трябва да 

представи разрешение от получателя или да приведе доказателство, че последният е отказал 

стоката. Товарителницата, дубликатът от товарителницата и другите документи, които 

правоимащият прецени за необходимо да приложи към рекламацията, трябва да бъдат 

представени или в оригинали, или в копия, при нужда надлежно заверени, ако превозвачът 

поиска това. 

Рекламационни искове се предявяват съответно: 

- при доказано умишлено причинена вреда или в резултат на груба небрежност 

– в момента на откриването на щетата; 

- при външно неустановими щети – в 7-дневен срок след откриването им; 

- при превишаване на срока за доставка на товарите – в 60-дневен срок; 

- при пълна или частична липса или повреда – в 9-месечен срок; 

Рекламационните искове срещу превозвача са разглеждат в 180-дневен срок. 

Исковете, породени от договори за превоз имат давност една година. Давността обаче е 

две години, ако се отнася за иск: 
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- за изплащане на наложен платеж, който превозвачът е събрал от получателя;  

- за изплащане на сума, получена от продажба, която превозвачът е извършил; 

- по вреда, произтичаща от действие или бездействие, извършено било с 

умисъл да се причини такава вреда, било непредпазливо и със съзнанието, че 

такава вреда вероятно ще произтече; 

- основан на един от договорите за превоз, предшестващи препращането на 

стоките, при наличие на такова. 

При превози, извършени от няколко последователни превозвачи всеки превозвач, който 

е събрал било при тръгването, било при пристигането разноските или други вземания, 

произтичащи от договора за превоз или който би трябвало да събере тези разноски или 

други вземания, е длъжен да изплати на заинтересованите превозвачи частта, която им се 

полага. Условията на плащане се определят със споразумение между превозвачите. 

2.1.5. Правилник  за международен железопътен превоз на опасни товари 

(RID), Притурка С към Конвенцията 

Този правилник съдържа 13 класа опасни товари и условията, при които могат да бъдат 

превозвани. Изискванията се отразяват писмено в товарителницата с RID кодировка. При 

липса на вписана кодировка, отговорността е за товародателя. 

2.1.6. Единни правила за договора за използване на возилата в международно 

железопътно съобщение (CUV) - Притурка D към Конвенцията 

Тези правила уреждат режима на движение на вагоните, товарните приспособления, 

контейнерите, палетите и пр., които са собственост на една железопътна администрация по 

жп мрежата на друга ЖПА;;  

2.1.7. Единни правила за договора за използуване на инфраструктурата в 

международно железопътно съобщение (CUI) - Притурка Е към 

Конвенцията 

Те регламентират сключването и съдържанието на договора за използване на 

железопътната инфраструктура. CUI предвижда договорът за използване на 

инфраструктурата да бъде сключен за определен или за неопределен срок, което е в 

абсолютно противоречие с Директива 2001/14/ЕО, която не допуска сключването на 

договори за ползването на инфраструктурен капацитет за неопределен срок. Не е 
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установена и забраната, че веднъж разпределен на един заявител, инфраструктурният 

капацитет не може да се прехвърля на друго предприятие или за друг вид услуги.  

2.1.8. Единни правила за узаконяване на техническите норми, както и за 

приемане на единни технически предписания, приложими за 

железопътните средства, предназначени да бъдат използвани в 

международно съобщение (APTU) - Притурка F към Конвенцията 

Те регламентират изготвянето на технически норми и единни технически предписания 

за подвижния състав по ред, различен от установения такъв в общностните актове в 

областта на железопътния транспорт.  

2.1.9. Единни правила за техническото приемане на железопътните средства, 

предназначени да бъдат използвани в международно съобщение (ATMF) - 

Притурка G към Конвенцията 

С тези правила е установено техническото приемане на подвижен състав за движение, 

както и на другите железопътни средства, при използването им в международно съобщение. 

Процедурата има за цел да установи, че подвижният състав, използван в международно 

съобщение, отговаря на предписанията, съдържащи се в приложенията на Единните 

правила APTU. 

2.1.10. Допълнителни разпоредби по прилагането на някои текстове от 

конвенцията (EDR) 

2.1.11. Допълнителни разпоредби прилагани по определени релации и за 

заплащането на разходи свързани с наложени платежи – (ODR) 

Съгласно Конвенция COTIF се създава т.нар Концентрация на трафика. Това е 

международен документ, който регулира главните маршрути в международен жп сточен 

трафик. Той съдържа листи за допустимите направления при превоз от една до друга страна-

членка на конвенцията. Определените маршрути се отнасят до транзитните държави, през 

които се упътва пратката, а не до подбора на граничните преходи. При това се използват 

общи списъци на граничните пунктове. 

На 1 декември 2010 г. влязоха в сила измененията на: Единните правила за договора за 

използване на инфраструктурата в международно железопътно съобщение (СUІ) - 

Притурка Е към Конвенцията за международни железопътни превози (COTIF), Единните 

правила за утвърждаване на технически норми и приемане на единни технически 
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предписания за железопътните средства, предназначени за използване в международно 

съобщение (АРТU) - Притурка F към Конвенцията и Единните правила за техническо 

приемане на железопътни средства, използвани в международно съобщение (АТМF) - 

Притурка G към Конвенцията. С това се очаква да бъдат преодолени правните конфликти 

между Конвенцията и Европейското право в железопътния сектор. 

2.2. Съглашение за международно железопътно сточно съобщение (СМГС – 

Соглашение о международном железнодорожном грузовом сообщении) 

Това съглашение е сключено е на 1декември 1951 г. Последните изменения в него са от 

1 юли 2010 г. То регламентира извършването на превози от и за страните от ОНД 

(Азербайджан, Беларус, Грузия, Казахстан, Киргизия, Литва, Латвия, Молдова, Русия, 

Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украйна, Естония), Китай, Северна Корея, 

Монголия, Виетнам и Иран. Членуват и България, Полша, Албания и Унгария. Контролът 

върху спазването на съглашението се осъществява от Организация за сътрудничество на 

железниците – ОСЖД – създадена през 1956 г. в София, със седалище в гр. Варшава. В 

съглашението членуват общо 23 страни от Европа и Азия. 

Съдържанието на съглашението е разпределено в 8 раздела: 

- Раздели от 1 до 4 – регламентират условията на товарните превози – общи 

положения, сключването на договори за превоз на товари и тяхното изпълнение – 

съответно Раздел 1 съдържа общите положения на съглашението, Раздел 2 – 

правилата за сключването на договор за превоз и специфичните клаузи в този 

договор, Раздел 3 – задълженията и правата на страните при изпълнението на 

договора за превоз Раздел 4 – правилата и реда за изменение на договорите за превоз; 

- Раздели 5 и 6 – уреждат отговорностите на железниците при отрицателни последици 

за товародателите по време на превози, начините за подаване и уреждане на 

рекламационни искове и пр.; 

- Раздел 7 – урежда взаимните разчети между железниците; 

- Раздел 8 – съдържа общи разпоредби от организационно естество. 

Съгласно общите правила на СМГС, всяка железопътна компания, която участва в 

съглашението е длъжна да превози всички товари, предадени за превоз, освен изрично 

забранените, ако: 
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- превозът е включен в графика за движение на влаковете на отправната железница и 

действащите вътрешни разпоредби на съответната страна не предвиждат нещо 

друго; 

- превозът може да се изпълни с разполагаемия подвижен състав; 

- изпращачът е изпълнил всички условия за осъществяването на превоза; 

- изпълнението на превоза не е възпрепятствано от обстоятелства, които не могат да 

бъдат предотвратени или отстранени от железниците. 

Превозите на товари се извършват между всички гари, открити за товарни операции във 

вътрешно съобщение в страните, участващи в СМГС: 

- без претоварване в граничните гари в страни, чиито железопътни линии имат 

еднакво междурелсие; 

- с претоварване или със смяна на колоосите в страни с различно междурелсие; 

За директен превоз в международно железопътно сточно съобщение не се допускат: 

- предмети, превоза на които е забранен дори и само в една от страните, 

железниците, на които следва да участват в превоза; 

- предмети, представляващи монопол на пощите дори и само в една от страните, 

железниците на които следва да участват в превоза; 

- опасни товари, превоза на които не е регламентиран в Приложение 2 на СМГС; 

- дребни пратки с тегло по-малко от 10 кг на колет. Това ограничение не се отнася 

за товари, чиито обем превишава 0,1 куб.м; 

- товари с тегло повече от 1,5 т в покрити вагони с неотварящ се покрив, които 

следва да се претоварват; 

- дребни пратки с тегло по-малко от 100 кг на колет, които трябва да се претоварват 

и се превозват в открити товарни вагони. 

Ако по време на превоза се установи, че са приети стоки, които съгласно условията на 

СМГС не се допускат за превоз, то те се задържат и с тях се процедира в съответствие с 

вътрешните закони и правила в страната, в която са задържани. 

При спазване на особени условия се приемат за превоз следните видове товари: 

- железопътен подвижен състав, приет за превоз на собствен ход; 

- живи животни с придружител; 
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- бързоразвалящи се стоки – при предварително съгласуване със съответните 

железници; 

- специфични видове товари с определено тегло – при предварително съгласуване с 

всички превозващи железници; 

- тленни останки – в метални или дървени ковчези, с медицинско удостоверение и 

удостоверение от санитарите органи, само с експресни влакове и с придружител; 

- негабаритни и  несиметрични товари и товари с брутно тегло на един колет по-

голямо от 3 т, оборудване и машини, също така товари в кутии, височината на които 

превишава 1 м – изпращачът е длъжен да обозначи центъра на тежестта с маркиращ 

знак. 

Сключването на договор за превоз на товари по правилата на Съглашението СМГС се 

удостоверява с издаването на товарителница СМГС, подпечатана с датния гаров печат, 

която съдържа следните части: 

Част 1 - оригинал на товарителницата – придружава пратката до получаващата гара и 

се предава на получателя на стоката заедно с лист №5 и самата стока (фигура 9); 

Част 2 - товарно писмо - придружава пратката до получаващата гара и остава в 

получаващите железници (фигура 10); 

Част 3 - дубликат на товарителницата – предава се на изпращача на стоката след 

сключването на превозния договор (фигура 11); 

Част 4 - разписка за освобождаване на стоката – придружава пратката до 

получаващата гара и остава в получаващата железница (фигура 12); 

Част 5 - разписка за получаване на стоката - придружава пратката до получаващата гара 

и се предава на получателя заедно с лист №1 на товарителницата и самата стока (фигура 

13). 

Лицевата страна и петте части на документа са идентични, а обратната страна на всеки 

лист е различна. Едновременно с предаването на товара за превоз, изпращачът е длъжен да 

представи в отправната гара правилно попълнена и подписана товарителница. Отделните 

екземпляри трябва да са попълнени на езика на отправната страна и на един от официалните 

езици на СМГС – руски или китайски. 
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Фигура 9 Екземпляр 1 – Оригинал на товарителницата СИМ/ СМГС 
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Фигура 10 Екземпляр 2 – Товарно писмо от товарителница СИМ/СМГС 
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Фигура 11 Екземпляр 3 – Дубликат на товарителницата СИМ/СМГС 
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Фигура 12 Екземпляр 4 – Разписка за освобождаване на стоката по товарителница 
СИМ/СМГС 
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Фигура 13 Екземпляр 5 - Разписка за получаване на стоката по товарителница 
СИМ/СМГС 
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Фигура 14 Разписка за уведомяване при изпращане на товара 
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    Изменения и допълнения в данните, попълнени в товарителницата могат да се правят от 

съответния железопътен превозвач като се подпише упълномощеният служител, внесъл 

корекцията и се постави гаровия печат на отправната гара. 

Изпращачът е длъжен да укаже в товарителницата изходните гранични гари на 

отправната и транзитните страни, през които следва да премине товара. Ако съществува 

възможност за преминаване на товара от изходна гранична гара през няколко входни 

гранични гари на съседни страни, то в товарителницата трябва да се укажат и конкретната 

входна гранична гара, през която ще бъде осъществен превоза. По възможност изпращачът 

указва онези гранични гари разстоянието, между които е най-кратко. 

Договорът за превоз може да се оформи и с електронна товарителница. 

Товарите, приети за превоз от един изпращач с една товарителница в една отправна гара 

и предназначени за един получател в една получаваща гара се считат за една пратка.  

Съгласно СМГС се приемат за превоз следните видове пратки: 

- вагонна – представлява такова количество товари, предадени за превоз с една 

товарителница, за превоза на което е необходим цял товарен вагон; 

- дребна – представлява такова количество товари, предадени за превоз с една 

товарителница, общото тегло на което не надхвърля 5 т и за превоза, на което не е 

необходим цял товарен вагон. При съгласуваност между железниците, участващи в 

превоза е възможно товар с общо брутно тегло повече от 5 т да бъде приет за превоз 

при условията за превоз на дребни пратки, ако за превоза на съответния обем на 

товара не се изисква отделен вагон; 

- контейнерна – представлява такова количество товари, предадени за превоз в 

универсален среднотонажен или тежкотоварен контейнер с една товарителница или 

самият контейнер в празно състояние; 

- контрейлерна – представлява автокомпозиция, натоварена на един или два вагона и 

предадена за превоз с една товарителница; натоварен автомобил, ремарке или 

полуремарке, влекач или автовлак, камион, ремарке или полуремарке, сменяема 

каросерия в празно състояние до или след използването му за превоз по железопътен 

транспорт. 

Изпращачът е длъжен да маркира товарите и да постави етикети с указания за: 

- означение (марките) на товарните места и техните номера; 
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- отправна гара и отправна железница; 

- получаваща гара и получаваща железница; 

- наименование на изпращача и получателя; 

- брой на необходимите товарни места за дребните пратки. 

Изпращачът носи отговорност за правилността на маркировката и надписите на 

етикетите, указанията за броя на товарните места, а също и за правилността на означенията 

върху вагоните. Той носи отговорност и за всички последствия от неправилни, непълни или 

неточни указания, нанесени върху етикетите и маркировките, както и за тяхната липса. 

Освен това, изпращачът носи отговорност за точността на данните, попълнени в 

товарителницата, както и за всички последствия от неправилно, неточно или непълно 

попълване на тези данни. Отправната железница има право да проверява данните в 

товарителницата. Ако се установи неточност, изпращачът е длъжен да състави нова 

товарителница, ако поправка не се допуска. 

Съдържанието на товарите може да бъде проверявано по време на превоз само при 

условие че това се налага от митническите или други изисквания, а също така с цел 

обезпечаване на безопасността на превозите. 

Цените за превоз на товари, за пътуване на придружители и водачи на автокомпозиции, 

допълнителните суми и другите разходи, които възникват от приемането на товара за превоз 

до неговото предаване на получателя, се изчисляват в съответствие със следните тарифи, 

действащи в деня на сключване на договора за превоз: 

- по направления между гари в съседни страни – по тарифите, приложими в тези 

страни за такива превози; 

- по транзитни направления - по тарифите, приложими  в тези страни за такива 

превози, или по приложими международни тарифи, приложими във всяка от тези 

страни. 

Сумата на превозните цени се изчислява за най-краткото разстояние, определено по 

приложимите тарифи за упътването на товара през граничните гари, които са указани от 

изпращача в товарителницата. 

Ако товарът е превозен през други гранични гари по по-кратък път от оказания от 

изпращача в товарителницата, то цената се изчислява по най-краткото разстояние, което 

може да се определи по приложимата тарифа в съответното направление и гранични гари. 
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Сроковете за доставка на товарите се определят въз основа на следните норми: 

- за превози на товари с висока скорост – експедирането следва да се извърши в срок 

от едно денонощие; за дребнопартидни групажни или контейнерни товари за всеки 

започнати 200 км в границите на железопътната администрация, в която се извършва 

превоза – срокът за превоз е едно денонощие; за превози на вагонни, или 

контрейлерни пратки или пратки в голямотонажни контейнери – за всеки започнати 

320 км в границите на съответната железопътна администрация срокът е едно 

денонощие; за вагонни пратки, включени в състава на пътнически влакове – за всеки 

420 км в границите на съответната железопътна администрация се предвижда по 

едно денонощие;  

- за превози на товари с ниска скорост – срокът за експедиране е едно денонощие; 

срокът за превоз на дребни пратки или пратки в среднотонажни контейнери за всеки 

започнати 150 км в границите на съответната железопътна администрация е  едно 

денонощие; срокът за превоз на вагонни, контрейлерни или пратки в голямотонажни 

контейнери за всеки започнати 200 км в границите на съответната жп администрация 

е едно денонощие. 

Срокът за доставка започва да тече от 0 часа на деня, следващ този, в който пратката е 

приета за превоз. Ако товарът е приет за превоз с клауза за предварително съхранение, то 

срокът за доставка започва да тече от 0 часа на деня, следващ този, в който товарът трябва 

да се натовари за превоз. 

Срокът за превоз на товарите се изчислява по действително изминатото разстояние 

между отправната и получаващата гара. Той се удължава с две денонощия, когато при 

превоза се налага претоварване на стоките във вагони с друга ширина на колоосите или при 

преминаване на натоварените вагони към друга ширина на междурелсието. Срокът за 

доставка се удължава също така с времето за: задържане на вагоните за изпълнение на 

митнически формалности; времето на прекъсване на комуникационните връзки не по вина 

на превозвача; времето на задържане поради изменение в договора за превоз; при задържане 

за проверка на съответствието между данните за товара, вписани в товарителницата и 

действителните количества, които се превозват, както и поради предприемането на мерки 

за осигуряване на безопасност на превози; поради задържане в гарите за ветеринарна 

обработка; при установяване на претоварване – за срока на привеждане на товара в 
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съответствие с изискванията за максимално допустима маса на превозните средства и за 

времето на задържане на превози по други причини. 

Правото за последващи разпореждания и изменение на договора за превоз принадлежи 

както на изпращача, така и на получателя. Изпращачът може да поиска следните изменения 

в договора за превоз:  

- да получи обратно предадения товар в началната гара; 

- да промени крайната гара. При нужда следва да се укажат граничните гари, през 

които следва да премине товара в случай на изменение на договора за превоз и 

лицето, което ще плати на транзитните железници, включени в новия маршрут; 

- да посочи друг получател на товара; 

- да изиска връщането на товара в отправната гара. 

Получателят от своя страна може да направи следните изменения в договора за превоз: 

- да посочи друга гара за получаване на товара в границите на получаващата страна; 

- да посочи друг получател на товара. 

Получателят можа да променя съдържанието на договора за превоз по СМГС само на 

входен граничен пункт на получаващата страна и само тогава, когато товарът все още не е 

експедиран от тази гара. 

Дължимите превозни цени по превози, извършени при условията на СМГС се събират, 

както следва: 

- за превоза от отправната железница – от изпращача в началната гара или в 

съответствие с действащите вътрешни правила на отправната железница; 

- за превоза, осъществен от получаващата железница – от получателя в крайната гара 

или в съответствие с действащите вътрешни правила на получаващата железница; 

- за превоза, осъществен от транзитни железници – от изпращача в началната гара или 

от получателя в получаващата гара. При превоз през няколко транзитни страни се 

допуска заплащане на превозните цени за една или за няколко транзитни железници 

от изпращача, а останалите се заплащат от получателя. Редът за събиране на 

дължимите превозни цени се указва в договора за превоз и може да се изпълни при 

наличието на съответните договори между отделните железници;  

- за превоза, осъществен от транзитни железници е възможно събирането на 

превозните цени от изпращача или от получателя да се осъществи от посредник 
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(спедитор, агент), който има договор с всяка от транзитните железници за 

осъществяването на разплащанията. 

Разчетите за доплащане и надплащане на превозните цени се правят в съответствие с 

тарифните ставки, които действат към момента на сключване на договора за превоз. 

Превозвачът, който калкулира тези крайни разчети с изпращача и получателя, изисква 

дължимите суми или връща надвнесените такива в съответствие със своите вътрешни 

правила. Надвнесени или дължими суми до 5 швейцарски франка не подлежат на 

заплащане, респ. на връщане.  

При обезпечаването на всички дължими плащания, произтичащи от договора за превоз, 

железниците имат право на задържане на товарите. Това право остава в сила докато товарът 

се намира под тяхно разпореждане. 

Железопътните оператори са длъжни да съставят констативен протокол, ако по време 

на превоза или при предаването на товара са извършили проверки на състоянието на 

товарите, на тяхното количество и броя на опаковките, а също и на съответствието между 

действителното състояние на товарите и вписаното в товарителницата като при това се 

установи: 

- пълна или частична липса или повреда на товара, разлика в неговото тегло, други  

щети или влошаване на качеството на товара по други причини; 

- несъответствие между данните в товарителницата и действителното количество на 

товара, неговото наименование, броя на опаковките, маркировката, наименованието 

на получателя и посочената получаваща гара; 

- лисваща товарителница или екземпляр от нея за отделни товари; 

- отсъствие или недостатък на необходимите приспособления, указани в 

товарителницата 

Превозвачът, който приема за превоз товар с товарителница СМГС носи отговорност за 

изпълнението на превозния договор от момента на поставяне на датния гаров печат в 

отправната гара. Отговорността е валидна по целия маршрут до предаването на товара в 

получаващата гара, а в случай на пренасочване в страни, в които съглашението не се 

прилага – до оформянето на друга товарителница за международен железопътен превоз. 

Всеки следващ превозвач, който приема товарите за превоз заедно с товарителницата 

встъпва като страна по този договор за превоз и приема възникващите в тази връзка 
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задължения и отговорности, т.е. всички превозвачи носят солидарна отговорност за 

изпълнението на сключения превозен договор. 

Железопътният превозвач се освобождава от отговорност за пълната или частична 

липса или повреда на товара, приет за превоз, когато щетите са вследствие на следните 

причини: 

- обстоятелства, които превозвачът не е могъл да предотврати или отстраняването на 

които не зависи от него; 

- неподходяща опаковка на товара или специфични негови качества, които водят до 

счупване или повреда; 

- по вина на изпращача или получателя или вследствие на  техни изисквания, 

изпълнението на които не предполага вина на превозвача; 

- причини, свързани с натоварването или разтоварването на товарите, когато тези 

операции са извършени от изпращача или получателя; 

- превози, осъществени с открити вагони; 

- неизпълнение на предписанията за превози на товари с придружител; 

- при отсъствие на опаковка, когато такава се изисква за превоза на съответния товар; 

- недостатъци на опаковката, които не могат да се установят от превозвача при 

приемането на товара в отправната гара и поради които не е обезпечено 

съхранението на товара по време на неговия превоз; 

- при предаване на товари с неправилни, неточни или непълни наименования, които 

не се допускат за превоз съгласно СМГС; 

- при предаването на товари, приемани за превоз при особени условия, които са 

вписани с неточни, непълни или неправилни наименования в товарителницата или 

без спазване на предписанията на СМГС; 

- при липси на товари, поради техните особени естествени свойства в рамките на 

допустимите фири; 

- при натоварване на товарите от страна на изпращача в непригодни за превоз 

определения вид товар вагони или контейнери; 

- при неизпълнение на митническите или други административни формалности от 

страна на изпращача, получателя или упълномощените лица. 

Железопътният превозвач се освобождава от отговорност и в случаите на: 
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- превоз на палетизирани товари, когато са предадени в отправната гара натоварени 

в палети; 

- липси на товари, предадени за превоз в палети, при предаването на които няма 

външни признаци за повреда; 

- при частична липса на товар, натоварен от изпращача във вагон, контейнер, 

полуремарке от автокомпозиция, автомобил, сменяема надстройка, ремарке, 

когато е предаден на получателя с изправни пломби; 

- пълна или частична липса на резервни части, които се намират в пломбирани 

автокомпозиции, сменяеми каросерии, ремаркета, полуремаркета, автомобили, 

трактори и други самоходни машини, които са предадени на получателя с 

изправни пломби. 

Размерът на обезщетенията за пълна или частична повреда в полза на изпращача или 

получателя се изчислява на базата на цените, указани от чуждестранните доставчици във 

фактурите за стоките, заверени в страната, в която се предявява претенцията. Ако 

стойността на напълно или частично увредения товар не може да бъде установена, то тя се 

определя по експертиза. 

При пълна или частична загуба на товар, превозван при обявена стойност, съответния 

железопътен превозвач изплаща на изпращача или получателя обезщетение според сумата 

на обявената стойност или съответния процент от обявената стойност, съответстващ на 

увредената част от товара. 

При пълна или частична липса или повреда на лични вещи, предадени за превоз без 

обявена стойност, превозвачът заплаща обезщетение в размер на 6 швейцарски франка за 

килограм от теглото на стоката. 

В случай на повреждане на товара или на обезценка поради влошаване на неговите 

качества, превозвачът е длъжен да заплати на изпращача или получателя стойността на 

повредата, съответстваща на понижената стойност на товара. 

При неспазване на срока за доставка на товарите, железопътните превозвачи плащат 

обезщетение за просрочие, което се определя на базата на превозната цена, заплатена на 

превозвача, допуснал просрочието и продължителността на просрочието, определима като 

отношение на просрочието в денонощия към общия срок на доставката, а именно: 
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- 6 % от превозната цена при просрочие не повече от 1/10 от общия срок за доставка 

на товарите; 

- 12 % от превозната цена при просрочие повече от 1/10, но не повече от 2/10 от общия 

срок за доставка на товарите; 

- 18 % от превозната цена при просрочие повече от 2/10, но не повече от 3/10 от общия 

срок за доставка на товарите; 

- 24 % от превозната цена при просрочие повече от 3/10, но не повече от 4/10 от общия 

срок за доставка на товарите; 

- 30 % от превозната цена при просрочие повече от 4/10 от общия срок за доставка на 

товарите. 

Когато дължимите обезщетения не се изплатят в срок от 180 дни от предявяването на 

претенциите от страна на правоимащите лица, върху дължимата от превозвача сума се 

начисляват лихви в размер на 4 % на годишна база. 

Претенции от страна на частни лица по една товарителница за липси и повреди на 

стойност до 23 швейцарски франка, не се предявяват и не подлежат на удовлетворяване. 

Съответно претенции за неспазване на договорения срок на доставката в размер до 5 

швейцарски франка също не се предявяват и не се удовлетворяват.  

Рекламационните искове, подадени от правоимащите се разглеждат от съответния 

железопътен превозвач в 180-дневен срок и при пълно или частично признаване на щетите 

се изплащат дължимите обезщетения. При отхвърляне (пълно или частично) на 

претенциите на изпращача или получателя, съответния превозвач е длъжен да представи 

мотивите за отказа и да върне всички документи, приложени към рекламационния иск. В 

този случай правоимащото лице има право да подаде съдебен иск срещу превозвача за 

неудовлетворената част от предявените претенции. Искът се предявява пред съответния съд 

на страната, от която е превозвачът. 

Давностният срок за предявяване на искове е 9 месеца, а този за исковете за неспазване 

срока на доставките е 2 месеца. 

 

Съглашението СМГС включва 22 приложения, а именно: 

• Приложение 1 – списък с предметите за превоз, представляващи монопол на 

пощите; 
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• Приложение 2 – Правила за превоз на опасни товари – налагат строгото спазване 

на особени условия. Регламентирано е вписването на кодове в товарителницата 

за превоз на стоки – указват вида на опаковката, маркировка, забрана за 

съвместни превози с други товари, тип на вагона и т.н.; 

• Приложение 3 - Правила за превоз на товари с придружител; 

• Приложение 4 – Правила за превоз на бързоразвалящи се товари; 

• Приложение 5 – Габарити за натоварване на превозните средства; 

• Приложение 6 – Етикетиране и маркиране на информация за отправните гари 

върху вагоните, контейнерите и товарителниците и знаци на маркировките; 

• Приложение 7 – Правила за превоз на автотракторна техника; 

• Приложение 8 – Правила за превози на контейнери, вкл. списъци на гарите, 

открити за превози на среднотонажни и на голямотонажни контейнери; 

• Приложение 9 – отменено от 25.01.2010 г.; 

• Приложение 10 – Правила за превози и ползване на частни товарни вагони и 

вагони под наем - уреждат условията за допускане на вагони за движение, 

предаване на вагоните, ползване, връщане, текущо поддържане, ремонт, 

отчитане, уреждане на наема за използване и пр.; 

• Приложение 11 – Правила за превоз на товари в транспортни опаковки; 

• Приложение 12 – Правила за съставяне на товарителниците; 

• Приложение 13 – Правила за съставяне и попълване на декларации за вагоните и 

контейнерите в маршрутните влакове, извършващи превоз по една 

товарителница; 

• Приложение 14 – Правила за подреждане и укрепване на товарите във вагоните 

и контейнерите; 

• Приложение 15 – Заявления за търсене на товари; 

• Приложение 16 – Констативни протоколи; 

• Приложение 17 – Заявления за изменение на договорите за превоз; 

• Приложение 18 – Констативен протокол за проведена гранична, митническа, 

санитарна, фитосанитарна или друг вид проверка на вагон, контейнер, 



140 

 

автомобил, трактор или друга самоходна машина, автокомпозиция, сменяема 

каросерия, ремарке, полуремарке; 

• Приложение 19 – Списък с имената и адресите на железопътните компании, пред 

които могат да се предявяват рекламационни искове; 

• Приложение 20 – Рекламационен иск за неспазване срока на доставка; 

• Приложение 21 - Правила за превози на автокомпозиции, автомобили, ремаркета, 

полуремаркета и сменяеми каросерии; и 

• Приложение 22 - Ръководство по товарителница CIM/ СМГС. 

При осъществяване на превозите при условията на СМГС се прилагат 2 тарифи: 

- Единна транзитна тарифа ЕТТ; и  

- Международна транзитна тарифа МТТ. 

2.3.Съглашение за международните превози на пътници по жп транспорт 

(СМПС – Соглашение о международном пассажирском сообщении) 

Съглашението е сключено през 1951 г., а последните изменения в него са от 1 май 2010 

г. В съглашението участват страните, които са членки на СМГС, както и Чехия и Словакия. 

То регламентира задълженията на железниците при превозите на пътници, както и 

условията за издаване на превозни документи – билети, плацкарти и квитанции за 

доплащане. Предвидените условия за валидност на превозните документи, съответно за 

картонни билети и купонни книжки, включват: валидност на билетите за превоз по едно 

направление - 2 месеца; валидност на двупосочните билети – 4 месеца; за купонни книжки 

с двупосочни билети валидността е 4 месеца. 

СМПС конкретизира и условията за предоставяне на запазени места във влаковете и 

за преминаване от един в друг клас вагони – заемането на местата във вагоните се 

извършва на базата на притежаваните от пътниците билети или плацкарти. Ако по вина 

на превозвача на пътника не може да бъде осигурено място в съответния клас и категория 

вагон според притежавания от него билет, то може да се откаже от превоза или да заеме 

място в друг вагон на съответния влак. При наличието на свободни места превозвачът е 

длъжен да предостави на пътника място в друг вагон.  При предоставянето на място във 

вагон от по-висок клас, разликата в цената на билета не се заплаща. 
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Условията за превоз на деца съгласно СМПС предвиждат децата до 4-годишна възраст 

да се превозват безплатно. При заемане на място за деца до 12 г. се издава детски билет, 

който е на стойност 50 % от цената на билета за възрастен пътник. 

Прекъсване на пътуването при превози по условията на СМПС може да се извърши 

веднъж за неопределен срок без удължаване на срока на годност на билета. Съглашението 

позволява също така, превоз на ръчен багаж с тегло не повече от 35 кг. за възрастен 

гражданин и не повече от 15 кг. за дете до 12 г. То регламентира и условията за превоз на 

багажни (колетни) пратки във фургоните на пътническите влакове – приемат се пратки с 

тегло не по-малко от 5 кг. и не повече от 165 кг., съответно опаковани и маркирани за 

превоз. Сроковете за доставка на тези пратки се определят на базата на следните норми: за 

експедиция - едно денонощие; за превоз на пратката на всеки започнати 300 км – едно 

денонощие. 

Определянето на превозните цени съгласно СМПС се извършва на база на обявените 

тарифни ставки от различните железници, като успоредно с превозните цени могат да се 

събират и комисионни и други такси, предвидени в съответствие със законодателството на 

страната, от която е железопътният превозвач. 

Всички превозвачи, които участват в международния превоз носят солидарна 

отговорност за вреди нанесени на живота и здравето на пътниците, за забавяне срока на 

доставка на колетните пратки, за пълна или частична липса или повреда на багажи на 

пътниците. От своя страна, отговорността на пътниците, изпращачите и получателите на 

багажи касае нанасянето на имуществени вреди на превозвача, оператора на пътническите 

вагони или на трети лица. В тези случаи пътникът, изпращачът или получателят на багаж е 

длъжен да заплати обезщетение за причинените вреди. 

Рекламационните искове по реда на СМПС се предявяват от пътниците или 

изпращачите, респ. получателите на багажи, които са страна по превозния договор. В срок 

от 180 дни от предявяване на претенцията, превозвачът е длъжен да я разгледа и да се 

произнесе по нея и при пълно или частично признаване – да изплати дължимата сума. 

Давността за предявяване на искове по договор за превоз на пътници съгласно СМПС е 9 

месеца, с изключение на случаите на неспазване на сроковете за доставка на багажите. Тези 

срокове текат както следва: 
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- при искове за връщане на надвзети превозни цени - от деня на издаване на 

превозния документ, на багажната или товарната разписка; 

- при искания за обезщетения за повреда или частична липса, а също и при 

неспазване на срока за доставка на багажи и колетни пратки – от деня на 

предаване на багажа или колетната пратка;   

- при искове за обезщетения за пълна липса на багаж - при изтичане на 10 дни, а 

за пъна липса на колетна пратка – при изтичане на 20 дни от срока за доставка 

окончания; 

- при изплащане на остатъчни суми от продажба на багаж или колетна пратка – от 

деня на продажбата. 

Исковете, свързани с причинени вреди на здравето и живота на пътниците нямат 

давностен срок. 

3. МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ В СФЕРАТА НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ 

ТРАНСПОРТ 

3.1. Междуправителствена организация за международни железопътни превози 

- OTIF (Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux 

ferroviaires) 

Страните по конвенция COTIF образуват като държави-членки Междуправителствената 

организация за международни железопътни превози (OTIF), която е основана през 1985 г. 

Нейното седалище се намира в гр. Берн. Организацията е юридическо лице, което има 

следните цели свързани с подобряването и улесняването от всяка гледна точка на 

международното железопътно движение. Тя установява единни правни режими в следните 

юридически области:  

- договор за превоз на пътници и товари в пряко международно железопътно 

съобщение, включително допълнителни превози, използващи други превозни 

средства и съставляващи предмета на един-единствен договор; 

- договор за използване на подвижния състав като превозно средство в 

международно железопътно съобщение; 

- договор за използване на инфраструктурата в международно железопътно 

съобщение; 
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- превоз на опасни товари в международно железопътно съобщение; 

Организацията има за цел също така да допринася, вземайки под внимание особените 

обществени интереси, за отстраняването в оптимални срокове на пречките при 

преминаването на границите в международно железопътно съобщение, доколкото 

причините за тези пречки са от компетенцията на държавите. OTIF се стреми да допринася 

за съвместимостта и техническото уеднаквяване в железопътния сектор чрез утвърждаване 

на технически норми и приемане на единни технически предписания като установява 

единни процедури на техническо приемане за железопътните средства, предназначени за 

използване в международно съобщение. Организацията следи за прилагането на всички 

правила и препоръки, приети в нейните рамки и усъвършенства единните правни режими, 

правилата и процедурите, в съответствие с юридическото, икономическото и техническото 

развитие. Освен това, тя може да изработва други единни правни режими, както и да 

установява рамки, в които държавите-членки да изготвят други международни спогодби, 

имащи за цел да благоприятстват, подобряват и улесняват международното железопътно 

движение. 

Функционирането на организацията се осигурява от следните органи: 

- Общо събрание; 

- Административен комитет; 

- Ревизионна комисия; 

- Комисия от експерти по превоза на опасни товари (Комисия от експерти по RID); 

- Комисия по улесняване на железопътното движение; 

- Комисия от технически експерти; 

- Генерален секретар. 

Общото събрание може да вземе решение за временно създаване на други комисии за 

изпълнението на специфични задачи. То се състои от представители на всички държави - 

членки. Генералният секретар свиква Общото събрание веднъж на всеки три години или по 

искане било на една трета от държавите-членки, било на Административния комитет.. 

Административният комитет се състои от представители на една трета от държавите – 

членки. Комисиите се състоят по правило от представители на всички държави - членки. 

Генералният секретар свиква комисиите или по собствена инициатива, или по искане на пет 

държави - членки, или по искане на Административния комитет. Една държава - членка 
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може да бъде представлявана по нейно искане от друга държава - членка; една държава 

обаче не може да представлява повече от две други държави. 

Комисията по улесняване на железопътното движение се произнася по всички въпроси, 

свързани с улесняване на преминаването на границите в международно железопътно 

съобщение и препоръчва стандарти, методи, процедури и практики за улесняване на 

железопътното движение. 

Комисията от технически експерти: 

- взема решения за утвърждаването на технически норми за железопътните 

средства, предназначени за използване в международно съобщение; 

- взема решения за приемането на единни технически предписания относно 

конструкцията, експлоатацията, поддържането или относно процедури, свързани 

с железопътните средства, предназначени за използване в международно 

съобщение; 

- следи за прилагането на техническите норми и на единните технически 

предписания относно железопътните средства, предназначени за използване в 

международно железопътно съобщение, и разглежда тяхното развитие с оглед 

утвърждаването или приемането им в съответствие с процедурите от Единните 

правила APTU; 

- взема решения по предложенията, насочени към изменение на Конвенцията; 

- разглежда всички други въпроси, които са и възложени съгласно Единните 

правила APTU и Единните правила ATMF. 

Генералният секретар поема функциите на секретариат на организацията. Той се избира 

от Общото събрание за период от три години, подновяем най-много два пъти. 

Измененията на Конвенцията, за които е взето решение от комисиите, се съобщават от 

Генералния секретар на държавите - членки. 

3.2.Международен комитет по железопътен транспорт (CIT- Comité 

international des transports ferroviaires) 

Международният комитет по железопътен транспорт е асоциация на 200 железопътни 

предприятия и корабни компании, които предлагат международни товарни и пътнически 

превози. 120 организации са самостоятелни членове, а други 80 – са косвено свързани с 

комитета, тъй като членуват в някоя от организациите, асоциирани – членки. 
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Основните цели на комитета са свързани с: еднообразното тълкуване и практическото 

прилагане на Междуправителствената конвенция за международни железопътни превози 

(COTIF), както и стандартизиране на правните взаимоотношения между: клиенти и 

железопътни превозвачи; железопътни превозвачи и инфраструктурни управители, 

железопътни превозвачи и железопътни превозвачи. Комитетът представлява своите 

членове пред обществените и частни институции. 

Малко след приемането на конвенцията COTIF в началото на 1893 г., железопътните 

компании на повечето страни-членки установяват, че е необходимо да си сътрудничат по-

тясно за улесняването на практическото въвеждане на конвенцията. Въпреки това, едва след 

около 10 години се създава Международния комитет по железопътен транспорт. Водещата 

цел на комитета е да подпомогне железниците при прилагането на конвенцията относно 

товарните превози. Тази цел непрекъснато се разширява и постепенно включва и 

пътническите превози и превозите на багажи (приложенията за които са приети през 1928 

г.).  

За постигането на своята цел CIT създава стандартни инструкции за изясняване и 

интерпретация на текстовете на конвенцията и за сключване на различни споразумения, 

уреждащи взаимоотношенията между железниците. Тя издава също така практически 

ръководства за  ползване от железопътния персонал.  Комитетът има съществена роля и при 

преразглеждането на конвенцията, което се оказва необходимо, поради дългия срок на 

нейното прилагане и промяната в икономическите и политически условия. 

Управлението на CIT се осъществява от Австрийските държавни железници до 1914 г., 

след което се поема от Швейцарските федерални железници – през 1921 г. 

Двете световни войни и другите политически събития в Европа през 20 век сериозно 

затрудняват прилагането на международното транспортно право. Въпреки това, всеки път, 

когато различните обстоятелства позволяват, комитетът, заедно с другите международни 

организации се опитва да възстанови правната стабилност в железопътния подсектор. 

През последните десетилетия политическите, икономическите, техническите и правните 

промени налагат диверсификация в дейностите на комитета. В края на миналия век е 

кулминацията на тези промени, когато се предприема най-значителната реформа в 

международната железопътна правна база, което налага преработване на COTIF, с цел да 

стане съвместима с директива 91/440/ЕЕС за развитието на железниците в ЕС. 
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3.3. Организация за сътрудничество на железниците - ОСЖД (Организация 

сотрудничества железных дорог) 

ОСЖД е международна организация, създадена на конференция на министрите на 

транспорта на 28 юни 1956 г. в гр. София. Основанието за създаването и работата на тази 

организация е наличието на международен договор за сътрудничество в железопътния 

транспорт, между страните-членки на съглашението СМГС. 

Основните цели на ОСЖД са свързани с развитието на международните железопътни 

товарни и пътнически превози в Евро-азиатския регион, повишаването на 

конкурентоспособността на междуконтиненталните превози, а също така и съдействието за 

внедряване на постиженията на научно-техническия прогрес и сътрудничеството в областта 

на железопътния транспорт. 

В работата на организацията като междуправителствена организация участват 27 страни, 

а именно: Азербайджан, Албания, Беларус, България, Унгария, Виетнам, Грузия, Иран, 

Казахстан, Китай, КНДР, Куба, Киргизия, Латвия, Литва, Молдова, Монголия, Полша, 

Русия, Румъния, Словакия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украйна, Чехия и 

Естония. Освен това, в качеството си на наблюдатели в ОСЖД участват немските (DB AG), 

френските (SNCF), гръцките (OCE), финландските (VR), сръбските (JIR) железници и 

австро-унгарската железопътна компания Raaberbahn AG.  

Понастоящем сътрудничеството в ОСЖД се осъществява на две нива: 

междуправителствено и на ниво железопътни компании. Висш орган за управление на 

организацията е съветът на министрите. Ръководен орган по сътрудничеството на ниво 

железопътни компании е Конференцията на генералните директори (създадена с решение 

на 20-тата сесия на Съвещанието на Министрите от ОСЖД в Улан-Батор през юни 1992 г.). 

Конференцията на генералните директори организира сътрудничеството в областта на 

международния железопътен транспорт между страните от Европа и Азия, включително 

комбинираните превози, взаимния обмен на информация за очакваните вътрешни и 

търговски превози. На тази база тя разработва съвместни предложения, установява правила 

за ползване на вагоните и контейнерите в международно съобщение, организира разчетите 

между железопътните компании и пр. 

 Работата на ОСЖД се осъществява в рамките на постоянните комисии по: транспортна 

политика и стратегии за развитие, транспортно право, товарни превози, пътнически 
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превози, инфраструктура и подвижен състав. През последните години се предприемат 

различни мерки и действия за осъществяването на директни жп превози между страните от 

Европа и Азия, усъвършенстването на правилата за използването на вагоните, организиране 

на съвместното използване на националните железопътни мрежи на отделните страни от 

ОСЖД, по разработването на технически нормативи за изграждането на 

електроснабдяването и железопътните линии за високоскоростно движение на влаковете, 

по взаимодействие на електронните системи за резервация на места при пътническите 

превози, по разработването на правила за превоз на опасни товари и др. 

Юридическата основа на единната система за железопътни превози са 

междуправителствените договори, които са и базата на транспортното право в жп 

транспорта. В рамките на ОСЖД това са основно Съглашението за международните 

железопътни превози на товари (СМГС) и Съглашението за международните пътнически 

превози по железопътен транспорт (СМПС). 

3.4. Международен съюз на железниците (UIC - Union Internaionale des chemins 

de fer) 

Идеята за създаването на международна организация, която обединява железопътните 

компании възниква непосредствено след провеждането на международните конференции в 

Портороза, Италия от 23 ноември 1921 г., и международната конференция в Женева от 3 

май 1922 г. Представители на железниците от различни страни приветстват създаването на 

постоянна административна структура, която да се фокусира върху международните 

превози и върху стандартизирането и усъвършенстването на условията за изграждане на 

железопътните линии и осъществяването на транспортните операции. Международният 

форум, на който се създава UIC е проведен в Париж на 17 октомври 1922 г. Първоначално 

в съюза членуват 51 компании от 29 страни, включително от Япония и Китай, към които 

скоро след това се присъединяват железопътни компании от СССР, Средния Изток и 

Северна Африка. 

Понастоящем, Международният съюз на железниците е световна организация в областта 

на железопътния транспорт, в която членуват 196 компании от 5 континента, съответно: 

- 81 активни членове (вкл. железопътни предприятия от Европа, Русия и Средния 

Изток, Северна Африка, Южна Африка, Индия, Пакистан, Китай, Япония, Корея, 

Казахстан и транснационални компании като Веола Транспорт); 
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- 80 асоциирани членове (вкл. железопътни компании от Азия, Африка, Америка и 

Австралия); 

- 35 присъединени членове (компании предлагащи съпътстващи услуги). 

В съюза могат да членуват интегрирани железопътни компании, инфраструктурни 

предприятия, железопътни оператори и оператори на комбинирани превози, производители 

на подвижен състав и електроснабдителни компании, доставчици на различни услуги 

(кетъринг, обслужване на спални вагони, компании за обществен градски транспорт, 

параходства и фериботни компании). 

Мисията на Международния съюз на железниците е да подпомага развитието на 

железопътния транспорт на световно ниво и да отговори на предизвикателствата на 

нарастващата мобилност и устойчивото развитие. Неговите основни цели са свързани с: 

- осигуряването на възможности за споделяне на добрите практики между отделните 

членове на съюза (бенчмаркинг); 

- подпомагане на членовете в техните усилия за развитието нови дейности и 

разработването на нови пазарни ниши в транспортния бизнес; 

- разкриване на нови подходи за подобряване на техническото и екологично равнище 

на железопътния транспорт; 

- подпомагане на интероперабилността (оперативната съвместимост) чрез 

създаването на нови стандарти за железопътния транспорт на световно равнище 

(вкл. еднакви стандарти с другите видове транспорт); 

- формиране на центрове за развитие на определени пазарни ниши (например: за 

високоскоростни железопътни превози, за сигурност и безопасност, за осигуряване 

на услуги в електронна среда). 

Основната принципна задача на съюза при това е да се осигури хармонизиране и 

подобряване на условията за развитие на железопътния транспорт и превозите в световен 

мащаб. 

Съюзът се управлява от борд на директорите, ръководен от председател, избиран на 

ротационен принцип от различните членове. На регионален принцип са създадени пет 

събрания (асамблеи), съответно за Европа, Азия, Африка Среден Изток и Северна Америка. 
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3.5.Общност на европейските железници и инфраструктурни предприятия ( 

CER - Community of European Railway and Infrastructure Companies) 

Общността на европейските железници и инфраструктурни предприятия е водеща 

организация, е основана през 1988 г. от 12 членове, а сега обединява 76 железопътни и 

инфраструктурни оператори – частни и държавни, по-крупни и малки, от Европейския 

съюз, страните - кандидатки за членство (Хърватска, Македония и Турция), а също така от 

страни от Западните Балкани, Норвегия и Швейцария. 

Централата на CER е разположена в Брюксел, а самата организация представлява 

интересите на своите членове пред Европейския парламент, Съвета на министрите и 

отделните комисии, както и пред политиците и различните транспортни организации. 

Основната цел на Общността на европейските железници и инфраструктурни предприятия 

е да съдейства за силното развитие на железопътния транспорт и технологиите, които са от 

изключителна важност за постигането на устойчива транспортна система – ефективна и 

екологично стабилна. 

Използвайки широк кръг от комуникационни средства, CER представлява позициите на 

железопътните предприятия пред европейските институции и обществото и съответно 

информира своите членове за последните тенденции и идеи, включени в Европейската 

транспортна политика. Основните предизвикателства пред организацията са свързани с 

изграждането на нейния имидж като компетентен и надежден партньор, както и с 

извеждането на железопътния транспорт на челно място в сложната конкурентна среда на 

европейския транспортен пазар. Различни събития и медийни изяви се използват за 

разпространение на вижданията на организацията, докато нейните публикации осигуряват 

базова информация по различни въпроси. Средствата за вътрешна комуникация, като 

седмични бюлетини, мониторинг система и др., гарантират достъпа на членовете на CER до 

актуална информация за развитието на транспортния сектор в ЕС. 

Различни железопътни организации се привличат периодично за участие в работните 

групи на CER. Между членовете и експертите в управлението на организацията, както и 

между тях и представители на инфраструктурните компании, между представители на 

Международния железничарски съюз, Европейската железопътна индустрия и 

Международния съюз за обществен транспорт, периодично се провеждат дискусии по 

въпроси, свързани с инфраструктурата, товарните и пътническите превози. След 
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основаването си през 2004 г. Европейската железопътна агенция е друг ключов партньор на 

CER по въпросите на техническата хармонизация.   

Управленската структура на организацията включва три основни елемента, които 

гарантират постоянен поток от информация между CER и нейните членове. Тези елементи 

са: 

- Генерална асамблея – това е органът, който взема решения. Всички компании – 

членки се представляват от техните генерални или изпълнителни директори; 

- Управителен комитет – подготвя управленските решения на асамблеята, включва 

председател, трима заместник-председатели и членове – управителният комитет се 

състои от  максимум 14 членове; 

- Помощна група – членовете на организацията се представляват от техните 

мениджъри по международните/ европейските  въпроси. Тази група за 

взаимодействие подпомага непрекъснатия обмен на информация между органите на 

CER и нейните членове. Освен международните органи, CER съставя работни групи 

за обсъждане на специфични въпроси, които касаят членовете на организацията; 

- Срещи на високо ниво – провеждат се поне веднъж годишно между изпълнителните 

директори на пътническите, товарните и инфраструктурните компании за обсъждане 

на специфични въпроси от техните сфери на дейност. Могат да се провеждат също 

така отделни срещи на изпълнителните директори на компаниите от Централна и 

Източна Европа; 

- Работни групи – съставят се от членовете на помощните групи и други 

упълномощени от компаниите – членки експерти. Най-важните работни групи, 

формирани към момента са: Група на клиентите; Група на директорите по 

комуникациите; Група по екология; Група за контакти с ERA (работни групи по 

оперативна съвместимост и сигурност); ERTMS11 платформа; Група, фокусирана 

върху товарните превози; Група на Директорите на човешките ресурси; Група, 

 
11 Европейската система за управление на железопътното движение (ERTMS - European Rail Traffic 

Management System)  е инициатива на ЕС за осигуряване на трансграничната оперативна съвместимост и 

сигнализация чрез създаването на общоевропейски стандарти за контрол и управление на влаковото 

движение. Двата основни компонента на ERTMS са Европейската система за контрол на влаковото 

движение  (ETCS - European Train Control System), която представлява стандартна система за контрол от 

локомотивните машини и  системата GSM-R – стандарт на глобалната система за мобилни комуникации за 

осъществяване на железопътните операции.  Необходимите технически средства се разполагат както на борда 

на транспортните средства, така и върху инфраструктурните инсталации. 
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представляваща интересите на инфраструктурните управители; Група на 

мениджърите по информационни технологии; Работна група за пътнически превози. 

Всички работни групи регулярно имат провеждат срещи и обсъждания.  

Основният принцип на работа в CER е, че всички възможности се вземат под внимание и 

нито един от членовете на организацията няма предимство пред другите. 

3.6.Европейска железопътна агенция (ERA - European Railway Agency) 

Един от основните приоритети на ЕС е създаването на безопасна, модерна и интегрирана 

железопътна мрежа в Европа, както и на по-конкурентоспособни железници, които 

предлагат услуги с високо качество „от врата до врата” и безпрепятствено придвижване 

през държавните граници. Европейската железопътна агенция е създадена именно за да 

подпомогне създаването на тази интегрирана железопътна мрежа чрез повишаване на 

безопасността и интероперабилността. Агенцията изпълнява функциите и на 

административен управител на системата ERTMS, която е създадена за хармонизиране на 

сигнализационните системи на железниците на страните от ЕС. Основните цели на ERA са 

свързани с предлагането на техническа помощ на страните – членки на ЕС и на 

Европейската комисия в областта на железопътната безопасност и оперативна 

съвместимост. Тази цел предполага развитието и въвеждането на технически спецификации 

за оперативна съвместимост и прилагането на общ подход при решаване на въпросите, 

свързани с железопътната безопасност. Основната задача на агенцията е да организира 

подготовката на тези мерки. Отделните органи на агенцията са активни в следните области: 

- железопътна безопасност – съответното звено работи за развитието на надеждни 

и сигурни железници в Европа, които могат да осигурят свободен достъп до 

транспортни услуги на конкурентния транспортен пазар; 

- оперативна съвместимост (интероперабилност) – целта е да се подпомогне 

решаването на техническите проблеми при въвеждането на европейското 

железопътно законодателство; 

- Европейска система за управление на железопътното движение (ERTMS) – има 

за цел премахването на техническите препятствия през оперативната 

съвместимост при управлението на системата за движение на влаковете 

- икономическа оценка – необходима е по отношение на всички дейности на 

агенцията. Целта на икономическата оценка е да се преодолее снижената 
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конкурентоспособност на железопътния транспорт, успоредно с въвеждането и 

прилагането на новото европейско законодателство. По тази причина е 

необходимо да се осигурят справедливи оценки за резултатите от действията и 

мероприятията, предприети от Агенцията; 

- взаимно одобрение – целта е да развият, подобрят и улеснят международните 

железопътни транспортни услуги и да се установят вътрешни пазари на 

технически средства и услуги, свързани със строителството, реконструкцията, 

модернизацията и експлоатацията на железопътната система. Звеното за взаимно 

одобрение и съгласуване на действията прилага в своята работа принципа за 

взаимно признаване на националните правила, като проверява правилността на 

прилагането на тези правила и действията на упълномощените органи, които се 

занимават с тяхното съблюдаване на национално ниво. 

3.7. Железопътна мрежа Европа (RNE - RailNetEurope) 

Железопътна мрежа Европа е създадена през януари 2004 г. Тя е нестопанска 

организация на инфраструктурните управители и компаниите, разпределящи достъпа до 

инфраструктурните трасета. Целта й е за подпомогне международните превози по 

европейската железопътна инфраструктура и да се улесни достъпа до нея. Тя осигурява 

помощ за инфраструктурните предприятия  при осъществяването на международната им 

дейност и съдейства за повишаване на ефективността от управлението на железопътната 

инфраструктура с оглед извличането на ползи от целия железопътен подсектор. Членовете 

на RailNetEurope се стремят да хармонизират условията за осъществяване на 

международните железопътни превози и да въведат общ подход за насърчаване на 

европейския железопътен транспортен бизнес. Задачите на организацията се изпълняват от 

5 постоянни работни групи и специални проектни групи, координирани от Централен офис, 

базиран във Виена, Австрия.  

Към момента RNE е партньорска организация на 38 инфраструктурни компании и 

компании за разпределяне на капацитетите на железопътните трасета. Общата дължина на 

железопътните мрежи на нейните членове възлиза на 230 000 км. 

В своята работа RNE се стреми да опрости, хармонизира и оптимизира международните 

железопътни операции чрез създаването на валидно за цяла Европа разписание на 

превозите, прилагането на общи маркетингови и търговски подходи, вкл. при обявяването 
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на документите за състоянието на железопътните мрежи, коопериране между 

инфраструктурните управители в областта на експлоатацията и обмена на информация за 

движението на влаковете в реално време, гаранционни услуги, отчитане и контрол и пр. 

3.8. Европейски вагонен пул (EUROP) 

Междуведомствена организация на жп администрациите на Австрия, Белгия, Дания, 

Франция, Германия, Италия, Люксембург, Холандия и Швейцария, създадена през 1953 г., 

за да координира общото използване на жп вагоните на тези администрации. 

3.9.ИНТЕРФРИГО 

Междуведомствена организация на европейските железници, създадена с цел да 

координира и управлява жп превозите с контролиран температурен режим. 

 
3.10. ИНТЕРКОНТЕЙНЕР 

Междуведомствена организация на европейските железници, създадена с цел да 

координира жп превозите на контейнери, като управлява оборота на контейнерите и налага 

общи тарифи за контейнерните превози по железница. 
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Глава 5 

МЕЖДУНАРОДЕН МОРСКИ ТРАНСПОРТ 

1. СЪСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ МОРСКИ 

ТРАНСПОРТ 

Морският транспорт обслужва 80 % от световния стокообмен. Той се развива: по вид на 

превозите (с конвенционални кораби, с Ро-Ро кораби, с хладилни кораби) и по направления 

на превозите (Европа - Северна Америка, САЩ и Европа – Далечен Изток, САЩ и Европа 

– Среден Изток, САЩ и Европа – Южна Америка, към и от Африка). Характерно за 

разпределението на товаропотоците, които възникват и се превозват по морски транспорт в 

световен мащаб е, че товаропотоците между индустриалните зони на света са 

контейнеризирани и балансирани по обем, докато тези между индустриалните зони и по-

слабо развитите райони са дебалансирани. Съответно износът от индустриалните райони е 

от готови произведения и се превозва с контейнери, а от развиващите се държави – от 

суровини. 

Както е видно от таблица 11 общото количество товари, които са преминали през 

пристанищата в ЕС през 2008 г. е 3,6 млрд. тона. Това количество представлява почти една 

пета от количествата, превозени по автомобилен транспорт в рамките на ЕС през 2008 г. и 

два пъти повече от количествата, превозени по железопътен транспорт. Следователно този 

вид транспорт има важна роля при осъществяването като на вътрешноевропейски, така и на 

международни превози. Превозите по море на къси разстояния12  (в рамките на ЕС) са 

ориентирани по направления между норвежките пристанища и останалите пристанища на 

ЕС, както и между Средиземно и Черно море. Тези превози имат обем от 1, 6 млрд. тона и 

относителен дял от 44 % от общите количества товари, превозени по морски транспорт в 

ЕС. През периода 2003 – 2008 г. общите количества превозени товари нарастват годишно с 

3,5 %. 

 

 
12 От английски език – short sea shipping – с този термин се означават крайбрежните превози или превозите на 

товари по морски транспорт в рамките на един континент, без да се пресичат океани. 
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Таблица 11  Превозени количества товари по морски транспорт в ЕС през 2008 г. 

Страни 

Разтоварени Натоварени Общо 
Общо Разтоварени 

количества 
в ЕС 

Общо Натоварени 
количества 

в ЕС 

Общо 
превозени 

товари 

Превозени 
товари в 

рамките на 
ЕС 

млн.т (%) млн.т (%) млн.т (%) 

Белгия 138 32,2% 102,9 38,8% 241 34,8% 

България 17 5,5% 9,8 24,0% 27 12,3% 

Дания 54 63,7% 41,8 86,7% 89 71,6% 

Германия 194 39,2% 121,9 47,9% 313 42,0% 

Естония 7 80,6% 25,7 58,3% 33 63,1% 

Ирландия 33 68,6% 13,4 91,3% 46 74,6% 

Гърция 70 49,9% 51,9 82,6% 100 56,3% 

Испания 290 28,2% 126,1 50,0% 390 30,5% 

Франция 245 28,0% 101,2 62,5% 338 36,7% 

Италия 350 31,1% 163,5 68,3% 444 34,0% 

Кипър 7 19,2% 1,2 24,6% 8 20,0% 

Литва 6 66,6% 54,1 77,3% 60 76,2% 

Латвия 15 31,8% 21,0 63,5% 36 50,1% 

Малта 3 76,5% 0,2 52,1% 3 75,1% 

Холандия 396 23,0% 133,1 47,0% 529 29,0% 

Полша 28 58,8% 20,7 72,3% 48 64,3% 

Португалия 43 36,3% 21,3 69,1% 60 43,3% 

Румъния 29 4,9% 20,5 21,4% 50 11,7% 

Словения 12 30,3% 4,7 67,2% 16 40,9% 

Финландия 62 66,5% 49,0 87,9% 105 74,6% 

Швеция 91 71,9% 80,4 85,6% 162 77,0% 

Великобритания 338 56,7% 210,4 77,1% 498 61,0% 

Източник: EUROSAT, 2010 

Забележка: Страните, за които няма данни са изключени от таблицата. 

Разтоварените количества имат постоянен дял от около две трети (66,5 %) от превозените 

товари в ЕС, докато натоварените от ЕС товари заемат относителен дял от 33,5%. Най-голям 

относителен дял на разтоварените товари съотнесени към общите количества, преминали 

през съответното пристанище се наблюдава в Малта (94,6 %), Кипър (84,5 %) и Италия (78,8 

%), докато най-големи са количествата на натоварените товари към общите количества 

товари, преминали през съответното пристанище в Литва (90,2 %), Естония (78,4) и Латвия 

(57,8 %). Пристанищата на прибалтийските държави имат важна роля в износа на руски 
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петрол по направлението Изток – Запад. Те имат и относително ниски дялове на 

разтоварените товари, за разлика от натоварените. 

В таблица 12 е представена информация относно обема на превозите през най-големите 

европейски пристанища. Първите 20 от тях заемат около 40 % от общите количества 

превозени товари до и от ЕС. Само пристанище Ротердам има относителен дял от 11 % от 

обема на превозите на товари по море в ЕС. Видовете товари, които обслужва това 

пристанище са насипни (петролни продукти, химикали, руди и въглища). В допълнение на 

това, Ротердам е и най-голямото контейнерно пристанище в Европа. То има важно значение 

по отношение на презокеанските превози по междуконтинентални направления – превозите 

до и от САЩ, Далечния Изток, Бразилия и Южна Африка. 

Таблица 12  Количества товари, преминали през най-големите европейски 
пристанища, млн. т. 

Пристанище, страна 
Години 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Ротердам Холандия 303 297 303 307 331 346 354 374 384 

Антверпен Белгия 116 115 114 126 136 146 152 166 171 

Хамбург Германия 77 83 87 94 100 108 116 118 119 

Марсилия Франция 91 90 89 92 91 93 97 93 93 

Хавър Франция 64 65 64 67 72 71 70 74 76 

Амстердам Холандия 42 48 48 41 50 47 57 63 74 

Грим сби и 

Имингам 
Великобритания 53 55 56 56 58 61 64 66 65 

Алхесирас Испания   41 42 48 53 55 60 62 62 

Лондон Великобритания 48 51 51 51 53 54 52 53 53 

Дюнкерк Франция 44 42 44 46 46 49 50 50 50 

Валенсия Испания 22 25 28 30 32 35 41 46 50 

Таранто Италия 33 34 32 35 39 48 51 49 50 

Бремерхавен Германия 25 27 27 29 32 34 40 44 49 

Генуа Италия 44 43 44 47 46 43 44 48 46 

Констанца Румъния   25 28 32 38 44 43 45 46 

Тийз и 

Хартлпул 
Великобритания 51 51 50 54 54 56 53 50 45 

Гьотеборг Швеция 33 33 32 32 36 36 40 40 42 

Барселона Испания 26 27 25 30 36 37 38 41 42 

Саутхепмтън Великобритания 35 36 34 36 38 40 41 44 41 

Вилхелмсна-

вен 
Германия 43 41 39 39 45 46 43 43 41 

Форт Великобритания 41 42 42 39 35 34 32 37 39 

Триесте Италия 44 45 44 42 42 43 45 40 37 
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Пристанище, страна 
Години 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Билбао Испания 27 26 25 27 32 32 36 37 37 

Милфорд 

Хевън 
Великобритания 34 34 35 33 38 38 34 35 36 

Зеебрюж Белгия 33 29 29 25 25 28 33 35 35 

Нант Сент 

Назер 
Франция 31 30 31 30 32 34 34 33 33 

Тарагона Испания 27 26 29 29 30 31 31 36 33 

Ливърпул Великобритания 30 30 30 32 32 34 34 32 32 

Равена Италия 22 23 24 25 25 24 28 27 30 

Венеция Италия 26 26 27 28 29 31 32 32 30 

Талин Естония 0 32 36 37 37 39 41 36 29 

Ливорно Италия 20 21 22 22 21 24 25 30 29 

Рига Латвия   15 18 22 22 24 24 25 29 

Вентспилс Латвия   38 29 27 27 29 28 30 27 

Джоя Тауро Италия   38 29 27 27 29 28 30 27 

Клайпеида Литва   21 24 30 26 20 21 25 27 

Гент Белгия 25 24 24 23 20 22 24 25 27 

Аугуста Италия 30 29 30 32 32 33 31 30 27 

Порто Фокси Италия 24 22 24 26 25 23 27 27 26 

Картагена Испания 17 20 22 21 23 27 25 24 26 

Феликстоуи Великобритания 30 28 25 22 23 23 24 26 25 

Синес Португалия 20 20 20 21 22 25 27 26 25 

Дувър Великобритания 17 19 20 19 21 21 24 25 24 

Велсен/Ижм

уден 
Холандия 19 19 19 18 18 22 21 21 23 

Руан Франция 23 21 19 22 20 22 23 22 22 

Скоелдвик Финландия 13 17 18 17 19 17 20 20 22 

Любек Германия 18 17 17 18 19 19 21 22 21 

Рощок Германия 19 17 17 17 16 17 19 20 21 

Дъблин Ирландия 16 16 16 17 18 19 21 22 21 

Хуелва Испания 17 19 18 18 18 21 22 22 21 

Брофьорден 

Сканраф Швеция 19 18 16 19 19 19 19 17 20 

Лас Палмас, 

Гран 

Канария 

Испания 12 13 13 16 18 19 19 21 20 

Хихон Испания   18 20 19 20 22 20 21 19 

Източник: EUROSAT, 2010 

Пристанищата на четири страни общо обработват почти половината от всички 

количества товари в ЕС през 2008 г. - това са Холандия – с относителен дял от 14,7 %, 

Великобритания – с относителен дял от 13,8 %, Италия – с 12,3 % и Испания – 10,9 %. 
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В таблица 12 са представени данни за броя на пристигналите и заминалите пътници по 

морски транспорт по страни в ЕС. Над 400 млн. пътници са преминали през морските 

пристанища на ЕС през 2008 г. като съотношението на пристигналите и заминалите 

пътници е почти едно към едно. Представените данни включват и круизните пътувания, 

които имат сравнително нисък дял от общия брой пътувания – около 2 % от всички пътници 

преминали през пристанищата на Европа. 

Пътниците в морския транспорт обикновено се връщат по същия маршрут, по който са 

пътували в едното направление, за разлика от направленията при превозите на товари. Но 

както и при превозите на товари в рамките на ЕС, и пътниците се броят два пъти – веднъж 

в отправното пристанище като заминаващи и втори път в крайното пристанище – като 

пристигащи. В ЕС морските превози на пътници са предимно между пристанищата на 

съюза, именно и затова броя на заминалите и пристигналите пътници е почти един и същ. 

Гърция и Италия общо имат дял от почти една втора (44,1 %) от броя на превозените 

пътници по морски транспорт в ЕС с относителни дялове съответно 22,3 % и 21,8 %. Тези 

страни имат топографски характеристики (брегова ивица, острови, относително спокойни 

прилежащи морски територии), които създават предпоставки за развитието на морския 

туризъм.  
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Таблица 13 Пристигащи и заминаващи потоци от пътници по морски транспорт в ЕС през 2008 г. 

Страни 

Хиляди пътници хиляди пътници в криузните пътувания 
(без тези от круизите) започващи и завършващи круиза 

Пристигнали Заминали Пристигнали Заминали 

2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008 
EС - 27     203 445 203 445 203 445     201 678  201 678  201 678                      

Белгия 366 391 375 378 333 378 391  374  381  339  21 70 70 75 63 22 71  71  76  64  

Дания 24 194 23 841 23 937 24 057 23 172 24 156 23 837  23 945  24 063  23 170  104 122 131 144 157 102 124  132  145  158  

Германия 14 640 14 483 14 309 14 766 14 113 14 815 14 622  14 514  14 951  14 111  178 194 219 264 372 182 191  213  219  349  

Естония 3 231 3 454 4 287 4 323 4 585 3 221 3 432  4 259  4 342  4 605                      

Ирландия 1 776 1 637 1 572 1 578 1 492 1 774 1 609  1 542  1 542  1 470  0 30 93 104 146 0 0        

Гърция 48 270 42 758 45 075 45 987 45 255 48 146 42 634  44 897  45 908  45 186  215 157 216 263 334 113 518  214  265  326  

Испания 10 785 11 245 10 190 10 669 10 265 10 094 10 315  10 227  10 654  10 173  596 635 1 228 907 1 027 220 215  521  903  1 014  

Франция 13 376 12 722 13 094 13 306 13 323 13 460 12 829  12 999  13 280  13 187  118 127 154 231 156 114 125  155  231  147  

Италия 40 923 38 537 42 875 42 285 44 761 40 820 38 393  42 934  42 317  43 643  793 939 93 1 189 882 780 884  81  1 179  871  

Кипър 0 0       0 0        124 97       123 97        

Литва 64 68 105 179 213 66 75  112  183  223                      

Латвия 73 82 92 104 103 74 85  98  108  109                      

Малта 93 82 3 652 3 893 4 148 92 83  3 652  3 891  3 955  20 7 12 9 14 20 6  11  9  14  

Холандия 1 006 1 058 1 053 945 977 1 006 1 057  1 074  925  982                      

Австрия                                         

Полша 1 030 816 875 1 218 1 325 1 001 831  861  1 238  1 322      0 0 0     0  0  0  

Португалия 325 332 343 368 382 325 330  343  367  380                      

Румъния                           0 2       0  2  

Словения         15         16          11         7  

Финландия 8 431 8 575 8 391 8 244 8 497 8 374 8 524  8 348  8 192  8 438  0 6   7 20 0 6    7  20  

Швеция 16 881 16 365 16 385 16 572 16 529 16 424 16 225  15 927  16 075  16 176  11 14 14 9 22 2 12  8  6  17  

Великобритания 15 994 14 575 14 359 14 594 13 953 16 037 14 646  14 507  14 739  14 188  401 487 534 562 705 405 499  530  569  709  

Източник: EUROSTAT, 2010    

Забележка: Страните, за които няма данни са изключени от таблицата.
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2. МЕЖДУНАРОДНИ ПРАВНИ РЕГЛАМЕНТИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА 

ПРЕВОЗИТЕ ПО МОРЕ 

2.1. Разпоредби на обичайното право 

Морският транспорт е най-старият вид транспорт, който се използва за обслужване на 

международния стокообмен. Предвид това, в хода на неговото историческо развитие 

възникват и се прилагат неписани обичаи за организация и осъществяване на превозите. 

Тези обичаи се приемат като разпоредби на обичайното право. Съгласно разпоредбите на 

това право, при извършването на превозите по морски транспорт корабособствениците се 

освобождават от отговорност за повреди на стоките поради опасности на мореплаването 

(сблъскване на кораби, засядане в плитчини и рифове, падане зад борда на товари от 

палубата и др.) и поради грешки при навигацията (вкл. погрешни действия на екипажа, 

блъскане в риф или потъване). В случаите на генерална (обща) авария13 се предвижда 

участие на собственика на стоката в разходите по спасяване на кораба, попаднал в аварийна 

ситуация. 

Предвиденият размер на обезщетенията при липси или повреди на товарите е по-нисък 

от дължимия при превози по суша и не покрива стойността на стоките. 

При прилагането на тези правила задължително се сключва застраховка „Карго”. 

Обичайните правила включват различни международни спогодби и конвенции относно 

морския транспорт в следните направления: 

- Безопасност на корабоплаването; 

- Безопасност на човешкия живот в мореплаването и спасяване при морски аварии 

– регламентира се от: 

o Международна конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1 

ноември 1974 г. (SOLAS); 

o Международна конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и 

освидетелстване на моряците от 1978 г.; 

 
13 За обща авария се считат щетите, извънредните разходи или пожертвувания направени преднамерно и 
разумно за спасяване на кораба, навлото и товара от обща за тях опасност. Установяването на общата авария, 
на разходите и пожертвованията по нея и разпределението на вноските между кораба, товара и навлото се 
извършва от специални експерти – диспашори, съставящи заключение – сметка, наречена диспаш. 
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o Конвенция за международните правила за предпазване от сблъскване на 

море от 1972 г. (COLREGS). 

- Опазване на околната среда от замърсяване при морските превози на 

нефтопродукти, радиоактивни отпадъци и опасни вещества – регламентира се от: 

o  Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от 

кораби от 2 ноември 1973 г. (MARPOL 73/78) ; 

o Конвенция за предотвратяване на замърсяването на морската среда от 

преднамерено изхвърляне на отпадъци и други материали от 9 декември 

1972 г.; 

o КОНВЕНЦИЯ относно гражданската отговорност при превоз на ядрени 

материали по море от 17 декември 1971 г. (NUCLEAR). 

- Отговорност на морския превозвач за превозваната стока – регламентира се с 

различни правила, приети на Конференции на Международната морска 

организация. 

2.2. Международна конвенция за унифицирането на някои правила, отнасящи се 

до коносаментите (Правила от Хага) 

Международната конвенция за унифицирането на някои правила, отнасящи се до 

коносаментите е подписана в Брюксел на 25 август 1924 г. В нея се определят обсега на 

отговорност на морския превозвач, както и размерът на задължителната минимална 

отговорност на превозвача на стоката, който предвижда изплащането на обезщетения до 2 

щатски долара на кг бруто тегло, но не повече от 500 щатски долара на колет при 

установяването на пълна или частична липса или повреда на товари или багажи, превозвани 

по морски транспорт. Конвенцията предвижда и задължителни унифицирани клаузи на 

коносамента за морските превозвачи, свързани с ограничаване и изключване на 

отговорности. 

Тези правила едностранно облагодетелстват морските превозвачи и накърняват 

интересите на товародателите. Те са най-разпространената международна правна база, 

свързана с отговорността на морския превозвач. 
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2.3. Правила от Хага-Висби 

На Стокхолмска конференция на Международния морски комитет през месец юни 1963 

г. са коригирани правилата от Хага. Съгласно корекциите се предвижда повишаване на 

отговорността на морския превозвач. През 1967-1968 г. се провежда Дипломатическа 

конференция по морско право, на която се приема Протокол за поправка на правилата от 

Хага, наречен Правила от Хага-Висби. Лимитите на отговорност за морските превозвачи и 

съответстващите им обезщетения се увеличават до 2 СПТ на кг, но не повече от 666,67 СПТ 

на колет при установяване на пълни или частични липси или повреди на превозваните 

товари. Съгласно тези правила се отменят лимитите на отговорността на превозвачите, ако 

вредите са причинени от умишлени действия или бездействие на корабния екипаж. Освен 

това се предвижда повишаване на лимитите на отговорност до фактическата стойност на 

превозваните стоки, в случай че тя е обявена в коносамента.  

В световен мащаб около 70% от морските превозвачи спазват тези правила. 

2.4. Хамбургски правила 

Хамбургските правила са приети на 31 март 1978 г. на Конференция на ООН за превозите 

на стоки по море. Съгласно клаузите на тези правила се намаляват случаите на 

изключенията от отговорността на морския превозвач и се повишават лимитите на 

отговорността до 2,5 СПТ на кг брутно тегло, но не повече от 835 СПТ на колет, вписан в 

коносамента в случай на пълна или частична липса или повреда на превозваните товари. 

Съществува остра съпротива от страна на превозвачите срещу прилагането на тези правила. 

Те са ратифицирани с протокол, но не стават официален регламент и се спазват само от 

около 5% от морските превозвачи. 

2.5.Закон за морските превози на стоки от и за САЩ (Закон Хартър) 

Отговорността на морските превозвачи при извършването на международни превози от 

и за САЩ се дефинира от Закона на Хартър от 1893 г., последван от закона за превозите на 

стоки по морски транспорт (CGSA – Carriage of Goods by Sea Act). Тези правила срещат 

голяма съпротива от страна на европейските морски превозвачи, тъй като в тях е заложена  

екстериториалност на действието – те регулират всички превози по море до и от САЩ, 

включително превозите на контейнери и комбинираните превози. Съгласно разпоредбите 

на тези нормативни актове превозвачите са задължени да регистрират своите тарифи и да 
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депозират гаранции за добро изпълнение пред Федералната морска администрация на 

САЩ. При спорове задължително се прилагат разпоредбите на CGSA и делата се водят в 

съдилища в САЩ. 

2.6. Конвенцията на ООН относно договорите за международен превоз на товари 

по море (Ротердамски правила) 

Конвенцията относно договорите за международен превоз на товари по море е подписана 

на 23 септември 2009 г. в гр. Ротердам от 21 страни. Тя има амбицията да  замести правилата 

от Хага, Хага-Висби и Хамбургските правила, които вече са остарели. Конвенцията 

регламентира извършването на морски товарни превози, както и връзките с предходни 

превозвачи като част от комбиниран или мултимодален превоз. Нейната цел е да се даде 

повече яснота относно отговорността на страните по договора за превоз и до каква степен 

е тази отговорност при морските превози. Тя третира извършването на морски товарни 

превози, както и връзките с предходни превозвачи като част от комбиниран или 

мултимодален превоз. Лимитите на отговорност на морските превозвачи се повишават до 3 

СПТ на кг тегло, но не повече от 875 СПТ на колет при установяване на пълна или частична 

липса или повреда на товарите. 

В обобщение на цитираните регламенти за осъществяване на международните морски 

превози може да се направи извода, че не съществува единна правна база относно 

изискванията за превозите. Паралелно се прилагат всички регламенти, в зависимост от това 

кои правила са ратифицирани от съответната държава. Приложимото право се отбелязва на 

гърба на коносамента. 

2.7. Международен кодекс за превоз на опасни товари по море  (IMDG Code - 

International Maritime Dangerous Goods Code ) 

Международният кодекс за превоз на опасни товари по море е приет като международен 

регламент относно експедирането и транспортирането на опасни стоки и материали по 

море. Той има за цел да защити членовете на екипажите на кораби и да предотврати 

замърсяване на моретата чрез безопасен превоз на опасните стоки. Кодексът се препоръчва 
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от Международната морска организация (ММО14) като база за установяване на 

националните правила и регламенти за осъществяване на превозите на опасни товари. 

В съответствие със задълженията на членовете на ООН и съгласно изискванията на 

Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море (SOLAS) и 

Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби (MARPOL 

73/78) въвеждането на кодекса е задължително. Този кодекс се прилага не само от 

превозвачите, но и от всички предприятия и организации, предлагащи услуги, свързани с 

морските превози. Той съдържа информация относно терминологията, правилата за 

опаковане, етикетиране, маркиране, подреждане, съхранение, изолиране, натоварванe и 

разтоварване, както и процедурите в случай на авария. Кодексът се обновява и поддържа от 

Подкомитета DSC на ММО на всеки 2 години. 

След приемането му през 1965 г. от Асамблеята на ММО, Международният кодекс за 

превоз на опасни товари по море е променян многократно, както по отношение на 

структурата, така и по отношение на съдържанието. Целта на тези промени е да се поддържа 

съответствие между правилата за превоз на опасни товари по море и променящите се нужди 

на превозвачите, товародателите и другите участници в транспортния процес. Не се 

променят единствено принципите, на които се основава кодекса. 

Съгласно Международния кодекс за превоз на опасните товари (IMDG Code), за да се 

разреши извършването на превоз на опасни това по море е необходимо издаването на 

сертификати за свойствата на опасните товари. При предаването на опасни товари, 

товародателите трябва да попълнят декларация за опасност. Тя съдържа препоръки за 

превозите на опасни товари, свързани с температурния режим в товарните помещения на 

корабите, необходимата влажност, опасностите от ударни натоварвания, изискванията по 

отношение на опаковките и пр. 

Кодексът регламентира основните принципи да осъществяването на превозите на опасни 

товари по море; подробни указания за отделните видове опасни вещества, материали и 

суровини; препоръки за добри практики при осъществяване на тези превози. Съдържанието 

на кодекса е разделено в два тома, съдържащи седем части, както следва: 

Том 1 (части 1, 2 и от 4 до 7) съдържа следните раздели: 

 
14 IMO – International Maritime Organisation. 
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• Общи положения, дефиниции и уточнения; 

• Класификация; 

• Опаковане и натоварване на товарите в корабите; 

• Процедури по проверка и експедиране; 

• Конструкции и тестови процедури на опаковките, конвенционалните 

контейнери, цистерни, резервоари, варели; 

• Транспортни операции. 

Том 2 съдържа списък на опасните товари, в съответствие с класификацията и: 

• Изключения от ограниченията за превоз на определени количества и видове 

опасни товари; 

• Азбучник на товарите; 

• Приложения. 

В допълнение към кодекса са описани и: 

• Ръководство за Управление на екологични системи15; 

• Ръководство за първа медицинска помощ; 

• Процедури за докладване на инциденти; 

• Указания за опаковане на товарни транспортни единици; 

• Указание за безопасно използване на пестициди; 

• Международен кодекс за безопасен превоз на опаковани обезвредени 

радиоактивни вещества, плутоний и високо радиоактивни отпадъци на борда 

на корабите (INF Code)16 

В Международния морски кодекс са групирани характеристиките и свойствата на 

отделните вещества, материали и суровини и е разграничен вида на опасността, която 

създава всеки от тях. Посочени са общите условия за превоз на всеки клас товари, а 

специфичните характеристики и изисквания на всеки товар са описани в Списъка на 

опасните товари. 

В съответствие с критериите за категоризиране на морските замърсители, посочени в 

Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби (MARPOL 

 
15 Environmental Management System (EMS) Guide. 
16 International Code for the Safe Carriage of Packaged Irradiated Nuclear Fuel, Plutonium and High-Level 
Radioactive Wastes on Board Ships (INF Code)  
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73/78), някои от опасните вещества в отделните класове са идентифицирани също така като 

вредни за морската среда и са включени в списъка на морските замърсители17. 

Посочването на класа на опасните товари в документите за превоз се извършва от 

изпращача или от компетентна организация. 

Веществата и суровините, които се превозват в съответствие с разпоредбите на кодекса 

са групирани в 9 класа в съответствие със степента на опасност, която те предполагат. 

Някои от класовете се разделят на подкласове. Класификацията има следния вид: 

Клас 1: Експлозиви 

Подклас 1.1. Вещества и материали, които представляват сериозна опасност от 

експлозия; 

Подклас 1.2.  Вещества и материали, които биха могли да експлодират; 

Подклас 1.3. Вещества и материали, които могат да се запалят или да избухнат или 

има слаба вероятност да експлодират; 

Подклас 1.4. Вещества и материали, които не представляват съществена опасност от 

експлозия; 

Подклас 1.5. Много твърди вещества, които не представляват съществена опасност 

от експлозия; 

Подклас 1.6. Крайно твърди вещества, които не създават опасност от експлозия. 

Клас 2: Газове 

Подклас 2.1. Запалими газове; 

Подклас 2.2. Незапалими, нетоксични газове; 

Подклас 2.3. Отровни газове. 

Клас 3: Запалими течности 

Клас 4: Запалими твърди вещества, избухливи вещества, вещества, които при контакт с 

водата отделят газове 

Подклас 4.1. Твърди запалими вещества, самовзривявящи се вещества и 

десенсибилизирани експлозиви; 

Подклас 4.2. Избухливи вещества; 

Подклас 4.3. Вещества, които при контакт с водата отделят възпламеними газове. 

 
17 MARINE POLLUTANTS. 
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 Клас 5: Окисляващи вещества и органични пероксиди 

Подклас 5.1. Окисляващи вещества; 

Подклас 5.2. Органични пероксиди. 

Клас 6: Отровни и инфекциозни вещества 

Подклас 6.1. Отровни вещества; 

Подклас 6.2. Инфекциозни вещества.  

Клас 7: Радиоактивни материали 

Клас 8: Корозионни вещества 

Клас 9: Други опасни вещества и материали 

Номерацията на класовете опасни вещества и материали не отразява степента на тяхната 

опасност, тя служи само за категоризиране на различните групи опасности. 

Много от веществата от отделните класове спадат и към т.нар морски замърсители. 

Освен правилата за превоз на отделните класове опасни товари, в кодекса са определени 

и условията за съвместимост на съответните вещества при съвместни превози с други 

товари. По този начин се цели повишаване на сигурността на превозите. 

Международният кодекс за превоз на опасни товари по море съдържа и изисквания по 

отношение на превозите на опасни стоки в контейнери. При това важат следните правила:  

- контейнерът трябва да е херметизиран,сух и защитен от повреда и 

замърсяване; 

- всички колети трябва да бъдат облепени с етикети с код; 

- стоковата опаковка трябва да отговаря на предписанията и да не е повредена; 

- разрешава се товарене само на стоки от един и същи клас опасност; 

- стоката в контейнера трябва да бъде укрепена и уплътнена. 

3. ДОКУМЕНТИ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ 

МОРСКИ ПРЕВОЗИ 

Документите, които съпътстват осъществяването на международните превози по море са 

следните: 

- коносамент - играе ролята както на транспортен, така и на търговски документ, а 

също така служи за усвояване на документарни акредитиви при плащане на 

дължимите суми за морското навло по банков път; 
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-  непрехвърляема морска товарителница – не притежава стоково – 

разпоредителни функции, може да се издаде от превозвача, когато в акредитива 

за плащането на морското навло не е включено изрично искане за представяне на 

коносамент. Непрехвърляемата морска товарителница обслужва търговските 

операции; 

- чартър - сключването на фрахтов договор (чартър) се извършва се от посредници 

(брокери), които преговарят и сключват договори от името и за сметка на 

корабособствениците и/или товародателите (фрахтователи). За своята дейност те 

получават комисионна (обикновено в размер на 1,25%) от навлото, платима от 

морския превозвач. Чартърният договор не определят отговорността на 

превозвача, това се регламентира от коносамента. Осъществяването на превозите 

при фрахтоване на плавателни съдове е следствие от наемните отношения между 

корабособственика и наемателя. Съществуват стандартни проформи чартър в 

зависимост от района на плаване и вида на товара. 

Чартърът обикновено съдържа информация за: кораба, товара, фрахта, релацията на 

превоза, позицията на кораба в товарно пристанище, безденгубните срокове, демюрейдж, 

диспач, разпределянето на разходите, “свободи на корабособственика” (право да се 

отклонява от прекия маршрут, да стовари стоката в алтернативно пристанище, да откаже 

натоварване или разтоварване в пристанище, което няма достатъчно дълбочина под кила и 

т.н.) и др. 

- нареждане за експедиция и за освобождаване на товара (цесия) – издава се от 

получателя на стоката след връчване на оригиналния коносамент и служи като 

доказателство за приключване на плащането; 

- щурманска разписка – тя е междинен документ в процеса на натоварване на 

кораба. На база на нареждането за товарене от товародателя или спедитора, 

агентът на кораба изготвя товарен ордер, който връчва на пристанищните власти, 

а те от своя страна на корабната администрация. След натоварването на стоката 

на борда на кораба, пристанищен служител-стифадор18 получава подпис от 

 
18 Стифадорът е координатор и организатор на товаро-разтоварните операции, като в този процес обхваща и 
управлява работата на много хора с различни специалности и на сложна и разнообразна техника и захватни 
приспособления. 
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корабната администрация, с което товарния ордер се превръща в щурманска 

разписка. Тя се издава в 3 екземпляра, съответно един за кораба, един за 

пристанището и един за корабния агент. На базата на щурманската разписка, 

корабният агент може да издаде коносамент; 

- гаранционно писмо – има за цел да освободи една от страните от отговорност или 

да задължи насрещна страна да обезщети пострадалия при възникване на щети от 

предприети действия. При това издаването на антидатирани коносаменти 

(коносаменти със задна дата) няма правна сила; 

- писмо за освобождаване от ангажимент (диспенс-сертификат) – при наличие 

на предписания за флага на кораба дава възможност за натоварване на стоката с 

кораби на други параходства. Писмото се издава от определено параходство или 

консулско представителство на държавата, в която е регистрирано това 

параходство;  

- консулски фактури – представляват документи за обмитяване на стоката в 

получаващата страна, които трябва да бъдат легализирани в страната на произход 

на стоката срещу заплащане на такса; 

- митнически фактури – служат за целите на митническото оформяне в 

получаващата страна. Изискват се задължително за превозите до и от Канада, ЕС 

и др. страни, като обикновено не е необходимо да са заверени или легализирани;. 

- други документи – за експортна, импортна или транзитна обработка на пратки по 

презокеанските направления; заверени свидетелства за произход; търговски 

фактури; застрахователни сертификати; опаковъчни листи; сертификати за “черен 

списък”19, удостоверения за флаг (удостоверяват националността на превозвача и 

имат протекционистична цел); удостоверения за качество; сертификат за стоков 

контрол преди експедиция; сертификат за приемане на опаковката; сертификат за 

фумигация (удостоверява, че стоки като дървен материал, зърно и др., са 

обеззаразени и третирани против гризачи и вредители при натоварването на 

кораба); сертификати за радиоактивност; сертификати за санитарен и ветеринарен 

 
19 Списък на страните, от които се забранява внос или към които се забранява износ. Примерно: списък, с 
който се осъществява бойкот срещу Израел на арабските страни, които забраняват вноса на стоки и суровини, 
произхождащи от Израел, аналогичен пример е бойкотът на САЩ спрямо стоки произхождащи от Куба и 
обратно – бойкот на Куба за стоки произхождащи от САЩ. 
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контрол; сертификат на линейните конферанси (позволяват ползването на 

намаленията, предоставяни от конферансите); сертификат за годината на 

построяване на кораба; манифест (опис на товарите на борда на кораба) и др. 

4. УСЛОВИЯ ПРИ МОРСКИТЕ ПРЕВОЗИ НА ТОВАРИ 

Дължимото навло при морските превози се заплаща от изпращача, като в коносамента се 

записват условията, при които се прави плащането, например: 

-  “навло предплатено”;  

- „навло дължимо от получателя” (с наложен платеж) и пр.  

Задължително навлото се инкасира от превозвача в местоназначението, преди 

предаването на стоката на получателя. Обичайният начин за плащане на навлото е преди 

предаването на стоката. Заплащането се извършва във валута, определена от съответната 

корабна компания – може да бъде валутата на страната на изпращача, на страната на 

получателя. Дължимата сума се преизчислява с валутния курс към датата на натоварване на 

стоката спрямо валутата, в която е обявена тарифата на превозвача. 

В много страни съществува задължителна франкировка, която се посочва в 

коносаментите. Тя може да бъде на база търговско-транспортните термини INCOTERMS 

(например: FOB или CIF), при което всички превози от и за определена страна трябва да се 

извършват на база “навло предплатено”. Основните причини за това са необходимостта от 

контрол върху вноса и износа на валута и валутните потоци, както и въвеждането на 

протекционистични мерки в полза на националните превозвачи на тези страни. 

С цел да се избегне смесване на условията на морските превози с франкировката и 

паритета, определени в документите за покупко-продажба на стоките и INCOTERMS, по-

нататък ще бъдат разгледани условията за морски превози на товари. 

Условията за морски превоз на товари определят частта от разходите за превоза, които 

се включват в морското навло и страната по договора за превоз, която следва да ги заплати. 

Следователно, съществува разлика между търговската франкировка и условията на 

морските превози. При осъществяването на директни превози по море, съществуват и се 

прилагат четири основни варианта на тези условия, а именно: 

- линейни условия (Liner In – Liner Out) – при тях сумата на навлото включва цената 

на морския превоз и разходите за натоварване и разтоварване. В различните 
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пристанища съществуват разлики в определянето на обсега на условията – 

например в сумата на навлото може да се включва само разтоварването на стоката 

на кей, успоредно на борда на кораба (съгласно термина FAS или DEQ). 

Приемането на стоката за съхранение на склад се заплаща отделно. При 

калкулирането на цената на комбинираните превози, включващи и морски превоз, 

трябва да се съобразят условията в отправното и в получаващото пристанище; 

- трампови условия (Free In – Free Out (FIOT/FIOL/FIOS/FIOD)) – сумата на фрахта 

при трамповите превози включва само цената за самия морски превоз, а разходите 

за натоварване и разтоварване се заплащат от товародателя. При това следва да се 

уточни кой ще заплати разходите за стифиране (подреждане) на 

конвенционалните товари в трюма и за тримиране (подравняване) на 

повърхността на насипните товари; разходите за укрепване и завързване на 

товарите в трюма, както и за необходимите укрепителни материали; разходите за 

разкрепване на товарите в получаващото пристанище; разходите за монтиране на 

дъски и дървени скари (дънидж), с цел отделяне на стоката от пряк допир с 

металните бордове; разходите за монтиране на разделителни прегради в трюма 

при превози на зърно и пр. 

Определянето на размерите на фрахтовите ставки, въз основа на които се определя 

дължимия фрахт, може да бъде за рейс, за тон от теглото на товара или за ден наем на 

кораба. При това се прилага формулата: 

F=Q x UFR, където: 

F е фрахтът, 

Q - физическата характеристика на стоката (обем, тегло) и 

UFR – размер на единичната фрахтова ставка. 

- условия „Free In – Liner Out” – разходите за натоварването на стоката на кораба 

се заплащат от товародателя, а тези за разтоварването са включени в навлото за 

морския превоз; 

- Условия „Liner In – Free Out” – разходите за натоварването на стоката са 

включени включено в морското навло, а тези за разтоварването се заплащат от 

получателя на стоката.  



172 
 

Разновидностите на тези условия, които намират приложение в практиката на морските 

превози са съответно: 

o „свободно доставено до парапета на борда на кораба”; 

o „свободно разположено на кей, успоредно на борда на кораба” (Free 

alongside ship) – терминът FAS от търговско-транспортните клаузи 

INCOTERMS; 

o  „свободно поставено на кея” (Free on Pier) – това условие изключва 

възможността от преместване на стоката от кея до пристанищен склад, а 

натоварването на кораба трябва да започне възможно най-бързо; 

o „свободно доставено до контейнерен терминал” (Container Yard) – това 

условие включва разтоварването на контейнерите от кораба, доставянето 

и разтоварването им в контейнерен терминал. 

5. МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ В СФЕРАТА НА МОРСКИЯ 

ТРАНСПОРТ 

5.1.  Международна морска организация (IMO - International Maritime Organization) 

Международната морска организация е специализирана агенция с отговорности по 

отношение на безопасността и сигурността на морските превози, както и по отношение на 

превенцията от замърсяване на морските пространства. 

В края на 19 век се приемат редица международни актове, свързани с регулация на 

морското корабоплаване и с очертаване на мерки за повишаване на сигурността на 

превозите по море. Това води до осъзнаване на необходимостта от постоянно действаща 

международна организация, която да осигури ефективното прилагане на тези мерки. През 

1948 г. на международна конференция в гр. Женева, Швейцария, формално се основава 

Международната морска организация (първоначално организацията е наречена 

Междуправителствена морска консултативна организация като името е променено през 

1982 г.). Международните конвенции, приети от IМО влизат в сила през 1958 г.  

Целите на организацията са насочени към осигуряването на механизми за 

сътрудничество между правителствата по отношение на държавните регулации и практики, 

свързани с технически въпроси от всякакъв род и касаещи международните морски 

превози; насърчаването и улесняването на приемането на високи стандарти по отношение 
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на морската сигурност, ефективността на навигацията, както и превенция и контрол върху 

замърсяването на моретата. Организацията има правомощия и по отношение решаването на 

административните и нормативни въпроси, свързани с изпълнението на поставените цели.  

Мисията, която си поставя организацията е да съдейства за безопасно, сигурно, 

екологично, ефективно и устойчиво развитие на корабоплаването чрез сътрудничество на 

морските държави. 

Структурата на организацията включва Асамблея, Съвет и пет основни комитета: 

Комитет за морска сигурност, Комитет за защита на морската среда, Правен комитет, 

Комитет за техническа взаимопомощ и Комитет за подпомагане. Към всички тях са 

изградени подкомитети, които оказват съдействие в работата на комитетите. 

Асамблеята е висшето ръководно звено на организацията. Тя включва всички страни 

членки и заседава веднъж на две години на регулярни или извънредни сесии. Нейните 

отговорности са свързани с разработването на работни програми, гласуване на бюджет и 

сключване на финансови споразумения на организацията. Асамблеята избира Съвета на 

IMO, който е изпълнителен орган и отговаря за организацията на работата. Във времето 

между две сесии, Съветът изпълнява всички функции на асамблеята, с изключение на 

даването на указания относно морска безопасност и превенция на замърсяването на 

моретата. Той координира също така дейностите на различните органи на IMO, разработва 

работната програма и предлага бюджет, който се гласува от асамблеята; получава докладите 

и предложенията на комитетите и ги препраща до асамблеята; назначава Генерален 

секретар, одобрен от асамблеята; сключва споразумения и съглашения от името на 

организацията. Членовете на съвета през 2010 – 2011 г. са групирани в три категории: 

Категория А: 10 държави, които имат най-големи интереси в областта на 

международния морски транспорт, а именно: Китай, Панама, Гърция, Република Корея, 

Италия, Русия, Япония, Великобритания, Норвегия и САЩ. 

Категория В: 10 държави, които имат най-големи интереси в областта на 

международната морска търговия, а именно: Аржентина, Бангладеш, Бразилия, Канада, 

Франция, Германия, Индия, Холандия, Испания и Швеция. 

Категория С: 20 държави, които не са включени в предходните категории, които имат 

специални интереси в областта на морския транспорт и навигацията и чието избиране в 

съвета ще осигури представителство на всички големи географски райони в света, а именно: 
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Австралия, Бахама, Белгия, Чили, Египет, Индонезия, Ямайка, Кения, Малта, Мексико, 

Нигерия, Саудитска Арабия, Сингапур, Южна Африка. 

Секретариатът на IMO включва Генерален секретар и 300 лица, представители на 

членовете на организацията, които са базирани в централния офис в Лондон. 

Регионалното представителство на IMO има пет координационни центрове за техническо 

сътрудничество – в Кот Д’Ивоар, Гана, Кения, Филипините и Тринидад и Тобаго. 

5.2.Международна камара по корабоплаване (ICS - International Chamber of 

Shipping) 

Международната камара по корабоплаване е неправителствена организация, създадена 

през 1921 г. с цел да координира политиката на морските превозвачи по технически и 

правни въпроси. В ICS членуват националните асоциации на корабособствениците от 39 

държави, които контролират около 50% от тонажа на търговския флот в света. 

ICS е ангажирана активно в сътрудничеството с Международната морска организация, 

Отдела на ООН по въпросите на корабоплаването и морското право, Конференцията на 

ООН по международно търговско право, Организацията за икономическо сътрудничество 

и развитие, Световната клиентска организация, Световната търговска организация и др. Тя 

има тесни връзки с националните морски администрации на всички страни с развито 

корабоплаване и със съответните отдели и агенции в ЕС. 

Целта на Международната камара по корабоплаване е да насърчи интереса на 

корабособствениците и корабните оператори по отношение на всички въпроси, свързани с 

политиката за корабоплаването и търговските операции в сферата на международния 

морски транспорт. Камарата съдейства за приемането на високи стандарти за 

осъществяване на морските превози и за качеството и ефективността на предлаганите 

услуги; полага усилия за установяването на регулаторна рамка по отношение на 

безопасността и сигурността на операциите, свързани с корабоплаването, за защита на 

околната среда и последователно прилагане на международно приетите стандарти и 

процедури. ICS представлява глобалната корабоплавателна индустрия пред 

Международната морска организация.  
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5.3.Международна корабна федерация (ISF - International Shipping Federation) 

Международната корабна федерация е водеща организация на работодателите в областта 

и представлява всички възможни сектори, които обслужват морския транспорт. Членове на 

федерацията са националните асоциации на корабособствениците, чиито корабни 

компании, взети заедно, обслужват две трети от световния търговски корабен тонаж и в тях 

работят пропорционална част от 1,25 млн. морски лица в света.  

ISF е основана през 1909 г. и има за мисия да разрешава всички въпроси, свързани с 

упражняването на труд в областта на морския транспорт, с набирането на персонал и 

обучението на морските лица, с опазването на живота и сигурността на моряците и всички 

други въпроси, които касаят международните морски превози. При решаването на тези 

въпроси тя си съдейства с Международната организация на труда, Международната морска 

организация Световната здравна организация, Международния комитет за подобряване на 

условията на живот на морските лица, Международната организация на работодателите и 

др. Федерацията е установила и поддържа тесни връзки с националните морски 

администрации на всички страни по света, които членуват в нея. Тя се занимава с 

установяването на международна политика за условията на труд в морския транспорт. 

5.4.Балтийски международен съвет по корабоплаване (BIMCO - Baltic and 

International Maritime Council) 

Неправителствена организация, създадена през 1905 г. със седалище в Лондон, с цел да 

представлява интересите на корабособствениците и на другите браншове, свързани с 

търговското мореплаване. В BIMCO членуват организации от 115 държави, които 

контролират над 60% от тонажа на търговския флот в света. Съветът има статут на 

наблюдател към ООН и осъществява диалог с морските администрации, регулаторните 

органи и други заинтересовани страни в ЕС, САЩ и Азия. Той осигурява информационно 

обслужване на корабоплаването, както и консултантски услуги на своите членове.   
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Глава 6 

МЕЖДУНАРОДЕН РЕЧЕН ТРАНСПОРТ 

1. СЪСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ РЕЧЕН 

(ВЪТРЕШНОВОДЕН) ТРАНСПОРТ 

Реките и каналите в Европа се използват за извършването на международни и вътрешни 

превози. Чрез свързването на основните пристанища с хинтерланда20, основните речни 

пътища гарантират достъп на стоките, превозвани по вода до вътрешността на съответната 

страна. Връзките между пристанищните терминали създават възможност за по-бързо 

придвижване на стоките между отделните пристанища и ускоряват континенталния трафик. 

Вътрешноводните пътища в Европа предлагат около 42 000 км транспортна мрежа, която 

е свободна от задръствания и свързва големите европейски градове. Около половината от 

тази мрежа е достъпна за кораби с бруторегистър тонаж от 1000 тона.  В Северозападна 

Европа тази мрежа е сравнително гъста. Тя има съществено значение за осигуряване на 

конкурентоспособността на големите морски пристанища, тъй като стоките разтоварени в 

тях се пренасочват към вътрешността на континента за превоз по речен транспорт. По-

малките плавателни реки имат регионално значение. 

Пазарът на товарните превози по вътрешноводни пътища в Европа е развиващ се пазар. 

Съществуват възможности за извършването на непрекъснати превози по река от Северно 

до Черно море по речно-каналната система Рейн – Майн – Дунав, при което се преминава 

през 10 европейски страни. Скандинавия, Иберийския полуостров, Италия и 

Великобритания разполагат с плавателни реки с регионално значение, които предоставят 

връзки с крайбрежните морски магистрали. 

В рамките на Европа две реки имат най-важно значение за организацията на речните 

(вътрешноводни) превози. Това са реките Рейн и Дунав. 

Река Рейн (с дължина 1320 км) е най-важна по отношение на товарните превози по речен 

транспорт в ЕС. Преминавайки през Швейцария, Германия, Франция, Люксембург, Белгия 

и Холандия, тя определя границата между Франция и Германия и свързва Белгия и 

Люксембург чрез притоците си. 

 
20 Стопанска област към търговски, индустриален или консумативен център, в случая към пристанищата. 
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Река Дунав (с дължина 2 850 км) е втората основна ос, която свързва страните-членки на 

ЕС – България, Румъния, Унгария, Словакия, Австрия и Германия, но също така и страните 

Хърватска, Сърбия, Молдова и Украйна. Реката е разделена на три участъка, съответно: 

Горен Дунав – от извора до Дьоньо – 2783 до 1794 км; Среден Дунав – от Дьоньо до Турну 

Северин – 931 км; Долен Дунав – от Турну Северин до Сулина. 

Най-сложен в навигационно отношение е участъкът Горен Дунав, части от който не 

могат да бъдат използвани перманентно за осъществяване на превози. 

Други големи плавателни реки в Европа са Елба и Одер, които свързват Чехия, Полша и 

Германия. 

Речните пътища в Европа са адаптирани към изискванията на стоковото движение. На 

тази база съществува добре изградена мрежа от водни пътища, която подлежи на 

разширение за повишаване на капацитета. Решение в това отношение е създаването на 

речно-каналната система Рейн-Майн-Дунав, която се явява гръбнак на стоковото движение 

по река в Европа. Тази система подлежи на допълнително развитие (виж фигура 15).  

 
Фигура 15 Карта на речно-каналната система Рейн-Майн-Дунав 

Източник: Via Doanu 

Количествата превозени товари в тонове по вътрешни водни пътища в ЕС - 27 е над 500 

млн. тона годишно през 2008 г. Обемът на извършената работа през 2008 г. е 145,3 млрд. 

ткм, което е почти 30 % от обема на превозите по железопътен транспорт (виж таблица 14). 

Таблица 14 Обем на товарните превози по речен транспорт, млрд. ткм 

Страни Години 
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
ЕС 27 133,9 132,5 132,5 123,5 136,7 138,7 138,5 147,0 145,3 

Белгия 7,22 7,66 8,07 8,23 8,39 8,57 8,91 9,01 8,75 
България 0,31 0,42 0,56 0,61 0,70 0,76 0,79 3,01 2,89 
Чехия 0,09 0,08 0,08 0,06 0,05 0,06 0,04 0,04 0,03 
Германия 66,47 64,82 64,17 58,15 63,67 64,10 63,98 64,72 64,06 
Франция 9,11 8,29 8,27 8,02 8,42 8,91 9,01 9,21 8,90 
Италия 0,17 0,16 0,09 0,09 0,11 0,09 0,08 0,09 0,08 
Литва 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 
Люксембург 0,38 0,37 0,37 0,32 0,37 0,34 0,38 0,35 0,37 
Унгария 0,89 1,09 1,41 1,52 1,90 2,11 1,91 2,21 2,25 
Холандия 41,27 41,79 40,98 39,03 43,05 42,23 42,22 46,00 45,30 
Австрия 2,44 2,56 2,85 2,28 1,75 1,75 1,84 2,60 2,36 
Полша 1,17 1,26 1,13 0,87 0,37 0,33 0,29 0,28 0,28 
Румъния 2,63 2,75 3,64 3,52 6,96 8,44 8,16 8,19 8,69 
Словакия 1,38 1,00 0,60 0,52 0,74 0,74 0,65 1,00 1,10 
Финландия 0,12 0,10 0,11 0,11 0,12 0,08 0,07 0,10 0,08 
Великобритания 0,21 0,19 0,18 0,18 0,15 0,17 0,16 0,16 0,15 

Източник: EUROSAT, 2010 

Забележка: Страните от ЕС, в които не се извършват речни превози са изключени от 

таблицата. 

Превозите в две страни – Германия с относителен дял от 44 % и Холандия – с дял от 31%, 

формират около три четвърти от обема на превозите в ЕС. Заедно с Франция, Белгия и 

Румъния (всяка с относителен дял по 6 %), те обслужват около 93% от количествата товари, 

преминали по вътрешните водни пътища на ЕС. 

Вътрешнонационалните превози заемат около половината от превозените товари по 

речен транспорт в страните Полша (63 %), Румъния (60 %) и Франция (52 %) през 2008 г. 

Натоварените количества товари в речните пристанища и превозени в международно 

съобщение представляват около една трета от обема на речните превози в страните Чехия 

и Холандия (с относителния дял от 39 %) и Словакия (35 %), което отразява важното 

значение на износа за тези страни. Разтоварените количества товари заемат около или над 

една втора от обема на речните превози в пристанищата на България (79 %) и Австрия (49 

%). От своя страна, транзитните вътрешноводни превози имат най-голям относителен дял в 

Люксембург (98 %), Унгария (65 %) и Словакия (41 %). 
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2. МЕЖДУНАРОДНИ ПРАВНИ РЕГЛАМЕНТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА 

ПРЕВОЗИ ПО Р. ДУНАВ 

2.1. Конвенция за режима на корабоплаване по р. Дунав (Белградска конвенция) 

Конвенцията за режима на корабоплаване по р. Дунав е сключена през 1948 г. в Белград, 

бивша Югославия. Страните – членки на конвенцията при нейното сключване са България, 

Унгария, Румъния, СССР, Украйна, Чехословакия, Югославия. Австрия  се присъединява 

през 1960 г.  

Целта на конвенцията е да създаде условия за свободно и открито за гражданите, 

търговските кораби и стоките на всички държави корабоплаване по р. Дунав, въз основа на 

равенството по отношение на пристанищните и навигационни такси, както и на условията 

на търговското корабоплаване. Дунавските държави се задължават да поддържат своите 

участъци на реката в плавателно състояние, да извършват необходимите работи за 

обезпечаване и подобряване условията за навигация, а също така да не създават препятствия 

или спънки за корабоплаването по плавателните пътища (фарватерите) на р. Дунав. 

Съгласно разпоредбите на тази конвенция, корабоплаването се урежда въз основа на 

взаимни съглашения на дунавските параходства. При това не съществуват изключения за 

плавателни съдове на държави извън басейна на р. Дунав. Конвенцията постановява 

създаването на Дунавска комисия и специални речни администрации за извършване на 

хидротехнически дейности и определяне на режима на корабоплаване във всяка от страните 

– членки. Условията на конвенцията не допускат извършването на каботажни превози и 

събирнето на транзитни такси за преминаване през териториалните води на отделните 

страни. Белградската конвенция е актуализирана от Будапещенската конвенция през 2001 

г. 

2.2.Братиславски съглашения на дунавските параходства 

В началото на 50-те години на ХХ век, параходствата на пет придунавски държави – 

България, Унгария, Румъния, СССР и Чехословакия разработват основните условия за 

сътрудничество при превоз на стоки по външнотърговския стокообмен на страните по р. 

Дунав. 

Съглашенията се сключват между параходствата през 1953 г., а след това са доработени 

и отново подписани на 26 септември 1955 г. Те са станали известни с името на града, в който 
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са подписани – гр. Братислава, бивша Чехословакия, като Братиславски съглашения. Тези 

съглашения се явяват източник на международното частно право21 и регулират 

имуществените отношения между участниците в транспортния процес – превозвачите 

(параходствата), товародателите и товарополучателите и др. лица. 

Първоначално Братиславските съглашения са три. Те определят общите условия за 

извършване на превозите и единни тарифи, а също така и отношенията между 

параходствата по въпросите, свързани с буксировка, оказване на помощ на плавателните 

съдове и тяхното агентиране. В следващите десетилетия сферата на дейност на дунавските 

параходства се разширява и необходимостта от сътрудничеството между тях се 

задълбочава, което налага разработването на допълнителни многостранни съглашения към 

вече съществуващите. 

С цел унифициране на договорните условия при осъществяването на превозите и 

корабоплаването по р. Дунав, както и за повишаване на ефективността от работата на 

флотовете, страните – участнички в Братиславските съглашения са договорили проформи 

на още няколко съглашения. Тези проформи, за разлика от многостранните споразумения, 

представляват база за сключването на двустранни договори между на параходствата и 

техните контрагенти. 

През втората половина на 60-те години на ХХ век към Братиславските съглашения се 

присъединяват и параходствата на останалите придунавски държави и към средата на 90-те 

години страни-участнички в съглашенията са всички придунавски държави с изключение 

на Молдова. 

Братиславските съглашения включват: 

• Съглашение за общите условия за превоз на товари в международно съобщение 

по р. Дунав; 

 

21 Международното частно право е съвкупността от правни норми на отделна държава, които уреждат 
имуществените и свързаните с тях лични (граждански) правоотношения с международен елемент, 
интересуващи тази държава. Разпоредбите на кодекса за международното частно право уреждат: 
международната компетентност на българските съдилища, на други органи и производството по 
международни граждански дела; приложимото право към частноправните отношения с международен 
елемент; признаването и допускането на изпълнение на чуждестранни решения и други актове в Република 
България.  По смисъла на КМЧП частноправно отношение с международен елемент е отношение, свързано с 
две или повече държави. Виж Кодекс на международното частно право, ДВ бр. 42/17.05.2005 г., посл. изм ДВ 
бр. 100/21.12.2010 г. 



181 
 

• Съглашение за международните товарни дунавски тарифи; 

• Съглашение за взаимната буксировка и оказване на помощ на плавателни съдове 

при аварии; 

• Съглашение за взаимно агентиране на плавателни съдове в дунавските 

пристанища; 

• Съглашение за превозите на голямотонажни контейнери в международно 

съобщение по р. Дунав; 

• Дунавски правила за обща авария; 

• Съглашение за взаимните ремонти на плавателни съдове на дунавските 

параходства; 

• Съглашение за приемането, предаването, обслужването и охраната на 

безекипажни плавателни съдове в пристанищата на натоварване и разтоварване; 

• Съглашение за взаимната бункеровка на плавателни съдове, принадлежащи на 

дунавските параходства в дунавските пристанища; 

• Съглашение за талиманското22 обслужване. 

В тези съглашения са уредени принципите за сътрудничество между дунавските 

параходства. Изменения и допълнения в тях могат се внасят от директорите на дунавските 

параходства. 

2.3. Будапещенска конвенция 

Будапещенската конвенция има за цел да се променят общите условия за превоз на 

товари по р. Дунав. Тя е подписана на 22 юни 2001 г. в гр. Будапеща, Унгария и предвижда 

следните задължения на страните по превозните договори за осъществяване на превозите 

по р. Дунав: 

- Превозвачът е длъжен да превози товара в определения срок и до определеното 

местоназначение и да го предаде на товарополучателя в същото състояние, в което 

е бил получен от товародателя; 

- Товародателят е длъжен да заплати сумите, дължими по силата на договора за 

превоз, както и да предостави на превозвача преди предаването на товара 

 
22 Талиманите са лица, които отчитат колко и каква стока се товари и разтоварва от един кораб. За резултатите 
от преброяването талиманите изготвят документ, наречен талиманска записка. 
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следните данни за товара, подлежащ за превоз, в писмена форма: размерите, броя 

или теглото и специфичното тегло на товара; маркировката, необходима за 

идентифицирането на товара; характера, особеностите и свойствата на товара; 

указания, касаещи митническия и административния режим, приложими по 

отношение на товара; и други необходими сведения. Освен това, товародателят е 

длъжен да предаде на превозвача всички необходими документи, съпровождащи 

товара. 

Превозвачът издава за всеки превоз на товар, транспортен документ – дунавска 

товарителница. Той е длъжен да издаде коносамент само по молба на товародателя и ако 

така е било уговорено преди натоварването или преди приемането на товара за превоз. 

Липсата на транспортен документ или непълното му оформяне не влияят на 

действителността на договора за превоз. 

Дунавската товарителница е основен товарен документ за превозите по р. Дунав. Тя е 

непрехвърляема и се изготвя от товароизпращача в 5 екземпляра. Заверява се от превозвача, 

корабния агент или капитана на кораба, оригиналът на товарителницата придружава товара 

и се предава на получателя. Дубликатът остава за изпращача, а 3 копия са за превозвача. 

Основните реквизити на дунавската товарителница включват: 

- наименование (фирма), адрес, седалище или адрес на управление на превозвача и 

товародателя; 

- наименование (фирма) на товарополучателя; 

- име или номер на кораба, на който е натоварен товара, или указание в транспортния 

документ, че товарът е бил приет от превозвача, ако още не е натоварен на борда на кораба; 

- пристанище на товарене или място на приемане на товара и пристанище на 

разтоварване или място на предаване; 

- обичайно наименование на вида на товара и начин на опаковането му и в случай че 

товарът е опасен или замърсяващ околната среда, неговото обозначение в съответствие с 

действащите норми или в случай на липса на такива норми неговото общо наименование; 

- размери, брой или тегло, а също така идентификационна маркировка на товара, приет 

на борда или приет за превоз; 

- декларация за това, че товарът трябва или може да се превозва на палубата или в 

безпалубни кораби - в съответните случаи; 
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- договорености относно навлото; 

- за товарителниците - точно указание дали те са оригинал или копие; за коносаментите 

- броя на оригиналните екземпляри; 

- място и дата на издаване. 

Превозвачът има право да впише в транспортния документ допълнителни забележки 

относно: 

- размерите, броя или теглото на товара, ако има основание да подозира, че посочените 

от товародателя сведения са неточни или ако липсват достатъчно средства за проверяването 

на тези сведения, в случаите, когато този товар не е бил преброен, премерен или претеглен 

в присъствието на превозвача или когато без конкретна договореност за това размерите или 

теглото са били определени на основата на измерването на газенето на кораба; 

- неясна или нетрайно нанесена идентификационна маркировка върху самия товар или в 

случай че последният е опакован - на опаковката, на съда или на контейнера, в който е 

поставен; 

- външното състояние на товара. 

Превозвачът носи отговорност за щети в случаите на липса или повреждане на товара, 

възникнали от момента на приемане на товара за превоз до момента на предаването или 

настъпили в резултат от забавяне на изпълнението на задължението за предаване на товара. 

Изключение правят случаите, в които превозвачът докаже, че загубата е обусловена от 

обстоятелства, които не е могъл да избегне и чиито последствия не е могъл да предотврати.  

Отговорността за щети се ограничава до 666,67 СПТ на пакет или друга товарна единица 

или 2 СПТ на всеки кг тегло загубен или повреден товар.  

Ако товарно място или друга товарна единица е контейнер и ако в транспортния 

документ не е посочен броят на местата или товарните единици като консолидирани в 

контейнера, сумата 666,67 СПТ се заменя с 1500 СПТ за контейнер, без да се отчита 

съдържащият се в него товар, и допълнително 25 000 СПТ за товарите, които са поместени 

в контейнера.  

При осъществяването на превози по р. Дунав освен дунавската товарителница може да 

бъде издаден и коносамент. Коносаментът не е обичаен документ за корабоплаваенто по 

реката и по тази причина основната част от речните параходства не притежават собствен 

формуляр за коносамент. Той се издава обикновено при извършването на комбинирани или 
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мултимодални превози. Много често за тях се използва и морски трампов коносамент – в 

случаите на превози „река-море” без претоварване. 

2.4.Конвенция за сътрудничество при опазването и устойчивото използване на 

река Дунав  (DRPC - Danube River Protection Convention) 

Конвенцията за сътрудничество при защита и устойчивото използване на река Дунав е 

подписана на 29 юни 1994 г. в гр. София от 11 страни, съответно Австрия, България, 

Хърватска, Чехия, Германия, Унгария, Молдова, Румъния, Словакия, Словения и Украйна 

– и от Европейската комисия. Тя влиза в сила през октомври 1998 г.   

Конвенцията е правно основание за сътрудничество и трансгранично управление на 

водите. Нейната основна цел е да гарантира, че водите на река Дунав се управляват и 

използват последователно и разумно. Това включва: 

- съхраняване, подобряване и рационално използване на  повърхностните и 

подпочвени води; 

- превантивни мерки за контрол на опасностите от инциденти, включително 

наводнения, ледоход и др. 

- мерки за намаляване на замърсяването, което се влива в Черно море от Дунавския 

басейн; 

Тези цели могат да се постигнат чрез предприемането на всички подходящи законови, 

административни и технически мерки поне за поддържане, а когато е възможно и за 

подобряване на качеството на водите и екологичните условия по р. Дунав и нейния 

водосборен район, както и да се предотвратят и намалят колкото е възможно негативните 

външни влияния и промените, които могат де се предизвикат.  

3. МЕЖДУНАРОДНИ ПРАВНИ РЕГЛАМЕНТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА 

ПРЕВОЗИ ПО Р. РЕЙН 

3.1. Майнхаймско споразумение 

 Майнхаймското споразумение е сключено през 1868 г. от Белгия, Холандия, Германия, 

Франция, Великобритания и Швейцария. То предоставя гаранции за свободата на 

корабоплаване по р. Рейн и не подлежи на прекратяване. Споразумението постановява 
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създаването на Централна комисия за корабоплаване по р. Рейн със седалище в гр. 

Страсбург. 

Съгласно разпоредбите на споразумението, основният документ за превоз на товари по 

р. Рейн е рейнската товарителница. Тя не е ценна книга, а само потвърждава получаването 

на товара. Предаването на стоката за превоз може да стане и без нея. Успоредно с рейнската 

товарителница се издава и коносамент. Той е ценна книга, а стоката се предава само след 

неговото представяне.  

Специфичен документ, който се издава при превозите по р. Рейн е превозен документ за 

танкери. Той заменя рейнската товарителница при превозите с танкери. 

Отговорността на параходствата при превозите по р. Рейн се ограничава само върху 

основния превоз, а навлата за превозите се договарят. Съществуват дневни, договорни, 

директни навла, а също така немски, белгийски и холандски навлови системи и навла 

според нивото на водата. 

4. МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ В СФЕРАТА НА РЕЧНИЯ 

ТРАНСПОРТ 

4.1.  Дунавска комисия 

Дунавската комисия е междуправителствена организация, създадена през 1948 г. със 

седалище в гр. Будапеща, Унгария. Тя е натоварена със следните основни функции: 

- да наблюдава изпълнението на Конвенцията за корабоплаване по река Дунав 

(Белградска конвенция, а по-късно и Будапещенската конвенция); 

- да одобрява мерки и инвестиции за поддържане на корабоплаването; 

- да въвежда общи навигационни правила по р. Дунав. 

Членове на Комисията са 11 държави, съответно Австрия, България, Хърватска, 

Германия, Унгария, Молдова, Словакия, Румъния, Русия, Украйна и Сърбия. 

Създаден е Координационен център за подобряване на условията за корабоплаване и 

избягване на противоречия между навигационните, митническите и санитарни разпоредби 

на страните – членки. 
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4.2.  Речна навигация – Европа (INE – Inland Navigaion Europe) 

„Речна навигация - Европа” е европейска платформа на националните и регионални 

организации, които се занимават с управлението на речното корабоплаванея23. Тя е 

основана през 2000 г. за подпомагане на ЕС при вземането на решения относно режима на 

корабоплаване по вътрешните водни пътища. INE има за цел да разкрие възможности за 

изграждането на дългосрочни стратегии за устойчиво развитие на транспорта чрез по-

широкото участие на речния и морски транспорт при осъществяване на международните 

превози. Тя е независима организация с нестопанска цел и лобира активно на европейско 

ниво за предприемането на мерки, които ще улеснят достъпа на потребителите до речния 

транспорт.  

4.3.  Европейска федерация на речните пристанища (EFIP - European 

Federation of Inland Ports) 

Европейската федерация на речните пристанища е създадена през 1994 г. Тя обединява 

около 200 пристанищни администрации от 16 страни от ЕС, както и от Молдова, Швейцария 

и Украйна и има статут на наблюдател в Египет. Федерацията има за цел да изтъкне 

предимствата и да съдейства за повишаване значението на европейските речни пристанища 

като интермодални центове, осигуряващи достъп до различни видове транспорт и 

комбинирани транспортни услуги. 

EFIP представлява речните пристанища през европейските институции и другите 

международни и национални организации, които се занимават с проблемите на транспорта 

като Икономическата комисия на ООН за Европа, Централната комисия за корабоплаване 

по р. Рейн и Дунавската комисия. Тя представя общите позиции по въпросите на 

европейската политика, свързани с икономическата и бизнес среда за развитие на речните 

пристанища. Федерацията обменя информация относно политическите решения, взети на 

европейско ниво, а също и за това как се развиват речните пристанища в отделните страни.  

 
23 В България това е Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" - гр.Русе е единствената 
специализирана организация в България, която осъществява целия комплекс от работи по поддържане на 
плавателния път, акваторията на пристанищата и зимовниците за осигуряване безопасността на 
корабоплаването в българския участък от реката. 
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4.4.  Централна комисия за корабоплаване по р. Рейн (CCNR - Central 

Commission for Navigation on the Rhine) 

Централната комисия за корабоплаване по р. Рейн е междуправителствена организация, 

създадена през 1815 г. със седалище в Страсбург. Тя е международна организация , чиято 

функция е да насърчи европейския просперитет чрез гарантиране на високо ниво на 

сигурност за корабоплаването по река Рейн и околностите. Това е най-старата запазена 

международна организация. 

Тя има следните основни функции: 

- осигуряване на свободата на корабоплаването по р. Рейн; 

- изготвяне и прилагане на унифицирани правила за корабоплаването и 

митническите процедури по р. Рейн; 

- одобряване на мерки и инвестиции за поддържане на навигацията. 

Членове на Комисията са държавите, през които преминава р. Рейн. 

4.5.  Международен съюз за корабоплаване по вътрешни водни пътища (IUIN 

- International Union of Inland Navigation) 

Международният съюз за корабоплаване по вътрешни водни пътища е създаден през 

1952 г. със седалище в гр. Страсбург като международна браншова организация на 

корабособствениците, извършващи превози по европейските вътрешни водни пътища. В 

Съюза членуват националните асоциации на превозвачите по вътрешни водни пътища на 

Австрия, Белгия, Холандия, Германия, Франция, Италия, Швейцария и Люксембург. 

4.6.  Международна комисия за опазване на река Дунав (ICPDR - International 

Commission for the Protection of the Danube River) 

Международната комисия за опазване на река Дунав е организация, състояща се от 14 

сътрудничещи си държави (Германия,  Австрия,   Чехия , 

Словакия,  Словения,  Унгария,  Хърватия,  Босна и Херцеговина,   Сърбия,   България, 

Румъния,  Молдова,  Черна гора,  Украйна) и на Европейския съюз.   От създаването си през 

1998 г., комисията се е превърнала в един от най-големите и най-активни международни 

органи в Европа. Тя се занимава не само с  корабоплаването по река Дунав, но и със 

състоянието на речния басейн и притоците, както и на подпочвените водни ресурси. Целта 

на ICPDR е да подпомага и координира устойчиво и равнопоставено управление на водите, 
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включително тяхното съхранение, подобряване и рационално използване в полза на 

страните от Дунавския басейн. При осъществяване на своята мисия, комисията дава 

препоръки за подобряване на качеството на водите; разработване на механизми за 

предупреждаване за наводнения и контрол на злополуките; съгласуване на стандарти за 

отделяне на вредни емисии и пр. 
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Глава 7 

МЕЖДУНАРОДЕН ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ 

1. СЪСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ВЪЗДУШЕН 

ТРАНСПОРТ 

Засиленото търсене на пътнически превози по въздушен транспорт в световен мащаб 

доведе до бързото нарастване на обема на превозите по този вид транспорт. Същевременно 

разрастването на ЕС, продължаващите процеси на икономическа и социална интеграция и 

либерализацията на въздушния пазар водят до нарастване на обема на превозите и 

поддържане на високи цени в подсектора. 

В рамките на ЕC по въздушен транспорт се превозват около 800 млн. пътника годишно 

(през 2007 и 2008 г.), от които 22 % са превозени във вътрешно съобщение, 44 % - между 

страните членки на ЕС и 34 % - извън ЕС. Броят на пътниците по въздушен транспорт 

нараства с около 5,8 % годишно като този ръст се дължи основно на нарастването на 

вътрешноевропейските превози (със 7 % годишно), следвано от нарастване на 

външноевропейските превози (5 % годишно) и вътрешните превози по страни (4,4 % 

годишно). 

През 1993 г. се създава т.нар. Общ европейски въздушен пазар, който се характеризира с 

дерегулация, либерализация и смяна на собствеността върху авиокомпаниите. Дейността в 

областта на въздушния транспорт в Европа се регламентира от три пакета закони, които 

касаят структурното и взаимното признаване на тарифите, регулирането на достъпа до 

пазара и превозния капацитет и приемането на разпоредби за развитие и защита на 

конкуренцията. 

Характерно за европейския въздушен транспортен пазар е, че е налице изчерпване на 

капацитета на летищната инфраструктура, от друга страна са изчерпани и възможностите 

за разширяване. Това налага като единствена възможност за разширяване и 

удовлетворяване на повишеното търсене на въздушни превози да се предприеме 

преструктуриране на военни летища за граждански цели. От друга страна, възникването и 

развитието на нискобюджетните авиокомпании постепенно създава възможности за 

конкуренция на въздушния с другите видове транспорт. 
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Таблица 15 Общ брой на превозените пътници между страните членки на ЕС през 2008 г., хил. пътници 

  Страни 
Стран
и 

Бе Бг Чх Дан Гер Ес
т 

Ирл Гър Исп Фр Ит Кип Ла
т 

Ли
т 

Люк
с 

Унг Мт Хол Ав Пол Пт Рум Сл Ск Фин Шв ВБ 

Бе 48 147 309 475 1 376 30 399 774 3 546 1 293 2 298 55 72 66 1 274 84 219 472 352 745 185 10
1 0 215 376 1 396 

Бг 144 141 306 134 1 269 14 90 116 207 213 294 81 11 8 11 137 15 146 396 139 10 31 4 82 104 124 953 

Чх 307 301 271 272 1 104 85 320 803 837 847 914 114 80 92 6 169 8 444 143 171 67 119 37 27
4 143 159 1 811 

Дан 467 144 275 2 
004 2 159 14

7 251 657 2 113 1 182 873 75 17
7 221 76 172 36 995 399 395 213 36 20 0 762 1 

747 2 405 

Гер 1 
357 

1 
252 

1 
081 

2 
145 

25 
183 

18
5 1 548 4 

757 
21 

702 6 995 10 
505 334 55

4 464 207 1 
475 479 2 

672 
5 

821 
2 

802 
2 

503 
1 

108 
22
5 

14
7 

1 
481 

2 
591 

11 
026 

Ест 30 15 85 147 186 21 14 41 67 17 45 1 78 83     0 86 30 14 10   0 1 174 164 158 

Ирл 399 104 323 251 1 559 14 845 155 3 544 2 027 1 159 40 21
6 238 18 277 61 774 188 1 

228 633 48 3 20
9 83 165 12 

195 

Гър 757 117 815 654 4 834 41 156 6 
564 547 1 659 2 159 1 

215 53 63 56 283 26 1 
470 878 566 9 299 10

1 
15
9 354 711 5 196 

Исп 3 
588 209 868 2 

030 
22 

038 67 3 519 549 40 
792 8 435 9 910 2 64 70 237 320 127 4 

891 
1 

228 649 2 
823 906 23 87 1 

002 
2 

152 
34 

773 

Фр 1 
234 212 846 1 

109 7 108 17 1 981 1 
555 8 402 26 

934 8 020 114 81 59 119 460 154 2 
429 

1 
015 785 2 

360 491 14
2 

11
5 517 1 

156 
11 

619 

Ит 2 
306 294 916 877 10 

359 45 1 155 2 
188 9 853 8 257 28 

338 84 17
1 107 103 478 516 2 

745 
1 

076 789 1 
067 

1 
657 3 19

3 532 739 10 
694 

Кип 41 82 118 74 336 1 39 1 
216 2 124 84 0 3 5 9 58 27 104 173 63 0 102 1 6 63 239 2 960 

Лат 71 11 80 180 558 78 217 52 61 82 170 3 31 87 0 0 0 103 63 33 0 0 0 0 240 217 464 

Лит 59 8 92 220 259 83 235 62 72 60 107 5 86 0 0 1 6 94 39 46 1 0   0 104 48 357 

Люкс 2 12 6 76 237 0 18 57 235 122 104 9 0 0 0 0 5 74 64 0 131 2 0 0 0 3 227 

Унг 269 128 158 171 1 428 0 259 276 307 448 474 58 0 1 0 0 19 357 72 121 55 266 21 0 179 273 1 053 

Мт 82 16 8 38 477 0 61 25 126 154 486 27 0 6 4 19 0 77 74 6 5 8 4 0 17 58 1 071 

Хол 206 146 447 994 2 683 86 778 1 
480 4 893 2 598 2 746 104 10

4 93 75 359 76 44 604 379 1 
029 302 29 0 428 1 

005 7 679 

Ав 469 395 141 396 5 825 30 187 872 1 206 1 011 1 072 171 63 39 60 72 61 601 702 274 94 503 81 32 211 341 1 809 

Пол 351 135 171 391 2 789 14 1 041 545 653 808 801 63 33 46 0 121 6 378 272 957 66 60 13 1 195 543 4 339 

Порт 752 10 74 210 2 539 11 642 8 2 891 2 397 1 050 0 0 1 150 50 5 1 
057 95 72 2 

877 27 0 1 123 175 5 473 

Рум 174 34 119 35 1 025 0 47 293 865 447 1 531 103 0 0 0 204 6 299 449 66 25 671 7 0 27 0 478 

Сн 101 4 36 20 226 0 3 102 22 143 2 1 0 0 0 20 4 29 82 13 0 6 0 0 27 8 158 

Ск 0 72 262 0 146 0 206 156 86 115 193 6 0   0 0 0 1 32 1 1 0 0 19
3 0 64 675 

Фин 212 105 137 759 1 481 17
9 81 347 990 516 532 61 23

7 104 0 177 15 426 211 194 121 25 27 0 2 
729 

1 
260 953 

Шв 374 117 158 1 
666 2 574 17

0 165 710 2 071 1 204 758 232 21
7 48 3 273 57 963 340 546 178 0 8 65 1 

263 
6 

741 2 299 

ВБ 1 
398 992 1 

817 
2 

401 
11 

148 
15
7 

12 
254 

5 
199 

34 
556 

12 
160 

10 
739 

2 
951 

46
4 359 245 1 

096 
1 

101 
7 

656 
1 

825 
5 

023 
5 

435 488 15
8 

71
6 961 2 

296 
24 

889 
Източник: EUROSTAT, 2010
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Представената в таблица 15 информация се базира на данни за първото отправно летище 

в Европа, от което се осъществява превоза на пътниците, а не на първото летище, от което 

са тръгнали (особено в случаите на трансфери от презокеански полети). Анализът на 

данните за общия брой на превозените пътници в ЕС показва, че най-голямо нарастване на 

броя на превозените пътници по въздушен транспорт се забелязва в прибалтийските страни, 

заедно с Полша, Румъния и Словакия. Най – висок годишен ръст от 44 % бележи Латвия. 

Дванайсетте най- натоварени дестинации от страна до страна в ЕС имат почти 49 % 

относителен дял от общия брой на превозените пътници по въдушен транспорт в съюза. 

Страните, между които се извършват тези превози са Германия, Ирландия, Испания, 

Франция, Италия, Холандия и Великобритания. Шест от направленията между тези страни 

включват Великобритания.  

Трите най-натоварени дестинации са Испания – Великобритания (34,8 млн. пътници), 

Германия – Испания (21,7 млн. пътници) и Ирландия – Великобритания (12,2 млн. пътници) 

(виж таблица 14). 

 
Фигура 16 Основни международни направления на въздушните пътнически превози 
до и от ЕС 

Източник: Directorate General for Mobility and Transport 
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В по-голямата част от страните – членки на ЕС има само по едно главно летище, което 

обикновено се намира в или близо до столицата на съответната страна. Както е видно от 

таблица 16, седем от десетте най-големи летища в Европа са разположени в столиците на 

съответните страни. 

Таблица 16 Брой пътници, обслужени на най-големите летища в ЕС, млн. пътници  

 

Летище 
Страна 

Години 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

1 Лондон / Хитроу Великобри-

тания 64 60 63 63 67 68 67 68 67 
2 Париж / Шарл де Гол Франция 50 48 48 48 51 53 56 60 60 
3 Франкфурт / Майн Германия 49 48 48 48 51 52 52 54 53 
4 Мадрид / Барахас Испания 33 34 34 35 38 42 45 51 50 
5 Амстердам / Скипол Холандия 39 39 41 40 42 44 46 48 47 
6 Рим / Фюмичино Италия 26 24 24 25 27 28 29 32 35 
7 Мюнхен Германия 23 23 23 24 27 28 31 34 34 
8 Лондон / Гетуик Великобритания 32 31 30 30 31 33 34 35 34 
9 Барселона Испания 19 21 21 22 24 27 30 33 30 
10 Париж / Орли Франция 24 23 23 22 24 25 26 26 26 
11 Дъблин Ирландия 14 14 15 16 17 18 21 23 23 
12 Палма де Майорка Испания 19 19 18 19 20 21 22 23 23 
13 Лондон / Станстед Великобритания 12 14 16 19 21 22 24 24 22 
14 Копенхаген / Каструп Дания 18 18 18 18 19 20 21 21 22 
15 Манчестър Великобритания 18 19 19 20 21 22 22 22 21 
16 Виена / Швечат Австрия 12 12 12 13 15 16 17 19 20 
17 Милано / Малпенза Италия 21 18 17 17 18 19 22 24 19 
18 Брюксел Белгия 22 20 14 15 15 16 17 18 18 
19 Стокхолм / Арланда Швеция 19 18 17 15 16 17 18 18 18 
20 Дюселдорф Германия 16 15 15 14 15 15 17 18 18 

Източник: EUROSTAT, 2010 

Извличайки ползи от изградените в световен мащаб мрежи от летища и въздушни линии, 

товарният въздушен транспорт играе важна роля при изпълнението на националните 

вътрешно и външноевропейските превози. Все пак тази роля е по-малко значима, отколкото 

тази при пътническите превози, но това се дължи на факта, че този вид транспорт оскъпява 

значително превозваните стоки. С нарастването на превозните разстояния обаче, нараства 

и неговото значение. За междуконтиненталните превози, изискващи голяма бързина, 

въздушният транспорт е без конкуренция. 
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Общото количество товари и поща в тонове, превозено по въдушен транспорт от, до и в 

рамките на ЕС нараства годишно с почти 6 %.  

Таблица 17 Количества товари, преминали през най-големите летища на ЕС, хил. т.   

  

Летище Страна 
Години 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

1 Франкфурт/  
Майн 

Германи

я 1703 1603 1628 1643 1827 1951 2118 2162 2104 

2 
Амстердам /  
Скипол Холандия 1223 1183 1240 1353 1467 1496 1567 1651 1592 

3 
Лондон / 
 Хитроу 

Велико-

брита-

ния 1307 1180 1235 1300 1412 1389 1343 1393 1483 

4 
Париж /  
Шарл де Гол Франция 

1067 1101 1218 1194 1276 1218 1340 1435 1392 

5 Люксембург 
Люксем-

бург 
500 509 550 602 617 625 634 703 788 

6 Брюксел Белгия 687 584 499 607 660 695 714 734 614 

7 Кьолн-Бон 
Германи

я 438 455 508 530 622 647 691 709 574 

8 Лайпциг - 
Хале 

Германи

я 14 13 15 16 10 12 27 86 430 

9 
Милано/ 
Малпенза Италия 

296 289 293 318 361 384 418 483 414 
1
0 

Лиеж / 
 Бирсет Белгия 

270 273 327 374 382 326 323 364 382 
1
1 

Мадрид / 
Барахас Испания 305 296 293 296 353 360 344 342 355 

1
2 

Нотингам 
Ийст 
Мидландс 

Велико-

брита-

ния 179 195 219 237 277 292 298 318 292 
1
3 Мюнхен 

Германи

я 148 145 167 163 192 218 238 265 265 
1
4 

Копенхаген /  
Каструп Дания 419 379 374 336 336 355 380 396 247 

1
5 

Лондон /  
Станстед 

Велико-

брита-

ния 168 166 185 203 239 255 241 225 230 
1
6 

Виена / 
Свечат Австрия 66 58 124 127 158 180 202 205 201 

1
7 

Рим /  
Фюмичино Италия 

153 170 118 164 140 132 140 154 153 

1
8 Манчестър 

Велико-

брита-

ния 117 106 113 126 153 150 150 166 143 
1
9 

Хелзинки /  
Вантаа 

Финлан-

дия 96 85 86 88 118 115 124 141 142 
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2
0 

Франкфурт /  
Хан 

Германи

я 
75 24 22 37 66 101 113 112 122 

Източник: EUROSTAT, 2010 

Пет страни – членки на ЕС отчитат над три четвърти от общото количество товари в 

тонове, което се превозва по въздушен транспорт в ЕС, това са Германия (с относителен дял 

от 25 %), Великобритания (18 %), Холандия (13 %), Франция (12 %) и Белгия (9 %). 

На базата на количествата товари, преминали през съответните летища, в таблица 17 са 

представени най-големите летища, обслужващи товарни и пощенски пратки в ЕС. Интерес 

представлява сравнението на тези летища с данните от най-големите пътнически летища в 

таблица 16. Резултатите от това сравнение показват, че в 11 страни – членки едно 

национално летище, обикновено разположено в столицата, е основно по отношение на 

всички дестинации - както за товарните, така и за пътническите полети. И докато в Испания 

(летище Мадрид Барахас) и във Франция (Париж Шарл де Гол), едно и също летище 

обслужва както товарните, така и пътническите полети, в страни като Германия, Ирландия, 

Италия и Великобритания е налице специализация на летищата. 

Новите хъб-летища24, които са изградени в ЕС имат за цел да преодолеят задръстванията, 

които възникват на големите летища. Такива са например летище Кьолн-Бон, което се явява 

основно по отношение на вътрешноевропейските полети на товари и поща до и от 

Германия, летище Нотингам Ийст Мидландс – главно летище за национални и 

вътрешноевропейски превози на товари и поща до и от Великобритания. 

С цел усъвършенстване на транспортния процес и сътрудничество при осъществяването 

на въздушните превози в световен мащаб са създадени въздушни алианси, които 

представляват споразумения между две или повече авиокомпании за взаимно признаване 

на тарифите и съвместно използване на капацитета на превозните срадства. Трите най-

големи алианси за пътнически превозите са: 

- Star Alliance – първият и най-голям алианс, основан през 1997 г. В него участват 26 

авиокомпании, по-големите от които са Lufthansa, United Airlines, Continental, 

Austrian Airlines, Thai Airways, Scandinavian Airlines System, Air China, LOT, Turkish 

 
24 Хъб-летище - от английски език - hub – главина, център – Това е летище, използвано от авиокомпаниите за 
трансфер на пътниците и /или товарите от един на друг полет по желаната от тях дестинация на пътуване. 
Хъб-летищата са част от модела „главина и спици” (hub and spoke), при който пътниците, респ. товарите, се 
придвижват между началното и крайното летище по съответните направления, сменяйки самолетите и 
полетите, а не директно. 
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Airlines  и др. Превозва над 586 млн. пътници годишно, предлага превози по 1 071 

дестинации и има годишни приходи от 142 млрд. щатски долара. Пазарният дял на 

алианса е 29,3% от световния въздушен пазар на пътнически превози; 

- SkyTeam – основан през 2000 г. – вкл. 11 авиокомпании - Аэрофлот, KLM, Alitalia, 

Delta Airlines, Air France и др. Алиансът превозва 462 млн. пътници годишно, 

авиокомпаниите, които членуват в него, извършват полети до 905 дестинации. 

Годишните приходи на SkyTeam възлизат на 98 млрд. щатски долара, а неговият 

пазарен дял е 20,6 %; 

- One World – основан през 1999 г. – вкл. 11 авиокомпании - American Airlines, British 

Airways, MALEV, Finnair, Iberia, Japan Airlines и др. Авиокомпаниите от този алианс 

превозват 329 млн. пътници годишно. Те предлагат полети по 673 дестинации и имат 

общи приходи от 100 млрд. щатски долара годишно. Пазарният дял на алианса е  23,2 

%.  

Алианси са възникнали и в областта на товарните превози, например: 

l WOW Alliance – основан е през 2000 г. от SAS Cargo Group, Lufthansa Cargo (напуска 

алианса през 2009 г.) и Singapore Airlines Cargo. През 2002 г. се присъединява и 

японската авиокомпания JAL Cargo; 

l Sky Team Cargo – вкл. Aeromexpress (Mexico), Air France Cargo, Alitalia Cargo, CSA 

Cargo (Чехия), Delta Air Logistics, KLM Cargo, Korean Air Cargo.  

l ANA/UPS Alliance – вкл. All Nippon Airways Cargo, United Parcel Service. 

Въздушните алианси осигуряват мрежа от въздушни линии с удобни връзки между 

различни градове и дестинации. Те допринасят също така за успешен маркетинг и налагане 

на търговските марки, както и за улесняване на пътниците, които се превозват по различни 

авиолинии при условията на споделяне на въздушните кодове. Сътрудничеството между 

авиокомпаниите в алиансите достига дори до уеднаквяване на обзавеждането на самолетите 

и условията за пътуване в тях. 
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2. МЕЖДУНАРОДНИ ПРАВНИ РЕГЛАМЕНТИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА 

ВЪЗДУШНИТЕ ПРЕВОЗИ 

2.1. Международна конвенция за уеднаквяване на някои правила при 

международния въздушен превоз (Варшавска конвенция) 

 Международната конвенция за уеднаквяване на някои правила при международния 

въздушен превоз е подписана на 12 октомври 1929 г. В нея участват 134 държави. Тя е 

изменяна и допълвана многократно  — с Протокола от Хага от 28 септември 1955 г., 

Конвенцията от Гуадалахара от 18 септември 1961 г., Протокола от Гватемала от 8 март 

1971 г. и четирите допълнителни протокола от Монреал от 25 септември 1975 г. Най-

важните аспекти на тези регламенти са свързани с условията за осъществяване на товарни 

въздушни превози и обхващат: 

- отговорността на авиокомпаниите; 

- правата на изпращача за последващо разпореждане – такива не биха могли да се 

упражняват след получаване на съобщение за пристигане на пратката. Тези правила 

засягат сделките, реализирани с документарен акредитив. 

 На 28 май 1999 г. в гр. Монреал, Канада се сключва нова Конвенцията за уеднаквяване 

на някои правила за международния въздушен превоз (Монреалска конвенция), която 

заменя Варшавската конвенция и нейните поправки с протокола от Хага, Гуадалахарската 

конвенция и Протоколите от Монреал. Монреалската конвенция се прилага както по 

отношение на превозите на пътници, така и при превозите на багажи или товари по 

въздушен транспорт. Тя регламентира правилата за сключване на договорите за превози на 

пътници, багажи и товари, както и съдържанието на тези договори и отговорността на 

страните при неизпълнение на поетите задължения по договор за превоз. 

Съгласно правилата на Монреалската конвенция документити, които се издават при 

превоз на пътници могат да бъдат индивидуален или групов документ за превоз. Те следва 

да съдържат задължително следните реквизити: 

- означение на мястото на заминаване и местоназначението; 

- ако мястото на заминаване и местоназначението се намират на територията само на 

една държава страна, като същевременно са договорени едно или повече места за 
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спиране на територията на друга държава - означение на поне едно такова място за 

спиране. 

Съгласно договорът за превоз на пътници и багажи въздушният превозвач е отговорен 

за вреда, понесена в случай на смърт или телесно увреждане на пътник само при условие че 

злополуката, която е причинила смъртта или увреждането, е възникнала на борда на 

въздухоплавателното средство или по време на качване или слизане. Превозвачът е 

отговорен, също така, за вреди, понесени в случаи на унищожаване, загуба или повреда на 

регистриран багаж само при условие че събитието, което е причинило унищожаването, 

загубата или повредата, е възникнало на борда на въздухоплавателното средство или по 

време, когато превозвачът е бил отговорен за регистрирания багаж. Превозвачът обаче не е 

отговорен, ако и доколкото вредата е възникнала поради присъщ дефект на багажа, негово 

качество или недостатък. В случай на нерегистриран багаж, включително лични вещи, 

превозвачът е отговорен при положение, че вредата е възникнала по негова вина или по 

вина на негови служители или агенти. Ако превозвачът признае загуба на регистриран 

багаж или ако регистрираният багаж не е пристигнал при изтичане на 21 дни след датата, 

на която е трябвало да пристигне, пътникът има право на рекламационен иск срещу 

превозвача. 

При условие, че превозвачът докаже, че вредата е причинена от небрежност, друго 

неправилно действие или бездействие на лицето, което иска обезщетение, или лицето, от 

което произтичат правата му, той изцяло или частично се освобождава от отговорност 

спрямо ищеца. Когато поради смърт или увреждане на пътник, лице, различно от пътника, 

търси обезщетение, по същия начин превозвачът изцяло или частично се освобождава от 

отговорност, ако докаже, че вредата е причинена от небрежност, друго неправилно действие 

или бездействие на този пътник. 

Обезщетението, което следва да се заплати от превозвача, в случай на смърт или 

увреждане на пътници се определят както следва: 

• за вреди, непревишаващи 100 000 СПТ за всеки пътник, превозвачът не може да 

изключи или ограничи отговорността си; 

• превозвачът не е отговорен за вреди, до степента, до която те превишават 100 000 

СПТ за всеки пътник, ако докаже, че: 
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- тези вреди не са причинени от небрежност, друго неправилно действие или 

бездействие на превозвача или неговите служители или агенти; или 

- тези вреди са причинени единствено от небрежност, друго неправилно 

действие или бездействие на трети страни. 

В случай на вреда, причинена от закъснение при превоз на пътници, отговорността на 

превозвача по отношение на всеки пътник е ограничена до 4 150 СПТ. 

При превоз на багаж отговорността на превозвача в случай на унищожаване, загуба, 

повреда или закъснение е ограничена до 1 000 СПТ за всеки пътник, освен ако пътникът е 

предал багажа за превоз при обявена стойност и е заплатил допълнителна сума за това. В 

този случай превозвачът е отговорен да заплати обезщетение, непревишаващо 

декларираната сума. 

При международен въздушен превоз на товари документът, който удостоверява 

сключването на договор за превоз е въздушна товарителница (IATA Air Waybill). Нейното 

издаване на може да бъде заменено от всякакъв друг документ, който съдържа данните за 

превоза. Ако се използва друг документ, превозвачът издава на изпращача, при поискване, 

квитанция за товара, която позволява идентифициране на пратката и достъп до данните за 

товара. 

Въздушната товарителница или квитанцията за товар трябва да съдържат следните 

реквизити: 

- обозначение на мястото на заминаване и местоназначението; 

- ако мястото на заминаване и местоназначението се намират на територията само на 

една страна, като същевременно са договорени едно или повече места за спиране на 

територията на друга страна - означение на поне едно такова място за спиране; и  

- обозначение на теглото на пратката. 

Въздушната товарителница се изготвя от изпращача в 3 оригинални екземпляра. Първият 

екземпляр се обозначава с надпис "За превозвача" и се подписва от изпращача. Вторият 

екземпляр се обозначава с надпис "За получателя", той се подписва от изпращача и от 

превозвача. Третият екземпляр се подписва от превозвача, който го предава на изпращача 

след приемане на каргото. 

Ако по искане на изпращача въздушната товарителница бъде изготвена от превозвача, се 

счита до доказване на противното, че превозвачът е действал от името на изпращача. 
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В случай на необходимост от изпълнение на формалностите, установени от митнически, 

полицейски и подобни държавни органи, от изпращача може да се изиска да издаде 

документ, в който се посочва естеството на товара. 

Правата на последващо разпореждане с товара принадлежат на изпращача. Той има 

право при условията на неговата отговорност за изпълнение на всички задължения по 

договора за превоз да се разпорежда с товара, като 

- оттегли товара на летището на заминаване или на местоназначението; 

- задържи товара по време на пътуването при някое кацане; 

- изиска товарът да бъде доставен на местоназначението или по време на пътуването 

на друго лице, което не е първоначално посоченият получател, или 

- изиска товарът да бъде върнат на летището на заминаване. 

Изпращачът не трябва да упражнява това си право на разпореждане по начин, който е в 

ущърб на превозвача или други изпращачи, и трябва да възстанови всички разходи, 

причинени от упражняването на това право. Ако е невъзможно да се изпълнят нарежданията 

на изпращача, превозвачът трябва незабавно да информира изпращача за това.  

В случай че превозвачът изпълни разпорежданията на изпращача за товара, без да изиска 

представяне на екземпляр от въздушната товарителница или квитанцията за товар, то той е 

отговорен, запазвайки правото си на регрес към изпращача, за всички вреди, които могат да 

бъдат причинени от това на всяко лице, притежаващо екземпляр от въздушната 

товарителница или квитанцията за товар. 

Правото на изпращача за последващи разпореждания се прекратява от момента на 

възникване на правото на получаване на стоката от получателя. Независимо от това, ако 

получателят откаже да приеме товара или ако с него не може да бъде установена връзка, 

изпращачът отново придобива правото си на разпореждане. 

С изключение на случаите, когато изпращачът е упражнил правото си на последващо 

разпореждане с товара, получателят има право при пристигане на товара в 

местоназначението да изиска от превозвача да му предаде товара при заплащане на 

дължимите разходи и при спазване на условията на превоза. Превозвачът е задължен 

веднага да уведоми получателя за пристигането на товара, освен ако не е уговорено друго.  
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Ако превозвачът признае загубването на товара или ако товарът не е пристигнал след 

изтичане на 7 дни след датата, на която е трябвало да пристигне, получателят има право да 

упражни срещу превозвача правата, произтичащи от договора за превоз.  

Заплащането на дължимите цени за превоз на товари по въздушен транспорт може да се 

извърши въз основа на следните франкировки: 

- Навло платено (РР) – разходите до получаващото летище се заплащат от изпращача; 

- Наложен платеж (СС) – получателят заплаща навлото и допълнителните разходи; 

- Заплащане при доставяне (COD) – почти не се допуска поради валутни ограничения. 

При заплащането на превозните цени за товарните въздушни превози се препоръчва 

се банково инкасо. 

Задължително при линейни превози въздушната товарителница трябва да бъде 

тарифирана, докато при чартърните превози е възможно подаването и на нетарифирани 

товарителници. Тарифирането се извършва по обемно тегло (дължина х ширина х височина: 

6000), ако то е по-голямо от брутното тегло и обратно. 

Въздушният превозвач носи отговорност за вредите, понесени в случай на 

унищожаване, загуба или повреда на товарите само при условие че събитието, което е 

причинило вредата, е възникнало по време на въздушния превоз. Превозвачът обаче не е 

отговорен, ако и доколкото докаже, че унищожението, загубата или повредата на товара са 

възникнали в резултат на едно или повече от следните обстоятелства: 

- присъщ дефект на товара, негово качество или недостатък; 

- неправилна опаковка на товара, направена от лице, различно от превозвача или 

неговите служители или агенти; 

- акт на война или въоръжен конфликт; 

- акт на държавен орган, извършен във връзка с влизането, излизането или 

транзитното преминаване на товара. 

Превозвачът е отговорен и за вредите, причинени от закъснение при въздушния превоз 

на товари. Независимо от това той не носи отговорност за вреди, причинена от закъснение, 

ако докаже, че неговите служители и агенти са взели всички мерки, които разумно биха 

могли да се изискват за избягване на вредите, или че е било невъзможно да се вземат такива 

мерки.  
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При превоз на товари отговорността на превозвача в случай на унищожаване, загуба, 

повреда или закъснение е ограничена до сумата от 17 СПТ за всеки килограм, освен ако 

изпращачът е направил по време на предаване на пакета на превозвача специална 

декларация за интерес от доставка в местоназначението (обявена стойност) и е заплатил 

допълнителна сума за това. В този случай превозвачът е отговорен да заплати обезщетение, 

непревишаващо декларираната сума. 

При унищожаване, загуба, повреда или закъснение на част от товара или на съдържащ се 

в него предмет, теглото, което се взема под внимание при определяне на обезщетението, е 

общото тегло само на въпросния пакет или пакети. 

В случай на вреди лицето, което има право да получи доставката, трябва да отправи 

жалба (рекламация) до превозвача незабавно след откриване на вредите, но не по-късно от 

7 дни от датата на получаване на регистриран багаж и 14 дни от датата на получаване на 

товара. В случай на закъснение жалбата трябва да бъде отправена не по-късно от 21 дни 

считано от датата, на която багажът или товарът са били предоставени на негово или нейно 

разположение. 

Жалбата се подава в писмена форма пред превозвача. Ако не бъде отправена жалба в 

посочените срокове, срещу превозвача не може да се заведе дело, освен в случай на измама 

от негова страна. 

Страните по договора за въздушен превоз на товари могат да се уговорят, че всеки спор, 

свързан с отговорността на превозвача, може да се урежда чрез арбитраж. Такова 

споразумение трябва да се изготви в писмена форма. Делото за обезщетение трябва да се 

заведе по избор на ищеца на територията на една от държавите - страни по конвенцията, 

било пред съда по постоянно седалище на превозвача, или по неговото основно място на 

дейност или по мястото на дейност на превозвача, чрез което е сключен договорът, или пред 

съда в местоназначението. 

2.2.Конвенция за преследване на незаконните актове, насочени против 

безопасността на гражданската авиация 

Конвенцията за преследване на незаконните актове, насочени против безопасността на 

гражданската авиация е подписана на 23 септември 1971 г в гр. Монреал, Канада. Тя 

регламентира правилата за установяване на извършването на незаконни актове, насочени 

против безопасността на гражданската авиация, които застрашават безопасността на лицата 
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и имуществата. Тези актове сериозно засягат експлоатацията на въздушните линии и 

подкопават доверието на обществото в безопасността на гражданската авиация. С оглед на 

тяхното предотвратяване конвенцията предвижда вземането на спешни мерки за наказване 

на извършителите., 

Съгласно разпоредбите на конвенцията - извършва престъпление всяко лице, което 

незаконно и умишлено: 

 - извършва акт на насилие срещу лице, намиращо се на борда на въздухоплавателно 

средство в полет, ако този акт е от естество да застраши безопасността на това 

въздухоплавателно средство; 

 - разрушава въздухоплавателно средство, намиращо се в експлоатация, или 

причинява повреди на такова въздухоплавателно средство, които го правят негодно за полет 

или са от естество да застрашават сигурността му в полет; 

 - по какъвто и да е начин поставя или съдейства за поставянето в едно 

въздухоплавателно средство в експлоатация на устройство или вещество, което може да 

разруши въздухоплавателното средство или да му причини повреди, които го правят 

негодно за полет или които са от естество да застрашават сигурността му в полет; 

 - разрушава или поврежда въздухоплавателното оборудване или се намесва в 

неговото функциониране, ако което и да е от тези действия е от естество да застраши 

сигурността на полета; 

 - съобщава информация, за която знае, че е невярна и с това застрашава сигурността 

на въздухоплавателното средство в полет. 

 - е съучастник на лице, което извършва или се опитва да извърши едно от тези 

престъпления. 

Договарящите държави в съответствие с международното право и националното 

законодателство се стремят да вземат всички практически възможни мерки с цел да 

предотвратят престъпленията. Когато вследствие извършване на престъпление, полетът е 

забавен или прекъснат, всяка договаряща държава, на чиято територия се намират 

въздухоплавателното средство, пътниците или екипажът, съдейства на за продължаване на 

пътуването колкото е възможно по-скоро и без забавяне връща въздухоплавателното 

средство и неговия товар на законните собственици. 
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Договарящите държави си оказват възможно най-пълна правна помощ във връзка с 

наказателно-процесуалните действия, предприети по отношение на тези престъпления. Във 

всички случаи се прилага законодателството на държавата, към която е отправена молбата. 

В допълнение към конвенцията на 24 февруари 1988 г. е подписан Протокол за борба с 

незаконните актове на насилие в летищата, обслужващи международната гражданска 

авиация. 

2.3.Конвенция за международно гражданско въздухоплаване (Чикагска конвенция) 

Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване е сключена на 7 декември 

1944 г. от 52 държави. Понастоящем тя е ратифицирана от 183 страни. Тази конвенция 

потвърждава суверенитета на държавите над тяхното въздушното пространство, 

разположено над сухоземните територии и над териториалните морета. Тя съдържа 

подробни правила за полетите, изисквания по отношение на въздухоплавателните средства 

и др. Конвенцията се прилага само за гражданските въздухоплавателни средства. Тя 

осигурява разширяване на дейността на въздушните превозвачи, насърчава 

самолетостроенето, стимулира развитието на въздушния трафик и летищата, води до 

задоволяване на потребностите от сигурен, редовен и ефективен въздушен транспорт. 

Конвенцията гарантира лоялната конкуренция и съблюдаването на правата на страните – 

членки като се избягва дискриминацията и се съдейства за повишаване на сигурността на 

полетите. 

Разпоредбите на тази конвенция установяват правилата за навигация във въздушното 

пространство, правилата за полети на въздухоплавателните средства и тези за 

безопасностна полетите. 

2.4.Спогодба за транзита по международните въздушни линии 

Спогодбата за транзита по международните въздушни линии е подписана заедно с 

Чикагската конвенция на 7 декември 1944 г. от държавите членки на ICAO. Съгласно 

разпоредбите на тази спогодба, Всяка договаряща се държава гарантира на превозвачите от 

другите договарящи се държави следните свободи във въздуха, що се отнася до редовните 

въздушни линии: 

• 1-ва степен - Право да се прелита над територията на дадена държава; 

• 2-ра степен - Право да се каца на територията на дадена държава; 
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• 3- та степен - Право да се превозват пътници от собствената до друга държава; 

• 4- та степен - Право да се превозват пътници от друга държава до собствената 

страна; 

• 5-та степен - Право да се превозват пътници между две държави. 

Съгласно споразумението за създаването на общоевропейското въздушно пространство 

тези свободи се допълват от още една, а именно: 

• 6-та степен на - свободно небе25 – право на каботаж – вземане на товари от едно 

до друго летище в държава извън регистрацията (в рамките на ЕС). 

Всяка договаряща държава е в правото си да определи въздушния коридор над своята 

територия, по който да прелитат самолетите на всички международни въздушни компании, 

както и летищата, които те могат да използват. Освен това, могат да се налагат на 

съответните въздушни компании справедливи и разумни такси за използуването на тези 

летища, както и за разходите по обслужването на самолетите. Тези такси не бива да бъдат 

по-високи от таксите, които се заплащат в съответната държава за използуване на летищата 

и за обслужване нейните самолети при извършване на подобни полети. 

Всяка договаряща държава си запазва правото да откаже на едно предприятие за 

въздушен транспорт на друга държава сертификат или разрешение, или да оттегли 

сертификата или разрешението или когато едно предприятие за въздушен транспорт не се 

съобразява със законите на страната, над която летят неговите самолети или когато то не 

спазва задълженията, произтичащи от спогодбата. 

2.5.Правила за превоз на опасни товари (IATA DGR – IATA Dangerous Goods Rules) 

Правилата за въздушен превоз на опасни товари са подписани през 1983 г. С тях се 

определят условията за такива превози, вида на опаковките, оптималните количества 

товари, вида на транспортните средства, етикетирането, издаването на превозни и други 

документи. В правилата са дефинирани са 9 класа опасни товари, разпределени в 3 групи:  

- с малка опасност;  

- с голяма опасност; и  

- със средна опасност.  

Съответно класовете опасни товари са: 

 
25 От английски език – open sky. 



205 
 

Клас 1 – взривни вещества: 

- Подклас 1.1 – стоки и вещества, за които съществува опасност от масов взрив; 

- Подклас 1.2 – стоки и вещества, за които съществува опасност при 

изхвърляне, но не и опасност от масов взрив; 

- Подклас 1.3 – стоки и вещества, за които съществува опасност от запалване 

или незначителна опасност от избухване, или незначителна опасност от 

изхвърляне, или и двете, но не и опасност от масов взрив; 

- Подклас 1.4 – изделия и вещества, за които съществува значителна опасност; 

- Подклас 1.5 – крайно нечувствителни вещества, за които съществува 

опасност за масов взрив. 

Клас 2 – газове: 

- горими /лесновъзпламеними/ газове; 

- негорими /невъзпламеними/ нетоксични; 

- токсични газове; 

Клас 3 – горими /лесновъзпламеними течности; 

Клас 4 – запалими /лесновъзпламеними/ твърди вещества, склонни към 

самовъзпламеняване; вещества, които при допир с вода отделят лесновъзпламеними газове; 

- Подклас 4.1 – запалими /лесновъзпламеними/ твърди вещества; 

- Подклас 4.2 – вещества, склонни към самовъзпламеняване; 

- Подклас 4.3 – вещества, които при допир с вода отделят лесновъзпламеними 

газове; 

Клас 5 – окисляващи вещества или органични прекиси: 

- Подклас 5.1 – окисляващи вещества; 

- Подклас 5.2 – органични прекиси; 

Клас 6 – токсични /отровни/ вещества и инфекциозни вещества: 

- Подклас 6.1 – токсични вещества; 

- Подклас 6.2 – инфекциозни вещества; 

Клас 7 – радиоактивни материали; 

Клас 8 – вещества, причиняващи корозия; 

Клас 9 – разни опасни предмети и/или вещества. 
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Производителите на опаковки, в които се превозват опасните товари по въздуха носят 

отговорност за поставянето на съответната маркировка. 

Задължително при предаването на опасен това за превоз по въздушен транспорт се 

съставя декларация за изпращане на опасен товар. 

2.6.Международна конвенция на ЕВРОКОНТРОЛ за сътрудничество за 

безопасност на въздухоплаването 

Международната конвенция на ЕВРОКОНТРОЛ за сътрудничество за безопасност на 

въздухоплаването е подписана на 13 декември 1960 г. и е изменена с протокол от 12 

февруари 1981 г. Целите на тази конвенция са да се укрепват сътрудничеството и да се 

провеждат съвместни действия в областта на въздухоплаването, като се отдава важно 

значение на нуждите на отбраната и се осигурява максимална свобода на всички ползватели 

на въздушното пространство в рамките на изискванията за безопасност. 

Във връзка с това се страните – членки на конвенцията са се споразумели: 

 - да утвърдят общи дългосрочни цели в областта на въздухоплаването и въз основа 

на това да изработят общ средносрочен план за развитие на обслужване на въздушното 

движение и свързаните с това съоръжения; 

 - да изготвят общи планове за обучение на специалисти, процедурни норми и 

програми за проучване и развитие, свързани с аеронавигационното обслужване на полетите, 

с цел безопасност, ефективност и експедитивност на потоците на въздушното движение; 

 - да съгласуват необходимите мерки за осигуряване на безопасен и последователен 

поток на въздушното движение; 

 - да изградят база данни от натрупания опит в областта на оперативните, 

техническите и финансовите аспекти на управлението на въздушното движение; 

 - да координират дейността чрез изграждане на международна система за 

управление на потоците на въздушното движение с оглед осигуряване на максимално 

ефективно използване на въздушното пространство. 

2.7.Многостранно споразумение за установяване на общоевропейско въздушно 

пространство (ECAA - European Common Aviation Area Agreement) 

Споразумението за установяване на общоевропейско авиационно пространство (ОЕВП) 

е подписано на 5 май 2006 г. в гр. Залцбург, Австрия от ЕС и неговите държави-членки, 
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както и от Албания, Босна и Херцеговина, Хърватия, Бивша Югославска Република 

Македония, Исландия, Черна гора, Норвегия, Сърбия и временната администрация на ООН 

в Косово26. Целта на споразумението е създаването на общ пазар на авиационните услуги в 

Европа и либерализирането на въздушния транспорт, чрез допускането на авиокомпаниите 

да извършват полети до всички летища на всички страни, ратифицирали споразумението, 

включително и възможности за чужди компании да извършват вътрешни полети на 

територията на една страна. Предвидено е до края на 2011 г. пълната пазарна интеграция 

между страните – членки на ЕС и останалите страни да бъде постигната.  

Очакват се допълнителни преговори с Швейцария и Турция, както и с останалите 

членове на ЕВРОКОНТРОЛ. При включване на някои средиземноморски страни от Азия и 

Африка ще може да се подпише аналогично споразумение за Евро-Средиземноморско 

въздушно пространство. 

. 

 
Фигура 17 Общоевропейско въздушно пространство 

Източник: ECAA 

 
26 Съгласно Резолюция № 1244/10.VІ.1999г. на Съвета по сигурност на ООН.   
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Инициативата за общо европейско небе27 е на Европейската комисия и е насочена към 

създаването, управлението и регулирането на въздушното пространство, координирано от 

ЕС. Тази инициатива се очаква да донесе ползи за всички авиокомпании чрез 

предоставянето на сигурно и ефективно използване на въздушното пространство  и 

ефективни системи за управление на въздушния трафик не само в ЕС. Плановете са 

аеронавигационното обслужване да се ориентира в по-голяма степен от контрол на 

въздушния трафик в националните въздушни пространства на отделните страни към 

контрол в т.нар. функционални блокове, които позволяват да се повиши ефективността от 

управлението на въздушното движение. При това, успоредно с осигуряването на 

безопасността на полетите, много важна задача е да се отговори на изискванията на 

потребителите на въздушните пространства и нарасналия трафик. Затова, управлението на 

въздушното движение трябва да се основава на търсенето на въздушни превози и 

същевременно да гарантира сигурност, ефективност и свободен достъп до въздушен и 

летищен капацитет.   

Европейското въздушно пространство е едно от най-наситените в света и до сега 

действащите системи са управление на въздушния трафик се оказват неефективни – 

например: контролът на въздушния трафик се упражнява до лимитите на националните 

граници, а големи области от въздушното пространство на Европа са запазени само за 

военно ползване, което не е необходимо. В крайна сметка целта е споразумението да 

способства за обединяване на европейското въздушно пространство, което в миналото е 

разделено от националните граници на отделните страни. По този начин ще се постигне 

еднаква организация на въздушното пространство, а контролът на въздушния трафик ще се 

базира на функционалната и операционната ефективност, а не на националните граници.  

Освен това, ще се обединят гражданските и военни системи за управление на въздушното 

движение.   

През месец юни 2008 г. са приети изменения в постановките на споразумението, които 

касаят, следното: 

 
27 От английски език - Single European Sky. 
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- Съществуващите правила за създаване на общоевропейско въздушно пространство 

се разширяват с оглед отстраняване на екологичните проблеми, предизвикани от 

въздушния транспорт; 

- Създава се Програма за изследване на управлението на въздушното движение в 

общоевропейското въздушно пространство (SESAR)28 с цел разработване на нови 

технологии; 

- Правомощията на Европейската агенция за авиационна сигурност (EASA) се 

разширяват и обхващат и летищното обслужване, управлението на въздушното 

движение и въздушната навигация; 

- Осигуряване на наземен капацитет чрез разработване на План за действие по 

отношение на летищния капацитет, ефективността и сигурността. 

С тези изменения се цели окончателното въвеждане функционалните въздушни блокове 

като средство за подобряване на условията за извършване на превозите по въздушен 

транспорт. 

Функционалните въздушни блокове29 (ФВБ) се обособяват на базата на операционни 

изисквания и без оглед на националните граници. В тях е възможно осигуряване на единни 

услуги за въздушна навигация, които са оптимизирани благодарение на съгласувани 

действия на операторите на аеронавигационни услуги в отделните страни. В тази връзка 

Европейската комисия възлага на Агенция ЕВРОКОНТРОЛ да подпомага въвеждането на 

функционалните въздушни блокове. 

Понастоящем са подготвени за функциониране следните ФВБ: 

- Балтийски ФВБ, вкл. въздушните пространства на Латвия и Полша; 

- Обединен Датско-шведски ФВБ (NUAC/ DK/SE); 

- Северно-европейски ФВБ, вкл. въздушните пространства на Дания, Естония, 

Финландия, Исландия, Норвегия и Швеция; 

- ФВБ „Великобритания – Ирландия”; 

- ФВБ „Европа – Централен”, вкл. въздушните пространства на Белгия, Франция, 

Германия, Люксембург, Холандия и Швейцария; 

 
28 От английски език - Single European Sky Air Traffic Management Research (SESAR) programme. 
29 От английски език - Functional Airspace Blocks (FABs). 
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-  ФВБ „Централна Европа”, вкл. въздушните пространства на Австрия, Босна и 

Херцеговина, Чехия, Хърватия, Унгария, Словакия и Словения; 

- Дунавски ФВБ, вкл. въздушните пространства на България и Румъния; 

- Югозападен ФВБ, вкл. въздушните пространства на Португалия и Испания; 

- Средиземноморски ФВБ, вкл. въздушните пространства на Кипър, Гърция, 

Италия, Малта, а също и на Тунис, Египет, Йордания и Албания като 

наблюдатели и асоциирани членове на споразумението. 

От всички посочени функционални блокове само два – ФВБ „Великобритания – 

Ирландия” и Датско-шведския ФВБ са действащи съответно от юли 2008 г. и декември 2009 

г. 

Изменените разпоредби на споразумението предвиждат всичките страни-членки да 

станат част от функционалните блокове до 2012 г. 

3. МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ В СФЕРАТА НА ВЪЗДУШНИЯ 

ТРАНСПОРТ 

3.1.Международна асоциация за въздушен транспорт (IATA - International Air 

Transport Association) 

Международната асоциация за въздушен транспорт е неправителствена организация, 

създадена през 1945 г. със седалище в гр. Женева, Швейцария. В нея членуват 258 

авиокомпании извършващи линейни полети. Основните цели на IATA са: 

• Създаване на унифицирани правила за редовните (линейни) превози на пътници и 

товари, в това число: 

- общи условия на превоза - напр. общи тарифни условия, класификация  на 

стоките, правила за превоз на опасни товари по въздуха (IATA  DGR); 

- транспортни тарифи за превоз на товари - напр. TACT30; 

- транспортни документи - въздушна товарителница (AWB), декларация на 

товародателя за превоз на опасни товари (SDT) и пр. 

• Създаване на система за взаимни разчети между авиолиниите, която да позволи 

отделните полети при въздушния превоз на пътници и стоки от началния до 

 
30 The Air Cargo Tariff. 
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крайния пункт да се изпълняват от различни превозвачи с един транспортен 

документ (пътнически билет или въздушна товарителница). За целта IATA е 

създала и поддържа системата CASS31 (система за взаимни разчети при превозите 

на товари). CASS е самостоятелна организация, в която участват авиокомпаниите-

членки на IATA и която може да извършва многостранно прихващане на 

взаимните вземания и задължения на авиокомпаниите. 

IATA провежда редовни тарифни конференции, на които одобрява задължителни за 

членовете си тарифи и общи условия за превоз на пътници и товари. Тарифните 

конференции се провеждат отделно за трите зони, на които IATA е разделила въздушното 

пространство, а именно: 

           - Зона 1 (Тарифна конференция 1) - Атлантически океан 

           - Зона 2 (Тарифна конференция 2) - Европа, Среден изток, Африка 

           - Зона 3 (Тарифна конференция 3) - Далечен Изток, Южен и Западен Тих океан. 

Съществуват, също така вътрешнозонални и междузонални тарифи. 

Много държави са включили резолюциите на IATA в националното си законодателство 

за въздушните превози и по този начин тези регламенти имат задължителна сила дори за 

авиокомпаниите, които не членуват в международната асоциация. 

От друга страна, засилващата се конкуренция при извършването на въздушни превози 

поражда противоположна тенденция - някои държави налагат резерви32 по отношение на 

определени решения на IATA, с което отменят задължителната им сила спрямо 

регистрираните в съответната държава авиокомпании. Например: в САЩ е забранено 

картелното регулиране на цените на въздушния транспорт на територията си, с което 

практически е отменено действието на предписаните от IATA тарифи при полети за, от и в 

границите на САЩ. В резултат на това цените на въздушните превози за тези полети са 

много по-ниски. 

 
31 Cargo Accounts Settlement System. 
32 Government reservations 
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3.2.Международна организация за гражданско въздухоплаване (ICAO – 

International Civil Aviation Organization)  

       Въз основа на Чикагската конвенция през 1947 г. е създадена Международната 

организация за гражданско въздухоплаване. Тя е специализирана агенция на ООН и се 

занимава с въпросите, свързани със законите и правилата, касаещи всички аспекти на 

гражданската авиация, включително въздушните коридори, безопасността, стандартите за 

опазване на околната среда, обучението на пилотите и на наземния персонал. 

Организацията има статут на наблюдател към ООН и седалище в гр. Монреал, Канада. 

Основните цели и задачи на ICAO са свързани с: 

� осигуряване разширяването на дейността на международната гражданска авиация; 

� насърчаване развитието на самолетостроенето за мирни цели; 

� стимулиране развитието на въздушния трафик, летища и въздушната навигация; 

� задоволяване на потребностите от сигурен, редовен и ефективен въздушен 

транспорт; 

� премахване на нелоялната конкуренция; 

� съблюдаване правата на страните – членки на конвенцията при изпълнението на 

нейните разпоредби; и 

� повишаване сигурността на полетите. 

Към ICAO е създадена въздухоплавателна комисия, която има следните задължения: 

- разглежда и препоръчва на съвета да приеме изменения на приложенията 

към конвенцията за гражданско въздухоплаване; 

- създава технически подкомисии, в които всяка договаряща държава може 

да бъде представена, в случай че желае това; 

- консултира съвета на организацията относно събирането и предоставянето 

на договарящите държави на онези сведения, които сметне за необходими 

и полезни за развитието на въздухоплаването. 

3.3.Европейска организация за безопасност на въздухоплаването 

(ЕВРОКОНТРОЛ) 

За изпълнението на поставените цели в Международна конвенция на ЕВРОКОНТРОЛ за 

сътрудничество за безопасност на въздухоплаването е създадена Европейска организация 
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за безопасност на въздухоплаването (ЕВРОКОНТРОЛ), която осъществява своята дейност 

в сътрудничество с националните граждански и военни власти. Организационната 

структура на ЕВРОКОНТРОЛ включва постоянна комисия за безопасност на 

въздухоплаването, носеща отговорност за определяне на генералната политика на 

организацията и агенция за безопасност на въздухоплаването, която отговаря за 

изпълнението на поставените и произтичащите от конвенцията задачи. 

Организацията е ангажирана с изпълнението на следните задачи: 

- да анализира бъдещите нужди на въздушното движение и новите технологии, 

необходими за посрещането на тези нужди; 

- да разработва и утвърждава общи дългосрочни цели в областта на аеронавигацията; 

- да координира средносрочните национални планове с цел разработването на общ 

средносрочен план за развитие на системите за управление на въздушния трафик в 

рамките на дългосрочните цели в областта на въздушния транспорт; 

- да провежда обща политика по отношение на земните и бордовите 

аеронавигационни системи и подготовката на персонала, обслужващ въздушния 

трафик; 

- да проучва и взема мерки за подобряване на рентабилността и ефективността на 

аеронавигацията; 

- да насърчава и провежда проучвания, тествания и изпитания в областта на 

аеронавигацията; 

- да събира и разпространява резултатите от проучванията, тестовете и изпитанията, 

извършвани от страните - членки на организацията, в областта на аеронавигацията; 

- да координира програмите на договарящите страни за изследване и развитие на нови 

технологии в областта на аеронавигацията; 

- да проучва проблемите на аеронавигацията, които са предмет на изследване от 

Международната организация за гражданска авиация и други международни 

организации; 

- да проучва поправките на регионалните аеронавигационни планове, представяни на 

Международната организация за гражданска авиация; 

- да изпълнява всички други задачи, които могат да й бъдат възложени; 
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- да подпомага договарящите и други заинтересувани страни, които не са членки на 

ICAO, в изграждането и действието на международна система за управление 

потоците на въздушно движение; 

- да определя и събира такси, налагани на ползвателите на аеронавигационни услуги, 

съгласно Многостранното споразумение за пътните такси от името на договарящите 

страни и от името на държави, които не са членки, но са страни по многостранното 

споразумение за пътни такси. 

3.4.Европейската агенция за авиационна сигурност (EASA - European Aviation 

Safety Agency) 

Европейска агенция за авиационна сигурност е създадена на 15 юли 2002 г. Нейното 

седалище се намира в гр. Кьолн, Германия. Тя поема функциите на Обединените 

Авиационни власти и има за цел да гарантира безопасността на гражданското 

въздухоплаване. Страните от Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ)33 са 

членове на тази агенция. 

Агенцията има следните задачи: 

- да предлага на ЕС нови нормативни актове в областта на авиационната 

сигурност; 

- да въвежда и контролира спазването на правила за безопасност, включително да 

проверява страните-членки за спазването на тези правила; 

- да сертифицира въздухоплавателни средства и техните системи, както и да 

одобрява организациите, които се занимават със самолетостроене и поддържане 

на аеронавигационни съоръжения; 

- да одобрява за достъп до ОЕВП оператори от трети страни (които не са членки 

на ЕС); 

- да анализира и изследва сигурността и безопасността на превозите. 

 
33 Европейската асоциация за свободна търговия - European Free Trade Association   (EFTA) – е основана на 3 
май 1960 г. като алтернативен „блок” за търговия между страните, които не могат или не желаят да се 
присъединят към Европейската икономическа общност, понастоящем ЕС. Създаването на асоциацията е 
установено със Стокхолмската конвенция от 4 януари 1960 г., в която участват седем страни. Към момента 
само Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенщайн са останали членове на ЕАСТ, като Норвегия и 
Швейцария имат само статут на основатели. 

 



215 
 

Като част от инициативата за създаване на Общо европейско въздушно пространство, 

агенцията получава и някои допълнителни задачи, които следва да бъдат изпълнени до края 

на 2013 г., между които е сертифицирането на функционалните въздушни блокове при 

участие на повече от три страни в тях. 

Най-общо регулиращите функции на EASA са свързани със сертифицирането на 

авиационния персонал; одобряване на организации, занимаващи се с поддържането на 

аеронавигационни съоръжения; удостоверяване на техническата годност на 

въздухоплавателните средства; установяване на изисквания по отношение на 

организациите, обучаващи авиационен персонал; сертифициране на организации, 

занимаващи се със самолето - и приборостроене. 
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Глава 8 

МЕЖДУНАРОДНА СПЕДИЦИЯ 

1. СЪЩНОСТ И ЗНАЧЕНИЕ НА СПЕДИТОРСКАТА ДЕЙНОСТ 

 Спедиторите действат като посредници между товародателите и транспортните 

оператори при осъществяване на превозите във връзка с външнотърговския стокообмен 

между различните страни. Те организират всички етапи от транспортния процес като могат 

да извършват и самите превози. При изпращането на стоки по различни дестинации може 

да се наложи участието на едни или повече превозвачи, освен това се налагат различни 

изисквания и условия за изпълнението на тези превози. Спедиторските услуги имат 

предназначението да осигурят и координират целия процес по подготовка и осъществяване 

на превозите с цел задоволяване на изискванията на клиентите. Много често спедиторите 

не са ангажирани пряко в осъществяването на самия превоз, а действат само като агенти. 

Те обаче притежават достатъчно знания и опит, за да подготвят и придвижат необходимата 

документация, както и да организират всички операции, свързани с осъществяването на 

международните превози. 

В зависимост от функциите и правомощията, с които разполага спедиторът може да 

действа като: 

- пълномощник – в този случай той изпълнява всички възложени процедури от името 

и за сметка на своя клиент; 

- комисионер – когато изпълнява възложените му задачи от свое име и за сметка на 

клиента и сключва превозни договори; 

- транспортен оператор – когато извършва спедиционните услугите от свое име и за 

своя сметка, независимо дали за тази цел използува ресурсите на собствена фирма 

или наема подизпълнители. 

Освен сключване и изпълнение на превозни договори, спедиторът организира и 

извършва широката гама от други услуги, свързани с изготвяне на документи, митническо 

оформяне, опаковане, претоварване и складиране на стоката, инкасиране на нейната 

стойността полза на продавача и пр. В развитите държави спедиторите дори сключват 



217 
 

договори за логистични услуги, с които поемат снабдяването с материали и 

разпределението на продукцията на производителите и снабдяването на магазинната мрежа. 

По същество, спедицията представлява производство и продажба на услуги. 

Технологичният цикъл на тази дейност включва: 

- пазарно проучване и дефиниране на услугите, които ще бъдат предлагани; 

- организиране на производството на спедиторски услуги чрез подходящи външни 

подизпълнители; 

- маркетинг и продажба на услугите; 

- производство (изпълнение) на спедиторски услуги; 

- тарифиране и фактуриране на услугите; 

- инкасиране на вземанията; 

- уреждане на рекламации и искове; 

- информационен обмен в рамките на спедиторската фирма и с нейните клиенти и 

подизпълнители. 

2. МЕЖДУНАРОДНИ И НАЦИОНАЛНИ РЕГЛАМЕНТИ В ОБЛАСТТА НА 

СПЕДИЦИЯТА 

2.1.Общи условия за осъществяване на спедиторска дейност 

В началото на ХХ век в Западна Европа са създадени Общи условия за осъществяване на 

спедиторска дейност, които представляват разширени типови договори за спедиционни 

услуги. Те целят да запълнят празнотите в правната регламентация на спедицията, като 

дефинират общи понятия и правила и изясняват отговорностите и задълженията на страните 

по спедиционния договор. Тези условия ограничават отговорността на спедитора. 

2.2.Общи спедиторски условия (ОСУ) на Националното Сдружение на 

българските спедитори (НСБС) 

В България основният правен регламент в дейността на спедиторите са Общите 

спедиторски условия, които са приети от Националното Сдружение на българските 

спедитори през 1996 г. Те се прилагат се за спедиторски услуги, при които складирането на 

стоката е само част от технологичния процес на нейния превоз (т.нар. междинно 

складиране).  
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При изпълнението на поетите ангажименти към клиентите, спедиторът се излага на 

рискове, които не винаги може да предвиди и/или предотврати. В повечето от случаите той 

не вижда стоката, чийто превоз организира или извършва. Това обаче не го освобождава от 

отговорност и от рекламациите, които могат да бъдат предявени към него по повод повреди 

на стоката, дължащи се на неподходяща опаковка или неправилното й подреждане в 

превозното средство. Освен това, опасните стоки могат да причинят вреди на трети лица, 

на имущество и на околната среда, за които спедиторът-оператор може да бъде подведен 

под отговорност. 

Приемането на ограниченията в отговорността на спедитора по ОСУ от страна на 

възложителя на превоза не представлява пречка другите заинтересовани от доставката на 

стоката лица (изпращач, получател, купувач, продавач) да предявят иск в неограничен 

размер, тъй като те не са страна по спедиционния договор. В този смисъл, митническите 

власти също могат да предявяват искове срещу спедитора за превозвана или декларирана 

от него пратка, в която изпращачът е укрил контрабандна стока без негово знание. 

С цел намаляване на посочените професионални рискове, Общите спедиторски условия 

предвиждат клиентът да се ангажира с декларация, че стоките му са подходящо опаковани 

и маркирани за превоз, съдържанието и свойствата им съответстват на придружаващите ги 

документи и тези стоки не са предмет на забранени сделки. Това практически намалява 

възможността на спедитора да бъдат вменявани допълнителни отговорности. 

ОСУ задължават клиента да обезщети спедитора за вредите, понесени от него при 

изпълнение на спедиторската поръчка, дължащи се на външни причини. Тук се включва 

заплащането на данъци, мита и глоби и др., които спедиторът е бил принуден - но не е бил 

длъжен - да заплати. Клиентът се задължава да обезщети спедитора и срещу исковете на 

трети страни, които съгласно спедиционния договор самият клиент няма право да предяви 

към него. Това може да са митнически глоби за натоварена без знанието на спедитора 

контрабандна стока или искове на купувач, продавач, изпращач и получател, които 

надвишават лимита на отговорност на спедитора по ОСУ. 

2.3.Общи складови условия (ОСКУ) на Националното сдружение на българските 

спедитори 

Общите складови условия на НСБС се прилагат тогава, когато същността на 

спедиторската услуга се изразява в съхранение/складиране на стоката и свързаните с това 



219 
 

допълнителни операции (разтоварване, натоварване, преопаковане), независимо дали тази 

дейност се извършва в склад на спедитора или в склад на негов подизпълнител. Те не се 

прилагат, ако складирането на стоката е технологична част от превоза (т.нар. междинно 

складиране), напр. при претоварване на стоката от един на друг вид транспорт, при 

събиране на групажни пратки в групажен склад и пр. В този случай се прилагат 

разпоредбите на ОСУ, освен по специална договорка между клиента и спедитора. 

ОСКУ разглеждат спедитора винаги като складов оператор, независимо дали той 

извършва услугите си в собствен склад, в нает склад или в склад на подизпълнител. Това 

означава, че спедиторът не е комисионер, а е страна по договора с възложителя и съответно 

носи отговорност за причинените вреди, дори когато складовата услуга се извършва от 

подизпълнител (пристанище, обществен склад и пр).  

Отговорността на спедитора, действащ като складов оператор е ограничена до 4 щатски 

долара на килограм от брутното тегло на липсващата или повредена стока, но не повече от 

25 000 щатски долара по една складова разписка (или заместващ я документ) за отделна 

партида стока. 

3. СПЕДИЦИОНЕН ДОГОВОР – СЪЩНОСТ, ОСОБЕНОСТИ И ВИДОВЕ 

Спедиционният договор е частен случай на комисионен договор. Когато сключва 

договор за превоз за сметка на възложителя, спедиторът има взаимоотношения с продавач, 

купувач, изпращач и получател на стоката. Ако стоката бъде препродадена по време на 

процеса на транспортиране са налице допълнителни купувачи и продавачи. Голяма част от 

така описаните лица имат право да дават определени указания на спедитора наред с 

възложителя. 

Обикновено указания на спедитора може да дава възложителят, който е негов клиент, но 

в практиката са познати и други случаи. За един превоз спедиторът може да има повече от 

един възложител - напр. когато доставката на стоката до борда на кораба се изпълнява по 

нареждане на продавача, а превозът й по море - от нейния купувач. Възложителят може да 

договори със спедитора неговите услуги да бъдат заплатени от лица, с които спедиторът 

няма договорни отношения – например от изпращача и/или получателя на стоката. В тази 

връзка и в зависимост от изпълняваните функции, спедиторът може да сключва следните 

видове договори: 
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3.1.Договор за представителство 

При сключването на договор за представителство спедиторът действа само в рамките на 

дадените му от клиента изрични пълномощия и представителни права. В този случай, 

отговорността за спедитора е свързана и ограничена само до грешки, допуснати от него, в 

следствие на небрежност, пропуски, нарушения, превишаване или злоупотреба с дадените 

му пълномощия. 

3.2.Комисионен договор 

Комисионен договор се сключва винаги, когато клиентът може да изиска директно 

изпълнение на договора за услуга, независимо дали той е обявен от спедитора за страна по 

договора, сключен с изпълнителя на услугата. Страни по договора са възложителят и 

изпълнителят, а спедиторът е само посредник-организатор на услугата, която може да бъде 

превоз, претоварване, складиране и пр. В тази си роля той е длъжен да прехвърли на клиента 

правата, задълженията и резултатите от сделката, като си удържи договорената комисионна. 

3.3.Договор за превоз, складиране, претоварване и пр. 

Когато спедиторът действа като транспортен или складов оператор и изпълнява 

превозни, складови и стифадорски операции, то той е превозвач, складодържател, 

стифадорска фирма и пр., независимо дали извършва съответната услуга със собствените 

си ресурси, или за своя сметка наема подизпълнители. В този случай сключените от 

спедитора договори по същество не са спедиционни, а договори за превоз, складиране, 

претоварване и пр. По правило при сключване на такива договори спедиторът отговаря за 

всички причинени на клиента щети даже ако няма пряка вина за тях (напр. за повреда на 

стоката при авария на товарния автомобил). Тази отговорност се отменя или ограничава 

само според условията на приложимите правни норми - напр. по Конвенцията CMR при 

международен превоз по шосе. 

Етапите от сключването и изпълнението на спедиторската сделка включват:  

- Запитване от клиента; 

- Изясняване на подробностите по запитването; 

- Изготвяне на оферта; 

- Офериране; 

- Осъществяване на подходящ диалог с клиента; 
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- Поръчка от клиента; 

- Поръчка към превозвача; 

- Потвърждение от превозвача; 

- Потвърждение към клиента; и 

- Изпълнение на поръчката. 

Изпълнението на поръчката приключва с тарифиране и фактуриране на превоза, 

инкасиране на плащането по спедиционния договор и уреждане на рекламации (в случай че 

те възникнат). 

4. ТРАНСПОРТНО-СПЕДИЦИОННИ ОПЕРАЦИИ И УСЛУГИ 

4.1.  Сключване на спедиционен договор 

Подобно на всеки друг вид търговски договор, спедиционният договор се сключва чрез 

представяне на оферта и след нейното приемане, а изпълнението му започва с поръчката от 

клиента. ОСУ съдържат постановки свързани с валидността на офертата, промяна на 

цената, допълнителни разходи, превоз и складиране на стоки, изискващи специални 

условия и съоръжения, обезпечаване на плащането. 

Ако между клиента и спедитора няма сключен общ договор, с който да са уговорени 

общи условия на превозите, всяка спедиторска оферта за превоз трябва да съдържа като 

минимум следните реквизити: вид и наименование на товара; вид на транспорта и 

транспортно средство, с което ще се извърши превозът; франкировка; цена на 

спедиторската услуга; услуги, включени в цената; услуги изключени от цената; правна база; 

свободно време и денгубни срокове; срок на доставката; начин на плащане; маршрут на 

превоза; дата на натоварване; валидност на договора и общи условия на НСБС. 

4.2.  Приемане, съхранение и експедиране на стоките от спедитора 

Общите спедиторски условия регламентират момента на приемане на стоката от 

спедитора, неговата отговорност за външния вид и съдържанието на пратките, поетите 

ангажименти пред митническите органи, действия на спедитора при предаване на видимо 

увредена стока, отговорност на спедитора при събития предизвикани от непреодолима 

сила34. 

 
34 Force Majeure. 
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4.3.  Митническо оформяне 

Спедиторът извършва действията по митническото оформяне само като пълномощник 

на клиента и не отговаря за грешките, пропуските и злоумишлените действия на последния 

(напр. за различия между стоката и търговските й документи, наличие на контрабандна 

стока и пр). Митническите власти обаче не са обвързани от ОСУ и в горните случаи 

насочват исковете си към спедитора като митнически декларатор и/или отговорно лице. 

Общите спедиторски условия предвиждат задължението на клиента да обезщети спедитора 

за вредите, понесени от действията на митническите органи, освен ако тези вреди са 

произлезли от грешки и пропуски на спедитора. Следва да се има предвид, че спедиторът 

не е длъжен да изпълнява инструкции на клиента, които водят до митнически нарушения. 

4.4.  Предаване на стоките от спедитора 

ОСУ дефинират конкретния момент на предаване на стоката, отговорността при отказ на 

получателя да приеме стоката или ако поиска тя да му бъде предадена на място, 

неупоменато в спедиционния договор (при което възникват допълнителни разходи), както 

и действията предприемани, когато по независещи от спедитора причини стоката изобщо 

не може да бъде предадена на получателя. 

4.5.  Застраховки в спедиторската дейност 

В заявката на клиента често е включена и поръчка към спедитора относно застраховане 

на стоката срещу рисковете при нейния превоз, претоварване и складиране. Основното 

правило, което е валидно по отношение на транспортните застраховки е застраховането на 

стоката да се извършва за сметка на клиента и само по изрична негова инструкция, указваща 

застрахователната стойност и рисковете, които следва да се покрият. 

Понякога спедиторът предварително е сключил абонаментна застраховка или притежава 

генерални полици за карго-застраховка и след поръчката на клиента, стоката му се вписва 

в месечното застрахователно сведение. В подобни случаи застраховката се сключва от 

името на спедитора, но за сметка и в полза на клиента. Поради това, спедиторът не носи 

отговорността на застраховател пред клиента си, но е отговорен за допуснати лични грешки 

и пропуски при застраховане на превозваната стока (погрешно обявена застрахователна 

стойност, неправилен избор на застрахователен агент, липса на застраховка и пр.). 
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При изпълнение на поръчка за застраховане спедиторът е длъжен да уведоми клиента си 

относно валидността на застрахователното покритие и изключенията от правилото, т.е. 

случаите, в които застрахователят законно е освободен от задължението да изплаща 

обезщетение. 

При настъпване на застрахователно събитие спедиторът е длъжен да предприеме 

необходимите действия за защита на материалните интереси на клиента си - в т.ч. да се 

намалят щетите, свързани със стоката и да се обезпечи правото на клиента да предяви 

застрахователен иск. След това спедиторът прехвърля правото на застрахователно 

обезщетение в полза на клиента, а правото на регрес срещу виновната за щетите страна - в 

полза на застрахователя. 

4.6.   Специфични условия по отношение на стоки със специални свойства - 

извънгабаритни, тежки, бързоразвалящи се, опасни и пр. 

В общите спедиторски условия се предвиждат т. нар. изключени стоки (ценни 

метали, банкноти, скъпоценности, произведения на изкуството, ценни книжа, тютюневи 

изделия и концентрирани алкохолни напитки), чийто превоз, претоварване и складиране 

спедиторът предприема само по специално договаряне с клиента. Като правило, 

изключените стоки не са покрити от стандартната застраховка "отговорност на спедитора 

по ОСУ". Приемането на поръчка за превоз/складиране на изключени стоки е свързано с 

допълнителна застраховка от страна на спедитора относно неговата отговорност, предвид 

високата стойност на стоките и повишения риск от криминални деяния. 

4.7.  Заплащане на разходите и възнаграждението на спедитора 

ОСУ дефинират общи принципи за заплащане на услугите на спедитора, най-важните, 

от които са следните: 

- ако няма изрично договорен падеж, сумата се счита за дължима на 10-ия ден от 

датата на издаване на фактура от спедитора за клиенти в България и на 14-ия ден 

за клиенти в чужбина; 

- при просрочване на плащане с настъпил падеж, платецът дължи такса за 

просрочване; 

- ако спедиторът е приел да инкасира възнаграждението си от трета страна, 

възложителят винаги остава солидарно отговорен за заплащане на сумата; 
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- спедиторът има право да изиска предплата или обезпечение, както и да се 

разпореди със стоките по свое усмотрение, с цел осигуряване и възстановяване на 

разходите и щетите, понесени при изпълнение на спедиционната поръчка; 

- спедиторът не е длъжен за своя сметка да предоставя гаранции и депозити, 

покриващи плащането на митни и данъчни сборове, навла и пр., ако все пак го 

направи, той може да изиска незабавна компенсация от страна на клиента. 

4.8.  Право на задържане и разпореждане със стоките 

Спедиторът има право да задържи стоките и стоковите документи за обезпечаване на 

вземанията си. Ако длъжникът въпреки това не изплати просрочената сума, спедиторът има 

право да продаде стоката и да удържи от получената сума дължимото възнаграждение. 

Остатъкът следва да бъде депозиран в банка по сметка, открита на името на клиента или 

собственика на стоката. 

4.9.  Кореспондентска мрежа 

Извършването на международни спедиторски услуги изисква координирани действия в 

отправния и крайния пункт на превоза, например: приемане на стоката от изпращача и 

предаването й на получателя, претоварване на стоката при комбинирани превози, експортно 

и импортно митническо оформяне, инкасиране на наложен платеж и т.н. 

Осъществяването на транспортни услуги на международния пазар изисква 

спедиторската фирма да създаде задгранична мрежа от спедитори-кореспонденти, с които 

да работи съвместно в началото и при приключването на международния превоз. 

Спедиторите-кореспонденти работят в условията на оперативно и търговско 

сътрудничество, като обменят търговска информация за клиенти и сделки. 

5.  ОТГОВОРНОСТ НА СПЕДИТОРА 

Отговорността на спедитора при щети от липси и повреди на стоката е лимитирана до 

следните размери: 

- до 2,00 СПТ на килограм от брутното тегло на липсващата/повредената стока при 

превози по морски или речен транспорт и при международни превози в 

комбинирано съобщение, при които не може да се установи мястото на 

настъпване на щетата; 
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- до 8,33 СПТ на килограм от брутното тегло на липсващата/повредената стока при 

международни превози с автомобилен и железопътен транспорт; 

- до лимитите на отговорност, определени в Монреалската конвенция при 

международни превози по въздуха. 

При щети, възникнали от закъснение при доставката, обезщетението се ограничава до 

размера на възнаграждението на спедитора. Когато спедитора действа като пълномощник 

или комисионер, в случай на забавена доставка не се получава комисиона. Ако обаче той 

договаря превоз в ролята на транспортен оператор, забавената доставка може да причини 

загуба на цялото навло за превоза. 

При всички други искове, като щети от липси и повреди на стоката при вътрешен превоз, 

грешки и пропуски на спедитора, които са ощетили клиента, но нe са причинили липси и 

повреди на стоката, дължимото от спедитора обезщетение се ограничава до 2,00 СПТ на 

килограм от брутното тегло на превозваната (претоварвана, манипулирана) стока, но не 

повече от 666,67 СПТ на колет и 50 000 СПТ на една спедиционна сделка. 

Всички дефинирани в ОСУ ограничения на отговорността отпадат, в случай че се 

установят щети, причинени от престъпни действия на спедитора и/или при изрично приети 

от спедитора обявена стойност и/или обявен интерес от доставката на стоката. 

Въпреки ограниченията, дефинирани в общите спедиторски условия, отговорността на 

спедитора при изпълнение на спедиционния договор може да достигне доста високи 

размери. Например: ако при международен автомобилен превоз на 20 тона прецизно 

оборудване на стойност над 1 млн. лева настъпи злополука и товарът бъде унищожен, 

съгласно конвенцията CMR и ОСУ дължимото от спедитора-превозвач обезщетение, 

ограничено до 8,33 СПТ на килограм е равно на 166 000 СПТ и възлиза на около 430 000 

лева. Подобен "ограничен" иск може да причини фалита на една средна по размер 

спедиторска фирма. Намаляването на вероятността от такива случаи при осъществяване на 

спедиторската дейност се извършва чрез застраховка на професионалната отговорност на 

спедитора за максимално възможния размер. 
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6. РЕКЛАМАЦИИ И ДАВНОСТНИ СРОКОВЕ ПО СПЕДИЦИОННИТЕ 

ДОГОВОРИ 

При сключването на спедиционен договор, ако превозът се извършва въз основа на 

условията на международна конвенция, то прилаганите сроковете и процедури са в 

съответствие с предвиденото в нея. В останалите случаи, в съответствие с ОСУ, щетите 

следва да бъдат документирани и рекламационните искове да бъдат предявени в рамките на 

следните срокове: 

• при приемане на стоката от получателя - за явни липси и повреди; 

• до 5 дни след доставката - при скрити липси и повреди; 

• до 20 дни след договорения или обичаен срок доставка - при забавяне на 

доставката или недоставяне на стоката; 

• до 30 дни след събитието - при всички други случаи. 

Рекламацията трябва да бъде придружена с документи, доказващи щетата, нейната 

причина и стойност. Тя се счита за законно предявена само когато клиентът е заплатил 

всички дължими суми на спедитора без отлагане, отбив или прихващане. 

Давностните срокове за предявяване и отхвърляне на рекламации и за завеждане на 

съдебни дела се определят съгласно приложимото право, което може да бъде международна 

транспортна конвенция или българското законодателство. 

7. НАЦИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ 

ОРГАНИЗАЦИИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА СПЕДИТОРИТЕ 

7.1.  Международна федерация на спедиторските асоциации (FIATA - 

International Federation of Freight Forwarders Associations) 

Международната федерация на спедиторските асоциации е основана на 31 май 1926 г. 

във Виена, Австрия от 16 национални спедиторски асоциации (сдружения) от европейските 

държави. Понастоящем седалището и секретариатът на FIATA се намират в гр. Цюрих, 

Швейцария. 

Целите на федерацията са свързани обединяването на националните и регионални 

асоциации на спедиторите в целия свят за защитаване, утвърждаване и координиране на 
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професионалните и браншови интереси на спедиторите на международно ниво. Във връзка 

с тяхното изпълнение, FIATA си е поставила следните задачи: 

• Поддържане на контакти и участие в дейността на международните 

правителствени и неправителствени организации, имащи отношение към 

международния транспорт, спедицията и търговията; 

• Участие при формирането на законодателството и търговските обичаи, 

регулиращи международния бизнес; 

• Осъществяване на активна дейност, по отношение на издигането на 

престижа на спедиторската професия; 

• Организиране на професионално обучение в спедиторския бранш; 

• Защита на интересите на членовете на федерацията и участие в 

разрешаването на проблемите на международната търговия и транспорт. 

FIATA e организация с идеална цел, която представлява един бранш, наброяващ повече 

от 40 000 спедиторски и логистични компании. В този бранш са заети над 10 милиона лица 

от 150 страни по света. Федерацията има статус на консултант към Икономическия и 

социален съвет на ООН (ECOSOC)35, към Конференцията на ООН за търговия и развитие 

(UNCTAD)36 и към Комисията на ООН по международно търговско право (UNCITRAL)37. 

Тя представлява спедиторския бранш и пред много други правителствени организации, 

административни органи, частни международни организации в областта на транспорта като 

Международната търговска камара38, Международната асоциация за въздушен транспорт, 

Международния съюз на железниците, Международния съюз за автомобилен транспорт, 

Световната клиентска организация39, Световната търговска организация40 и др.  С други 

думи, FIATA е най-голямата неправителствена организация в областта на транспорта, която 

има влияние в целия свят.  

Федерацията е организирала дейността си в институти, консултативни съвети и работни 

групи. Всеки от тези органи се занимава с всички въпроси, касаещи международната 

 
35 Economic and Social Council. 
36 United Nations Conference on Trade and Development. 
37 United Nations Commission on International Trade Law. 
38 International Chamber of Commerce. 
39 World Customs Organization. 
40 World Trade Organization. 
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спедиция. Институтите заседават два пъти годишно. Те изпълняват техническата работа във 

федерацията. Понастоящем са формирани три института: 

• Институт за товарен въздушен транспорт; 

• Институт за работа с клиенти; и  

• Институт за мултимодален транспорт. 

Някои от институтите са формирали постоянни работни групи – например: Институтът 

за мултимодален транспорт има три такива групи – за морски, за железопътен и за 

автомобилен транспорт, а Институтът за въздушен транспорт има една работна група за 

решаване на въпросите и споровете с IATA. Работните групи докладват на съответните 

институти резултатите от своята дейност.  

За въпросите, които касаят целия спедиторски бранш са формирани 4 консултативни 

съвета, а именно: 

• Консултативен съвет за превозите на опасни товари; 

• Консултативен съвет по правните въпроси; 

• Консултативен съвет по професионалното обучение; и  

• Консултативен съвет по въпросите на безопасността и сигурността. 

Всички те си сътрудничат с институтите и работните групи и заседават при 

необходимост. 

Членовете на федерацията са разделени в 4 секции по географски признак, както следва: 

• Африка и Среден Изток; 

• Северна и Южна Америка; 

• Азия и Тихия океан; и 

• Европа. 

Регулярните срещи на секциите – два пъти годишно - имат за цел да разрешат 

възникналите регионални проблеми и да ги поставят за разглеждане пред институтите и 

техническите органи на FIATA. Стремежът е да се идентифицират и подпомогнат членовете 

на федерацията от съответния район при разрешаването на местните проблеми. Освен това, 

важно е да се хармонизират действията на страните – членки и да се обмени опит с 

останалите спедиторски асоциации от други райони.  
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7.2.  Българска асоциация за спедиция, транспорт и логистика (НСБС – 

Национално сдружение на българските спедитори) 

Българската асоциация за спедиция, транспорт и логистика е учредена на 22 май 1992 г. 

(първоначално под името Национално сдружение на българските спедитори) като 

организация с идеална цел. Към момента в НСБС членуват 76 спедиторски фирми (с 

българско и чуждо участие), които съвкупно извършват над две трети от международните 

спедиторски услуги в България. Спедиторските фирми, членове на НСБС реализират над 

половината от приходите и 83 % от брутната печалба в спедиторския бранш. От 1994 

г. НСБС представлява България в Международната федерация на спедиторските 

асоциации. Представители на сдружението участват в органите на FIATA и чрез тях в 

дейността на Европейската конференция на министрите на транспорта (ЕКМТ), 

Европейската комисия, Икономическата комисия за Европа на ООН, Международната 

търговска камара и редица международни организации в сферата на транспорта (IRU, UIC, 

IATA, IMO и др.). От 2003 г. НСБС е член на Европейската Асоциация за спедиторски, 

транспортни, логистични и митнически услуги (European Association for Forwarding, 

Transport, Logistics and Customs Services - CLECAT), чрез която получава право на глас при 

взимането на решения от Европейската комисия засягащи транспортната политика на 

Общността. Само спедиторските компании - членове на НСБС, са оторизирани да ползват 

утвърдените в международната търговия документи на FIATA. НСБС участва активно и в 

усъвършенстването на правната база на международния транспорт и спедицията в страната 

и чужбина, както и във формирането на транспортната политика на България. С 

предприетите активни действия и инициативи сдружението има съществен принос за 

създаването на пазарно-ориентиран бизнес климат в България, особено по отношение на 

българското фискално, митническо и външнотърговско законодателство.  

Цели, които си е поставила асоциацията в своята дейност са следните: 

• да представлява и пази интересите на спедиторския бранш пред държавните 

органи; 

• да утвърждава доброто име на спедитора и неговата професия; 

• да подготвя и повишава квалификацията на спедиторските кадри; 

• да участва в правното регулиране на международния транспорт и спедиция в 

България и в международен план; 
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• да стимулира търговското сътрудничество между членовете, да съдейства за 

решаването на спорове между тях и да предотвратява нелоялната конкуренция. 

Асоциацията се управлява от управителен съвет, контролна комисия и секретариат. 

Основната цел и насоките за бъдеща дейност на НСБС са: да подпомага за развитието и 

практическото изпълнение на национална логистична стратегия, както и да работи за 

ускорената и безпроблемна интеграция на България в Европейския Съюз. 

8. ДОКУМЕНТИ И ФОРМУЛЯРИ НА FIATA 

Спедиторските документи за превоз и складиране на стоки намират широко приложение 

наред с документите, издадени от фактическите изпълнители на услугите (превозвачи и 

складодържатели). Спедиторът задължително трябва да издаде собствен транспортен или 

складов документ в следните случаи: 

• когато действа като оператор и извършва транспортни или складови 

услуги от свое име и за своя сметка; 

• когато услугата (респ. отговорността) на спедитора се разминава по 

обхват или по време с услугата на физическия превозвач (напр. когато 

спедиторът приема стоката преди натоварването й на превозно средство и 

я предава след разтоварването; при комбиниран превоз със смяна на 

превозвача и пр.); 

• когато стоковият акредитив се усвоява срещу издаден от спедитора 

документ (FBL, FCR, FCT, FWR); 

• при инкасиране на наложен платеж, тъй като в местоназначението стоката 

трябва да попадне в разпореждане на кореспондента на спедитора; 

• когато по указания на възложителя, спедиторът участва в попътна смяна 

на собствеността върху стоката; 

• при групажните превози, при които спедиторът изпраща пратките от свое 

име и ги адресира до свой кореспондент. 

Спедиторът може да изготви собствени "домашни" (house) форми на спедиторските 

документи - товарителници, коносаменти, рециписи и складови разписки. С оглед 

избягването на описаните рискове в спедицията, FIATA е разработила типови спедиторски 
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документи и формуляри, които са утвърдени в международната практика и са признати от 

товародателите, банките и застрахователите. 

8.1.  Документи на FIATA 

8.1.1. Прехвърляем мултимодален коносамент на FIATA (Negotiable FIATA 

Mutimodal Bill of Lading, FIATA FBL) - превозен документ, предназначен да бъде 

използван от спедиторите, които действат като мултимодални транспортни 

оператори (МТО), може да се използува и като морски коносамент (Ocean Bill of 

Lading). С издаването му спедиторът поема отговорността на превозвач и отговаря 

пред възложителя, както за своите грешки и пропуски, така и за щетите, причинени 

от всички подизпълнители, изпълняващи превоза; 

8.1.2. Спедиторски реципис на FIATA (FIATA Forwarders Certificate of Receipt, 

FIATA FCR) - документ, с който спедиторът потвърждава: приемане и поемане на 

отговорност за дадена партида стока и неотменимото си задължение за експедиране 

на стоката към посочения в рециписа получател, или задържането й на негово 

разположение. Използува се главно при договорите за покупко-продажба с 

франкировка EXW. Спедиторът може да предаде FIATA FCR на изпращача едва след 

като получи в свое разпореждане стоката. След като FIATA FCR бъде представен на 

купувача или в банката, продавачът губи правото си на разпореждане със стоката. 

FIATA FCR не е прехвърляем документ. Поради факта, че предаването на стоката на 

получателя не зависи от представянето му, той се издава само в един оригинален 

екземпляр; 

8.1.3. Спедиторски сертификат за транспорт на FIATA (FIATA Forwarders 

Certificate of Transport, FIATA FCT) - документ, чрез който спедиторът потвърждава 

приемането на дадена стокова партида и поемането на отговорност за нейната 

експедиция и предаване, съгласно указанията на посочения в документа получател. 

Спедиторът е задължен да предаде стоката в крайния пункт на приносителя на 

оригиналния FIATA FCT. Предаването обикновено се извършва посредством 

определен от спедитора превозвач или кореспондент. FIATA FCT не е превозен 

документ и спедиторът не носи отговорност по него като превозвач; 

8.1.4. Складова разписка на FIATA (FIATA Warehouse receipt, FIATA FWR) - с 

издаването на складовата разписка спедиторът потвърждава приемането на 
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отговорно пазене на дадена партида стока и поемането на задължение за предаването 

й, съгласно указанията на посочения в документа вложител. FIATA FWR е 

непрехвърляем документ, освен, ако в нея изрично е отбелязано, че е прехвърляема. 

Прехвърлянето на собствеността върху стоката, описана във FIATA FWR се 

извършва посредством джиро от страна на титуляра-вложител; 

8.1.5. Непрехвърляема мултимодална товарителница на FIATA (Non-negotiable 

FIATA Mutimodal Transport Waybill) - превозен документ, предназначен за 

спедиторите, които действат като транспортни оператори и организират превози от 

свое име и за своя сметка. Основната разлика между FIATA FWB и FIATA FBL е, че 

мултимодалната товарителница е непрехвърляема и не може да бъде издадена “на 

заповед”, както коносамента. На практика, собствеността върху стоката все пак може 

да бъде прехвърлена, ако вписаният във FIATA FWB получател извърши 

джиросване за сметка на трето лице. Първоначално вписаният получател обаче не 

може да използва джиросаната FIATA FWB за усвояване на акредитив за стойността 

на стоката. 

8.2. Формуляри на FIATA 

8.2.1. Инструкции за експедиция на FIATA (FIATA Forwarding Instructions, FFI). 

Понякога клиентите дават устни указания, които впоследствие отричат. С оглед 

избягването на проблеми от подобен характер и за улесняването на дейността на 

спедиторите, FIATA е разработила унифициран формуляр на Инструкции за 

експедиция (FFI), която се попълва от клиента и се предава на спедитора за 

изпълнение; 

8.2.2. Декларация на товародателя за превоза на опасни стоки (Shippers 

Declaration for the Transport of Dangerous Goods, FIATA SDT) - съдържа информация 

за класификацията на стоките, съгласно Конвенцията ADR при превоза по шосе, RID 

при превоза по железница и IMDG/IMO при превоза по море. 

8.2.3. Сертификат на товародателя за тегло на стоката при комбинирани и 

мултимодални превози – неточностите при обявяването на брутната и нетна маса на 

предадената за превоз стока може да доведе до сериозни проблеми за спедитора, 

които са свързани с превишение на допустимото общо и осово натоварване и 

съответните глоби при автомобилен превоз; злополуки при претоварване на стока с 
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неразчетена за съответното тегло претоварна механизация; обвинения в контрабанда 

от страна на митническите органи и др. С оглед избяването на тези неточности 

спедиторът изисква сертификат на товародателя за тегло на стоката при 

комбинирани и мултимодални превози. Документът може да се използва и при 

унимодални превози и представлява декларация за масата на стоката (общо и по 

колети), както и за масата на нейната транспортна опаковка, като ангажимент от 

страна на товародателя. 
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Глава 9 

МЕЖДУНАРОДНИ КОМБИНИРАНИ И МУЛТИМОДАЛНИ ПРЕВОЗИ 

1. СЪЩНОСТ И СПЕЦИФИКИ НА КОМБИНИРАНИТЕ И 

МУЛТИМОДАЛНИТЕ ПРЕВОЗИ 

Общите характерни черти на комбинираните и мултимодални превози са свързани с 

това, че те се извършват с два и повече вида транспорт (напр. с автомобилен и железопътен, 

с морски, речен и железопътен транспорт, с морски и въздушен транспорт и т.н.) и се 

организират и управляват от мултимодален транспортен оператор (МТО), който поема 

отговорността на превозвач за стоките и издава единен транспортен документ, валиден за 

осъществяване на превоза по веригата от изпращач до получател. Мултимодалният 

транспортен оператор може да бъде един от физическите превозвачи на стоката (напр. 

параходство), или договорен превозвач, който не участва във физическото придвижване на 

стоките – напр. спедиторска фирма.  

Основните разлики между двата вида превози се състоят в следното: 

- при мултимодалния транспорт превозът от изпращач до получател се извършва в едно 

и също товарно помещение (контейнер, оборотна надстройка, полуремарке, железопътен 

вагон), което се прехвърля от едно на друго превозно средство по различните видове 

транспорт – т.е. отсъства действието “физическо претоварване” на стоката;. 

- при комбинирания транспорт стоковите опаковки се претоварват от едно в друго 

товарно помещение по различните видове транспорт – напр. от хамбар на кораб в автомобил 

или в железопътен вагон. Не се считат за комбинирани превозите в групаж, при които 

пратките се събират с един товарен автомобил в отправното депо, превозват се с групажен 

автомобил до получаващото депо и се разпределят до получателите с трети товарен 

автомобил. Не са комбинирани и превозите, при които не е издаден единен транспортен 

документ, валиден за всички отсечки на превоза. 

Според видовете транспорт, използвани при осъществяване на превоза, 

мултимодалните и комбинираните превози могат да се класифицират на сухопътни превози 

(вкл. железопътен и автомобилен транспорт); превози по водни пътища (морски и речен 

транспорт); и смесени превози - възможните комбинации са много, като в тях се включва и 
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въздушен транспорт (напр.: речен, морски и железопътен транспорт; морски, въздушен и 

автомобилен транспорт; железопътен, речен и автомобилен транспорт и пр.) 

От своя страна според използваните товарни помещения мултимодалните превози, се 

подразделят на: превози на голямотонажни контейнери; превози на комплектни товарни 

автомобили с и без шофьорите; превози на комплектни жп вагони; превози на ремаркета и 

полуремаркета; превози на оборотни надстройки. 

2. ВИДОВЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МУЛТИМОДАЛНИТЕ ПРЕВОЗИ 

2.1.Мултимодални превози по суша 

2.1.1. Превози на голямотонажни контейнери 

Превозите на голямотонажни контейнери се организират по технологията автомобил - 

железопътен вагон - автомобил. Във връзка с организацията и изпълнението на тези 

превози европейските железници са създали собствена организация ИНТЕРКОНТЕЙНЕР, 

която извършва продажбите, организирането и контрола на мултимодалните контейнерни 

превози в Европа. Мултимодални транспортни оператори, които организират превозите на 

голямотонажни контейнери са основно железопътните компании и специализирани 

дирекции и фирми към същите, крупни спедиторски фирми и някои крупни товародатели 

(производители и търговци), които превозват значителни обеми товари по фиксирани 

маршрути за своя сметка, напр. между две свои фабрики или дистрибуционни складове. 

Превозите се извършват под покритието на железопътна товарителница, която играе 

ролята на мултимодален транспортен документ (МТД). В някои случаи, мултимодалните 

транспортни оператори използват собствени документи като комбинирани товарителници 

и коносаменти. В ценово отношение технологията е конкурентна с автомобилните превози 

само по дълги отсечки и то основно при извършването на превози в рамките на ЕС, превози 

от ЕС до Централна Европа и превози от ЕС до Турция. Този вид превози почти не се 

използват в българския външнотърговски стокообмен. 

2.1.2. Превози на железопътни вагони 

При липса на изградени индустриални железопътни коловози, вагоните се натоварват на 

специализирани автомобилни шасита и се подават за натоварване в склад на изпращача, 

респ. за разтоварване при получателя. С това се избягват претоварванията по гарите и 

отговорността за натоварване, подреждане, укрепване и преброяване на товарите във 
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вагоните се прехвърля към изпращача. Това е и основната функция на технологията, която 

не цели да конкурира автомобилните превози. 

Тези превози се организират от железопътните компании със собствен или нает 

специализиран автопарк. Могат да се прилагат само за леки обемни товари – като правило, 

с тегло до 15 тона на вагон, предвид голямото собствено тегло на вагона и ограничението 

на товароподемността при шосейните превози. 

Превозите се извършват под покритието на железопътна товарителница, служеща като 

мултимодален транспортен документ. 

2.1.3. Превози на товарни автомобили с водач - RO-LA (RO-MO41) превози 

При организацията на този вид мултимодални превози товарните автомобили се 

превозват със специализирани ниски платформени вагони, които се движат в блок-влакове 

по фиксирано разписание и маршрут. Характерно за тях, е че те са придружени превози, т.е. 

водачите на автомобилите пътуват с пътнически (респ. спални) вагони в състава на същия 

блок-влак. 

Оператори на RO-LA технологията са железопътните компании и създадените от тях 

специализирани фирми за мултимодални превози (CEMAT - Италия, D-KOMBI – Германия, 

O-KOMBI – Австрия и пр.). В качеството си на подпревозвач RO-LA операторът издава 

железопътна товарителница, която служи като мултимодален транспортен документ. 

Основните предимства от прилагането на този вид превози са свързани с разтоварването 

на пътната мрежа от трафика на тежкотоварни автомобили. При RO-LA, превозите те се 

движат по шосе само по кратки отсечки – напр. до отправния и от крайния терминал. 

Недостатъците на технологията са:  

- високата себестойност на превоза, поради необходимостта от специализирани 

железопътни вагони и непродуктивния престой на влекача и водача по време на 

превоза по железница; 

- ограниченията в габаритите на товарните автомобили по много отсечки на RO-

LA превозите, които се налагат поради ограничения в габаритите по 

железопътните трасета (напр.: тунели, подлези и пр.) по много маршрути; 

 
41 От немски език - Rollende Landstrasse или от английски – Rolling-Motorway. 
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- ограничената гъвкавост на превозите – RO-LA влаковете се движат по фиксирани 

и ограничени на брой маршрути и честотата им е достатъчно голяма само по най-

натоварените направления. 

2.1.4.  Превоз на непридружавани полуремаркета - Хукепак42 превози 

Полуремаркетата се транспортират със специализирани вагони с “джобове”, в които 

лягат осевите агрегати на полуремаркетата. Превозите се извършват с блок-влакове по 

фиксирано разписание и маршрут.  Доставката до отправния и от крайния железопътен 

терминал се извършва по шосе с влекачи на превозвача или на компанията – оператор на 

Хукепак-технологията.  

Оператори на тези превози са железопътните компании и създадените от тях 

специализирани фирми за мултимодални превози, а мултимодалният транспортен документ, 

който се издава е железопътна товарителница. 

Предимствата на тази технология са свързани с разтоварването пътната мрежа от 

движението на товарни автомобили с полуремаркета и създаването на възможности да се 

извършват превози и през периодите, през които се забранява движението на автомобили 

пътната мрежа (почивни и празнични дни). Освен това, тази технология осигурява по-

висока гъвкавост от тази на RO-LA превозите, тъй като влекачите и шофьорите се 

освобождават за извършване на други превози на автотранспортните фирми. 

Недостатъците на Хукепак превозите включват: 

- необходимост от скъпи, високоспециализирани вагони; 

- необходимост от специализирани полуремаркета – изисква се полуремаркетата да 

бъдат специално усилени за повдигане с товар; 

- ограничен брой маршрути и ограничена честота на Хукепак-влаковете; 

- ограничения в габаритите на ремаркетата. 

2.1.5. Превози на оборотни надстройки 

При тази технология с платформени вагони се превозват сменяеми каросерии без шаси 

и осев агрегат. Превозите се организират в блок-влакове по фиксирани разписания и 

маршрути. Транспортирането от и до железопътните терминали се извършва със 

специализирани автомобилни платформи. 

 
42 От немски език – Huckepack. 
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Мултимодалните превози с оборотни надстройки имат всички предимства на RO-LA и 

Хукепак превозите и само някои от техните недостатъци. Най-голямото предимство спрямо 

останалите технологии за мултимодални превози по суша е ниската стойност на оборотните 

надстройки, както и голямата им товароподемност и обем. 

Унимодален транспортен документ по железопътната отсечка е жп товарителницата, а 

МТО могат да бъдат: 

- специализирани фирми към жп компаниите (D-KOMBI, O-KOMBI и др.), които 

наемат или закупуват оборотни надстройки и предлагат мултимодални превози от 

врата до врата;  

- транспортни и спедиторски фирми, опериращи с оборотни надстройки. 

- някои крупни товародатели (производители, търговци), които извършват 

превози за собствена сметка със собствени или наети оборотни надстройки. 

В качеството на мултимодален транспортен документ обичайно се използува 

автомобилна товарителница, но някои МТО разработват собствени МТД (директни 

коносаменти или мултимодални товарителници). При това отговорността на операторите в 

повечето случаи се определя по правилата за шосеен транспорт. 

2.2.Мултимодални превози по вода  

2.2.1. Превози на голямотонажни контейнери 

Превозите на голямотонажни контейнери по вода се извършват чрез претоварване от 

морски на речни контейнеровозни кораби, и обратно. Последните поколения речни 

контейнеровози могат да превозват до 180 TEU43 (20’ контейнери) по някои отсечки на р. 

Рейн. Размерите на най-често използваните стандартизирани TEU са представени в таблица 

18. 

 

 

 
43 От английски език - twenty-foot equivalent unit (TEU) – двадесет-футовите товарни единици са единици за 
товарен капацитет, които се използват често при изчисляване на капацитета на контейнеровозите и 
контейнерните терминали.   Те се основават на обема на 20-футовите интермодални контейнери, които са 
стандартизирани и могат лесно да бъдат претоварвани от един на друг вид транспорт. Аналогична товарна 
единица са четиридесет футовите контейнери (forty-foot equivalent unit - FEU), които често се записват по 
документи като 2 TEU. 
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Таблица 18 Капацитет и габаритни размери на най-често използваните контейнери 

Източник: Maersk Shipping, 2010 
Мултимодални транспортни оператори при превозите на голямотонажни контейнери 

могат да бъдат: 

- морски и речни параходства; 

- контейнерни оператори без собствен флот  (NVOCC) 44; 

- спедиторски фирми; 

- някои крупни товародатели. 

Като мултимодален транспортен документ за тези превози обикновено се използва 

директен коносамент45 или мултимодален коносамент46, а физическите превозвачи по 

морската и речната отсечка обикновено издават морски и речни товарителници. 

Мултимодалните контейнерни превози „море – река” се характеризират с най-ниска 

себестойност при международните превози на генерални товари, въпреки че срокът за 

доставка до вътрешността на континента (напр. до получаващо пристанище) е значително 

 
44 От английски език - Non-vessel Operating Common Carrier. 
45 Through Bill of Lading (B/L). 
46 Combined/Multimodal Transport Bill of Lading (B/L). 

Дължина Ширина Височина Обем Брой TEU 

20 ft (6,1 m) 8 ft (2,4 m) 8.5 ft (2,6 m) 989 cu ft (28,0 m3) 1 

40 ft (12 m) 8 ft (2,4 m) 8.5 ft (2,6 m) 1,980 cu ft (56 m3) 2 

45 ft (14 m) 8 ft (2,4 m) 8.5 ft (2,6 m) 3,060 cu ft (87 m3) 2 or 2.25 

48 ft (15 m) 8 ft (2,4 m) 8.5 ft (2,6 m) 3,264 cu ft (92,4 m3) 2.4 

53 ft (16 m) 8 ft (2,4 m) 8.5 ft (2,6 m) 3,604 cu ft (102,1 m3) 2.65 

Високообемни 

20 ft (6,1 m) 8 ft (2,4 m) 9,5 ft (2,9 m) 1,520 cu ft (43 m3) 1 

Контейнери с половин височина 

20 ft (6,1 m) 8 ft (2,4 m) 4.25 ft (1,30 m) 680 cu ft (19 m3) 1 
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по-дълъг, отколкото при превозите, включващи морски и железопътен транспорт или 

морски и автомобилен транспорт. 

2.2.2.  Превози LASH47 

При организацията на LASH – превозите натоварените в речните пристанища лихтери 

(баржи) се теглят от речни влекачи до отправното речно-морско пристанище и там се 

прибират в хамбарите на специализирани лихтероворовози - “майки”, които ги превозват 

по море. В крайното речно-морско пристанище лихтерите отново се пускат на вода и по 

вътрешни водни пътища достигат до местоназначението си.  

Мултимодални транспортни оператори при тези превози обичайно са самите 

параходства, а в някои случаи и спедиторски фирми.  

Като мултимодален транспортен документ се издава директен коносамент. 

2.3.Смесени мултимодални превози 

2.3.1. Смесени мултимодални превози на контейнери. 

Смесените мултимодални превози на контейнери започват обикновено с превоз по 

железопътен или автомобилен транспорт до отправно пристанище, след което следва 

морски превоз до крайното пристанище и отново жп или автомобилен превоз до 

получателя. В началната или крайна отсечка може да бъде включен и речен транспорт, 

както и повече от един вид сухоземен транспорт. 

Мултимодални транспортни оператори при този вид превози могат да бъдат: 

- морските контейнерни линии, които предлагат превози от врата до врата; 

- контейнерни оператори, които не притежават собствени транспортни средства 

(NVOCC); 

- спедиторски фирми. 

Съответно мултимодалните транспортни документи, които се издават за целия превоз са 

директни или мултимодални коносаменти. 

2.3.2. Смесени мултимодални превози на железопътни вагони 

Като пример за смесени мултимодални превози на железопътни вагони могат да се 

посочат жп превозите между България и ОНД, тези между Скандинавските страни и 

континентална Европа. 

 
47  От английски език – LASH - lighter aboard ship - баржа на борда на кораб. 
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При тези превози железопътните вагони се превозват по морска отсечка със 

специализирани фериботни кораби. За товарене на вагоните на и разтоварването им от 

ферибота е необходимо оборудване на пристанищните терминали с подвижни релсови 

рампи. 

Мултимодални транспортни оператори на този вид превози са железопътните 

компании, а за МТД се използва железопътната товарителница. Съответно отговорността 

на МТО за липси и повреди е лимитирана по условията приложими към жп превозите. 

2.3.3. Смесени мултимодални превози на товарни автомобили 

Смесените мултимодални превози на товарни автомобили се извършват с речни и морски 

фериботни и РО-РО48 кораби. 

Основните разлики между фериботните и РО-РО кораби са свързани със следното: 

- РО-РО корабът е класифициран като товарен кораб и може да превозва до 12 

пътника – шофьори и придружители на стоката. Съответно пътническите места 

на борда са ограничени до 12;  

- Фериботният кораб е класифициран като товаро-пътнически и може да 

превозва по-голям (но все пак ограничен от класификационното свидетелство) 

брой пътници. За целта фериботът е оборудван с пътническа (пасажерска) част, 

включително и със спални каюти за по-дългите маршрути. 

Мултимодален транспортен оператор при РО-РО и фериботните мултимодални превози 

на товарни автомобили са автомобилните превозвачи, а за МТД служи автомобилната 

товарителница. 

2.3.4. Смесени мултимодални превози на полуремаркета 

Смесените мултимодални превози на полуремаркета се извършват преди всичко с 

морски и речни РО-РО кораби, въпреки че непридружавани полуремаркета се превозват и 

по фериботните линии. По сухоземната отсечка превозът на полуремаркето може да бъде 

извършен както по шосе, така и по технологията Хукепак.  

 
48 От английски език - Roll-on/roll-off (RO-RO) – РО-РО корабите са конструирани за превоз на товари в 
колесни транспортни средства като автомобили, камиони, полуремаркета, контрейлери и пр. , които се 
натоварват на собствен ход на кораба, т.е. натоварват се по хоризонтален способ, за разлика от ЛО-ЛО (lift 
on-lift off (LO-LO)) корабите, при които натоварването се извършва чрез специализирани кранове по 
вертикален способ. 
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За разлика от превозите на цели автомобилни композиции, мултимодални транспортни 

оператори при превозите на полуремаркета могат да бъдат: 

- речните и морските параходства, които закупуват или наемат полуремаркета и 

предлагат транспортна услуга от врата до врата (например датската компания 

DFDS Seaways49 и италианската компания Merzario50); 

- спедиторски фирми със собствени или наети полуремаркета; 

- транспортни фирми – главно т. нар. “трейлер-оператори” специализирани в 

този вид превози, при които съотношението влекачи: полуремаркета достига 

до 1:10.  

Мултимодален транспортен документ при вътрешноевропейските превози е 

автомобилната товарителница – т.е. отговорността на МТО е като за автомобилен превоз. 

При междуконтиненталните превози Европа – Северна Африка като МТД често се използва 

и мултимодален коносамент.  

2.3.5.Смесени мултимодални превози на оборотни надстройки 

Смесените мултимодални превози на оборотни надстройки се извършват с РО-РО кораби 

по море и река, както и по железопътен и автомобилен транспорт в сухоземната отсечка. 

Технологията изисква специално оборудвани терминали в морските и речни пристанища.  

Мултимодални транспортни оператори при превозите на оборотни надстройки могат 

да бъдат: 

- спедиторски фирми със собствени или наети оборотни надстройки, които 

използват наети превозни средства (автокомпозиции, шасита) за сухоземния 

превоз на надстройките; 

- транспортни фирми, които извършват превозите със собствени надстройки и 

собствени превозни средства; 

- специализирани дъщерни фирми на железопътните компании, които оперират 

собствени или наети надстройки и продават мултимодалната транспортна 

услуга на спедитори и товародатели; и 

 
49 Компанията извършва превози с фериботни и малки круизни кораби между Копенхаген и Осло, в Северно 
море (по направленията Нюкасъл – Амстердам и Харуич - Есбиерк), в Ламанша (Дувър - Данкърк) и в 
Балтийско море (Клайпеда – Киел/Карлсхам/Сасниц). 
50 Компанията извършва фериботни превози по направление Европа - Среден Изток, както и морски превози 
по направленията Европа – Далечен Изток и Европа – Америка. 
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- някои крупни товародатели, които извършват превози за собствена сметка. 

Като мултимодални транспортни документи при вътрешноевропейските превози на 

оборотни надстройки се използват както мултимодални товарителници или коносаменти 

(при превозите, които включват морска отсечка), така и автомобилна или мултимодална 

товарителница (при превозите, включващи речна отсечка). 

3. ВИДОВЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КОМБИНИРАНИТЕ ПРЕВОЗИ 

Класификацията на комбинираните превози не е по товарни помещения, защото при 

смяната на вида транспорт стоката физически се претоварва от едно в друго товарно 

помещение – напр. от железопътен вагон в хамбара на кораб и оттам в каросерията на 

товарен автомобил. 

Основните видове комбинирани превози, които се извършват най-често в международно 

съобщение са: 

3.1.Превози  по морски, въздушен и автомобилен транспорт  

Превози, включващи морски, въздушен и автомобилен транспорт се извършват по 

направлението Далечен Изток – Европа. Недостатък на този вид комбинирани превози е 

претоварването на стоката, което поражда разнородни проблеми, например: 

- тарифни проблеми – тарифирането на превозваната стока по различните 

видове транспорт се извършва по различни принципи (на обем, на тегло, на 

заета площ и пр.) и с различни коефициенти на преобразуване на тези 

показатели; 

- проблеми на контрола върху транспортните операции; 

- необходимост от многократно приемане и предаване на стоката - при всяка 

смяна на транспортното помещение; 

- трудно осигуряване на опазването на стоката; 

- увеличен риск за мултимодалните транспортни оператори от възникване на 

щети при операции, които не са под техния пряк контрол, но за които те носят 

отговорност – например: за подреждането и укрепването на стоката в 

товарното помещение след всяко попътно претоварване. При това, 
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отговорността на транспортните оператори при комбинираните превози не е 

по-ниска, отколкото при мултимодалните превози; 

- МТД и МТО при комбинираните превози се различават от тези при 

мултимодалните. 

3.2.Сухоземни комбинирани превози  

Сухоземните комбинирани превози включват участие на автомобилен и железопътен 

транспорт. Най-често мултимодални транспортни оператори при тях са: 

- железопътните компании, които издават директни жп товарителници за превоз 

от изпращач и до получател, неразполагащи с индустриални жп коловози;  

- спедиторски фирми, които организират транспортна верига и използват за 

МТД собствени мултимодални товарителници или коносаменти. 

3.3.Водни комбинирани превози  

Водните комбинирани превози се извършват по море и река. При тях мултимодални 

транспортни оператори могат да бъдат: 

- речните и морски параходства, които предлагат комбинирани транспортни 

услуги от врата до врата, като извършват превоза по едната водна отсечка и 

наемат подпревозвач за другата. Като мултимодални транспортни документи 

се ползват директните коносаменти; и 

- спедиторски фирми, които наемат подпревозвачи за двете водни отсечки и 

използват за МТД собствени мултимодални товарителници или коносаменти. 

3.4.Смесени комбинирани превози  

Смесените комбинирани превози включват транспортиране както по воден, така и по 

сухоземен транспорт. Най-често мултимодалните транспортни оператори са същите както 

при водните комбинирани превози, а именно: 

- параходства, предлагащи транспорт от врата до врата при издаване на  

директен коносамент; и 

- спедиторски фирми, които извършват същото. 
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4. МУЛТИМОДАЛНИ И КОМБИНИРАНИ ТРАНСПОРТНИ ОПЕРАЦИИ 

Операциите, извършвани от транспортните оператори при осъществяването на 

мултимодалните и комбинирани превози изискват задълбочени познания относно всички 

видове транспорт, както и относно възможностите за франкиране, приложимите търговски 

и транспортни документи, изискванията на митническите режими, отговорностите на 

страните по транспортните договори, правилата за сключване на застраховки, процедурите 

за осъществяване на претоварни и складови операции и пр. Следователно, извършването на 

всички тези операции представлява висококвалифицирана дейност, с която МТО могат да 

се заемат едва след наличието на обширен опит и знания. В тази връзка следва да се 

представят същността и спецификите на тези операции. 

Основните операции, които се извършват при организацията и осъществяването на 

мултимодални и комбинирани превози включват: 

4.1.  Планиране на превоза 

Мултимодалните и комбинирани превози дават богат избор на транспортни алтернативи 

по отношение на използване на различните видове транспорт, маршрути и превозвачи. 

Предварителното проучване на възможните варианти за организиране на превоза и 

неговото планиране по избрания вариант дават възможност за оптимално решение по 

отношение на: себестойност и цена на превоза, срок на доставка, опазване на стоката и др. 

критерии. Съответно избраният вариант трябва да бъде съгласуван с клиента поне по 

отношение на използваните видове транспорт и срока на доставка. 

4.2.  Приемане и предаване на стоката 

При мултимодалните превози транспортният оператор приема стоката в началото на 

превоза от изпращача и я предава в края на получателя. При смяна на транспортното 

средство и на вида транспорт се приема/предава само товарното помещение (полуремарке, 

контейнер и пр.) и придружаващите стоката търговски и транспортни документи, освен при 

основателно съмнение за липси и повреди – следи от отваряне или от удар на товарното 

помещение, следи от изтичане/изсипване на товара. От една страна, това намалява 

рисковете от неправилно приемане/предаване и от стокови липси по транспортната верига. 

От друга страна обаче, липсите и повредите се установяват едва при получателя и МТО 
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трудно може да ангажира отговорността на виновния подизпълнител по мултимодалната 

верига. 

При комбинираните превози стоката многократно се приема и предава по веригата от 

изпращач до получател. Това увеличава рисковете от неправилно приемане на стоката от 

следващия подизпълнител (превозвач), от изчезване на колет или забравяне на колет в 

склада, от повреда при претоварните операции или поради неправилно стифиране на 

стоката в следващото транспортно средство, т.е. при комбинираните превози съществува 

по-голям риск от причиняването на щети, които обаче се забелязват по-лесно. 

4.3.  Координация в критичните точки на превоза 

Критичните точки както при мултимодалните, така и при комбинирания превози са 

точките на смяна на превозните средства и вида транспорт. При това координацията се 

осигурява от мултимодалните транспортни оператори. Тази координация включва ясни и 

точни инструкции от МТО към подизпълнителите по отношение на следното: 

- приемане на стоката и нейните документи от изпращача или от предишния 

подизпълнител; 

- издаване на унимодален транспортен документ или складов документ (който служи 

само за нуждите на МТО); 

- извършване на превоза, респ. на претоварване, междинно складиране, подреждане и 

укрепване на стоката при комбинираните превози; 

- застраховане на отговорността на подизпълнителя към МТО; 

- предаване на стоката и нейните документи (при мултимодалния превоз – предаване 

на транспортното помещение) на следващия подизпълнител в точно указано място, 

време и начин; 

- предаване на стоката и нейните документи на получателя и при необходимост – 

инкасиране на дължимите суми (стойност на стоката, транспортни разходи, 

мита/ДДС и пр.); 

- подаване на незабавна информация от подизпълнителя при невъзможност да изпълни 

дадените му инструкции или при всякакви други обстоятелства от форсмажорен 

характер. 
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4.4.  Обработване на рекламации 

При установяване на повреди, липси и закъснения в доставките, както и при неспазване 

на други важни условия на превозните договори (напр. предаване срещу инкасиране на 

стойността на стоката или срещу определен документ) от подизпълнителите, клиентите на 

мултимодалните транспортни оператори имат право да предявят рекламации. При това 

МТО имат задължение да извършат следните операции: 

- уведомяване на клиента; 

- уведомяване на застрахователя, който покрива отговорността на МТО и искане на 

инструкции; 

- изпълнение на инструкциите на застрахователя; 

- предприемане на действия за минимизиране на щетите; 

- документиране на размера и вида на щетите; 

- локализиране51 на щетата и ангажиране на отговорността на виновния 

подизпълнител; 

-  установяване причините за щетата; 

- довършване на превоза на стоката; 

- установяване на стойността на щетата и оформяне на застрахователен иск пред 

застрахователя; 

- оформяне на рекламационен иск срещу отговорния подизпълнител; 

- уреждане на финансовите последици от щетата с правоимащия – според 

търговската франкировка това може е товародателят, изпращачът или получателя 

на стоката, или КАРГО-застрахователят. 

При наличие на застраховка на отговорността на спедитора, заплащането на обезщетение 

на правоимащия се извършва директно от застрахователя на МТО. 

4.5.  Ценообразуване и тарифиране на мултимодалните и комбинирани 

превози 

При ценообразуването на мултимодалните превози се определя единна цена за превоза 

от врата до врата. Тази цена може да бъде:  

 
51 Локализиране на щетата означава МТО да установи при кой от подизпълнителите е възникнала щетата (ако 
това е възможно) и да му връчи писмено уведомление (Notice of claim), че си запазва правото да го държи 
отговорен. 
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- паушална - за цялото количество стока в товарното помещение (на контейнер, на 

полуремарке); или  

- на мерна единица (за определено тегло, обем, заета площ, бройка - палет, кашон, 

варел, дреха на закачалка и пр.). 

При определянето на цените за мултимодалните превози проблем представлява 

различното тарифиране в различните видове транспорт и използването на различни бази за 

определяне на навлата. 

Превозните цени при комбинираните превози се определят въз основа на себестойността 

на превозите, изчислена от подизпълнителите в най-различни мерни единици, които се 

преобръщат една в друга по различни коефициенти. Мултимодалният транспортен 

оператор е длъжен да даде на клиента си обща (крайна) цена за превоза. При това възникват 

проблемите, свързани с: 

- прилагане на различни мерни единици като бази за определяне на цената – 

тарифен обем, тарифно тегло, тарифна площ, пратка, бройка, стойност на стоката 

– които следва да се преобръщат една в друга и да се сравняват, като се взема най-

високата получена стойност; 

- прилагане на различни коефициенти на преобръщане (конвертиране) на мерните 

единици при определяне на цената (например: 1 куб. м = 330 кг при 

автомобилните превози, 6 куб. м = 1 тон при въздушните превози, 1 куб. м = 1 тон 

при морските превози; 1 линеен метър = 2,4 кв. м заета площ = 1750 тарифни кг и 

пр.); 

- използване на различни минимални цени за различните основни и допълнителни 

услуги; 

- прилагане на различни коефициенти на закръгляване на тарифната цена – като 

правило нагоре до 10 кг, 100 кг, 1 тон, 0,3 кб. м, 1 куб. м, 0,5 линейни метра и пр.; 

- необходимост от съобразяване с множество елементи на себестойността на 

превоза, които не бива да се изпускат при ценообразуването, защото 

подизпълнителите няма да пропуснат да ги тарифират на МТО; 

- заплащане на превозните цени в различни валути и възникване на евентуални 

курсови разлики и промени във времето между офериране и изпълнение на 

превозите. 
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5. МЕЖДУНАРОДНА ПРАВНА БАЗА НА МУЛТИМОДАЛНИТЕ ПРЕВОЗИ 

 Международната нормативната уредба в областта на мултимодалните и комбинирани 

превози регламентира отговорността на транспортните оператори към техните клиенти; 

клаузите на мултимодалните транспортни документи, които материализират тази 

отговорност в договор за превоз и отговорността на физическите подизпълнители на 

превоза към МТО. 

5.1.Конвенция на ООН за международен мултимодален превоз на стоки 

Още през 30-те години на XX век се правят опити за международно регламентиране на 

отговорността на МТО, но първият сериозен документ в тази насока е Конвенцията на ООН 

за международен мултимодален превоз на стоки, подписана на 24 май 1980 г. в гр. Женева, 

Швейцария. Тази конвенция обаче, среща силната съпротива на лобито на контейнерните 

превозвачи в развитите държави, извършващи превози от врата до врата, тъй като премахва 

много от изключенията и ограниченията на отговорността им, на които те се позовават 

(морски опасности, грешки на навигацията и пр.). В резултат на това, конвенцията е 

ратифицирана само от 10 държави (никоя, от които не е индустриална или морска сила) и 

до момента не може да събере необходимия кворум от 30 страни-членки, за да влезе в сила. 

Въпреки че не са влезли в сила, постановките на конвенцията за мултимодални превози са 

включени в законодателството на някои държави (в т.ч. на САЩ), както и в мултимодалните 

транспортни договори на някои МТО. 

Основните принципи на конвенцията за международни мултимодални превози на стоки 

са следните: 

- прилагането на конвенцията е задължително при всички мултимодални превози, 

които започват или завършват в страна-членка на конвенцията; 

- отговорността на МТО при липси и повреди на стоката се приема по презумпция, 

т.е. товародателят не е длъжен да доказва, че щетите са възникнали по време на 

превоза и по вина на МТО, а последният е длъжен да докаже обратното; 

- размерът на отговорността се определя по комбинирания принцип, а именно: 

ü При водни и смесени превози дължимото обезщетение е 

ограничено до 2,75 СПТ на кг от брутното тегло на повредената или 

липсващата стока, но не повече от с максимум до 920 СПТ на колет; 
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ü броят колети е този, който е вписан в МТД, но ако в него не е 

вписана бройка, счита се че цялото товарно помещение - контейнер, 

ремарке и пр. - съдържа само един колет и отговорността се 

ограничава съответно до обезщетение за един колет;  

ü при сухоземни превози дължимото обезщетение е ограничено до 

8,33 СПТ на кг от брутното тегло, без ограничения на колет; 

ü ако мястото на възникване на щетата може да се локализира, 

отговорността на МТО се определя съгласно приложимото 

международно или национално законодателство за дадения вид 

транспорт и/или място на възникване на щетата; 

ü при щети, дължащи се на умисъл или груба небрежност на МТО или 

на неговите подизпълнители, ограничения на отговорността не се 

прилагат. 

Срокът доставка се уговаря между мултимодалния транспортен оператор и клиента или 

за такъв се приема срокът, в който добросъвестен превозвач би извършил превоза. 

Отговорността на МТО за просрочване на срока доставка е в размер 2,5 пъти стойността на 

навлото за забавената стока, но не повече от общото навло за цялата партида стока. 

Предварителният транспорт до отправния пункт, в който мултимодалния транспортен 

оператор приема стоката за международен превоз, както и последващият транспорт от 

крайния пункт, в който МТО предава стоката след международния превоз, не подлежат на 

разпоредбите на конвенцията. 

Издаденият мултимодален транспортен документ е първостепенно доказателство за 

състоянието, в което МТО е приел стоката, т.е. документ издаден без забележки означава, 

че стоката е приета в добър външен вид и състояние и така трябва да бъде предадена на 

получателя. 

Уведомление за установени явни щети или липси се представя на следващия работен ден 

след доставка на стоката, за скрити щети или липси – до 6 работни дни след доставката, а 

за закъснение при доставката - до 60 дни от датата, на която е сладвало да се достави 

стоката. Рекламацията трябва да бъде представена в срок от 6 месеца от доставката, а 

давността за завеждане на съдебен иск е 2 години. 



251 
 

За разлика от унимодалните превози, където отговорността на превозвача по отделните 

видове транспорт е регламентирана с международно признати конвенции (CMR, COTIF-

CIM, монреалска, Ротердамски правила и пр.), понастоящем не съществува единен правен 

регламент за отговорността на МТО при мултимодалните и комбинираните превози. 

Отговорността на МТО за липси, повреди и неспазен срок доставка при 

мултимодалните и комбинирани превози може да се дефинира по 3 основни варианта: 

• Мрежова отговорност (network liability): отговорността на МТО се приравнява към 

отговорността на превозвачите по всеки вид транспорт, включен в мултимодалния 

превоз; 

• Унифицирана отговорност (uniform liability): отговорността на МТО е унифицирана 

и ограничена до определен размер по цялата мултимодална транспортна верига. Като 

правило, този размер се определя като средна величина между най-ниската 

отговорност при морския превоз (обичайно 2 СПТ на кг бруто тегло 

повредена/липсваща стока) и най-високата отговорност при въздушния превоз (17 

СПТ на кг); 

• Комбинирана отговорност: комбинация от гореизложените принципи, като най-

често ползваните алтернативи са: 

ü при сухоземните превози по железопътен и автомобилен 

транспорт отговорността на МТО е унифицирана въз основа на отговорността 

на автомобилен превозвач, т.е. по Конвенцията CMR; 

ü  при водните превози по морски и речен транспорт 

отговорността на МТО е унифицирана въз основа на отговорността на морски 

превозвач – по Правилата от Хага или Хага-Висби, по-рядко по Хамбургските 

или Ротердамските правила; 

ü при смесените превози по сухопътен и воден транспорт 

отговорността на МТО е унифицирана за целия превоз на база отговорността 

на морския превозвач, но ако може да се докаже, че отговорността е 

произлязла по сухоземната отсечка, се прилага отговорността на сухоземния 

превозвач (обикновено по Конвенцията CMR). 

Отговорността на подизпълнителите - унимодални превозвачи и претоварвачи на 

стоката в отделните етапи на мултимодалния или комбиниран превоз - се дефинира 
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относително лесно по приложимата конвенция или национално законодателство за тяхната 

услуга (автомобилен, морски, речен, железопътен или въздушен превоз, услуга по 

претоварване, складиране). Когато съответната услуга на подизпълнителя не е обхваната от 

законови норми (напр. изготвяне на документи, обмитяване), се прилагат условията на 

сключения договор между мултимодалния оператор и подизпълнителя. 

5.2.Правила на Конференцията на ООН за търговия и развитие и на 

Международната търговска камара относно мултимодалните 

транспортни документи (UNCTAD/ICC Rules for Multimodal transport 

Documents) 

Докато се чака влизането в сила на Конвенцията на ООН за международните 

мултимодални превози на стоки, Комитетът по морски транспорт на Конференцията на 

ООН за търговия и развитие (UNCTAD) дава инструкции за разработването на типови 

документи за мултимодалните превози в сътрудничество със съответните търговски 

международни организации, на базата на правилата от Хага и тези от Хага-Висби, а също и 

на основата на съществуващи документи като мултимодалния коносамент на FIATA и 

други документи на Международната федерация на спедиторските асоциации и 

унифицираните правила за издаване на комбинирани транспортни документи на 

Международната търговска камара (ICC). Съвместна група от UNCTAD и ICC разработва 

правилата за мултимодалните транспортни документи до края на 1991 г. Тези правила 

влизат в сила на 1 януари 1992 г. Те са залегнали в много от документите на международни 

организации като FIATA (мултимодален коносамент на FIATA), BIMCO и др. 

  Правилата няма силата на закон, но имат статут на договореност и се прилагат само ако 

са включени в договора за превоз, без формални изисквания и без оглед на това дали става 

въпрос за унимодален или мултимодален превоз, който включва един или няколко вида 

транспорт. 

След като веднъж са включени в договора за превоз, тези правила отменят прилагането 

на всички противоречащи правила, освен в случаите, когато водят до повишаване на 

отговорността и задълженията на мултимодалните транспортни оператори. Тези правила 

могат да се прилагат само до степента, до която не си противоречат със задължителните 

разпоредби на международните конвенции и националните законодателства, прилагани по 

отношение на мултимодалните договори за превоз.   
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Аналогично на Конвенцията на ООН за международните мултимодални превози на 

стоки, отговорността на МТО съгласно правилата се приема по презумпция, т.e. МТО е 

отговорен за липси и повреди и закъснения в доставките, докато стоките са се намирали под 

негово разпореждане, освен ако не докаже, че няма вина – той и наетите от него 

подизпълнители. Лимитите на отговорност по тези правила са аналогични на лимитите по 

Конвенцията, но съществуват известни разлики по отношение на случаите, в които се 

изплащат обезщетения. Например: съгласно конвенцията, МТО не е отговорен за липсите в 

случай на забавяне на доставката, освен ако изпращачът не е предал стоката при условията 

на обявена стойност и срочен превоз, които са приети от съответния оператор. Освен това, 

МТО не е отговорен за липси, повреди или закъснения в доставките по отношение на стоки, 

които се превозват по морски или речен транспорт, когато съответните щети възникнат 

вследствие на: 

- действие, бездействие или грешка на капитана или неговия екипаж по време на 

плаването или при управлението на кораба; 

- пожар, освен ако не е причинен по грешка или поради незнание от превозвача. 

Тези случаи на изключения създават възможност за отмяна на отговорността, когато 

липсите или повредите са възникнали в резултат на немореходност на кораба. Тогава МТО 

трябва да докаже, че е положил всички необходими усилия, за да осигури мореходност на 

кораба  при започването на превози. По този начин се осигурява съвместимост на правилата 

за мултимодалните транспортни документи са Правилата от Хага и тези от Хага-Висби.  

Времето, в което мултимодалният транспортен оператор е отговорен за поверените му 

стоки, тече от момента на приемането на стоките от изпращача до момента на тяхното 

предаване на получателя. Той е отговорен и за всички действия и бездействия на своите 

служители, агенти и наетите от него подизпълнители. 

Лимитите на отговорността, предвидени съгласно правилата, са по-ниски от тези по 

Конвенцията на ООН за международните мултимодални превози на стоки. Те се основават 

на лимитите определени в Протокола от 1979 г., който повишава размера на отговорността 

съгласно правилата от Хага-Висби. Тези лимити са в следните размери: 

- при участие на воден транспорт в мултимодалния или комбинирания превоз, ако 

стойността на стоките не е обявена или не е деклариран друг интерес от превоза, 

МТО дължи обезщетение за липси и повреди на стоките в размер не повече от 
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666,67 СПТ на колет или не повече от 2 СПТ на кг от брутното липсващо или 

увредено тегло на стоката, в зависимост от това коя стойност е по-висока; 

- когато в мултимодалния или комбинирания превоз няма участие на воден 

транспорт, лимитите на обезщетенията за липси и повреди могат да достигнат до 

8,33 СПТ на кг от брутното липсващо или увредено тегло на стоката, без 

ограничение за сумата дължима за един колет; 

- когато липсата или повредата възникне и може да се локализира при конкретен 

подизпълнител, се прилагат разпоредбите на съответните международни 

конвенции и споразумения; 

- отговорността на МТО в случаи на закъснение при доставката или липси и 

повреди, произтичащи от закъснението, не може да надхвърля общата стойност 

на стоката, съгласно мултимодалния договор за превоз; 

- МТО не се освобождава от отговорност, когато липсите, повредите или 

закъсненията са причинени в резултат от негови действия или бездействие. 

 Давностният срок за предявяване на рекламационни и съдебни искове, съгласно 

правилата е 9 месеца. А срокът, в който МТО може да предявява регресни искове срещу 

подизпълнители по мултимодални договори за превоз е 1 година. 

Правилата за мултимодалните транспортни документи предвиждат издаването както на 

прехвърляеми, така и на непрехвръляеми договори за превоз. Тяхното основно 

предназначение обаче и да регламентират информационната функция на МТД, който 

удостоверява приемането на стоката от МТО в състоянието и във вида, описани в 

документа, освен ако не са вписани клаузи като „измерено, натоварено и преброено от 

изпращача”, „контейнер, натоварен от изпращача” и други подобни формулировки. Тези 

клаузи ще доведат до намаляване на размера на отговорността, която носи МТО във връзка 

са опазването на стоките по време на превоза и всички мултимодални транспортни 

операции. 

Правилата не предвиждат клаузи свързани с арбитража при възникване на спорове 

между страните по мултимодалните договори, т.е. тези спорове се решават в съответствие 

с правната уредба на страната, в която е седалището на МТО. 
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6. МУЛТИМОДАЛНИ ТРАНСПОРТНИ ДОКУМЕНТИ 

Транспортните документи, които се използват при организацията на мултимодалните и 

комбинирани превози могат да бъдат: 

- унимодални транспортни документи – те се използват от МТО в 

качеството на МТД, напр. автомобилна, железопътна или въздушна 

товарителница, морски коносамент или специално разработени мултимодални 

документи – мултимодални товарителници и коносаменти (директен / 

комбиниран / мултимодален коносамент или товарителница); 

- транспортни документи, утвърдени за обща употреба от 

международни институции – например: прехвърляем мултимодален коносамент 

на FIATA, непрехвърляема мултимодална товарителница на FIATA, директни и 

мултимодални коносаменти утвърдени от BIMCO и пр.; 

- транспортни документи, разработени от даден МТО за 

предлаганите от него услуги – така наречените “домашни” товарителници и 

коносаменти. 

Употребата на един или друг мултимодален транспортен документ зависи от 

спецификата на дейността на съответния мултимодален транспортен оператор. 

7. МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ В СФЕРАТА НА КОМБИНИРАНИТЕ 

И МУЛТИМОДАЛНИ ПРЕВОЗИ 

7.1.  Международен съюз на компаниите за комбинирани и 

мултимодални превози (UIRR - International Union of Combined Road-

Rail Transport Companies) 

Международният съюз на компаниите за комбинирани и мултимодални превози е 

създаден през 1970 г. в Белгия. Първите членове на съюза са ASG (Испания), Hucketrans 

(Австрия), Hupac (вейцария), Kombiverkehr (Германия), Novatrans (Франция), Trailstar 

(Холандия) и TRW (Белгия).  

През 1991 г. съюзът се трансформира в търговско дружество с ограничена отговорност 

по белгийското право. Дружеството има 18 членове, а неговата организационната структура 

наподобява тази на класическа търговска организация – ръководи се от общо събрание, борд 
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на директорите и работни комисии, които работят на принципа на експертните 

консултации. Ефективното взаимодействие между тези управителни органи създава 

възможност за насърчаване на комбинираните превози по железопътен и автомобилен 

транспорт 

Съгласно устава на дружеството, всички оператори на комбинирани превози, които 

желаят могат да се присъединяват към него. При това са диференцирани два типа членове: 

- активни членове, които трябва да отговарят на изискването поне една година да 

се имали за основен предмет на дейност организирането и предлагането на 

комбинирани и мултимодални транспортни услуги (т.е. да са действали като 

оператори на такива превози); 

- асоциирани членове, чиято дейност не отговаря на горепосочените изисквания за 

активни членове. 

Всички дейности, изпълнявани от UIRR са насочени към развитието на комбинирания и 

мултимодалния транспорт в Европа и същевременно към защитата на интересите на 

компаниите-членки на съюза. Основните функции на UIRR са свързани с: 

- предприемането на стъпки за диверсифициране на дейността на ЕС и неговите 

институции по отношение на политиката в областта на транспорта; 

- разработване на позициите по въпросите, имащи отношение към търговските 

възможности за развитието на комбинираните и мултимодалните превози в ЕС; 

- активно участие в конференции и семинари по въпросите на комбинираните и 

мултимодалните превози; 

- разработване на документи, които имат за цел да насърчат развитието на този вид 

превози. 

Вътрешната координация в съюза има за цел да хармонизира и съгласува работните 

процедури, а също и методите и системите за управление на отделните компании-членки и 

по този начин да улесни извършването на комбинирани превози в Европа. 

Оперативните задачи на компаниите от UIRR са свързани с осъществяването на превози 

на оборотни надстройки, контейнери и полуремаркета, както и на цели автомобилни 

композиции и прехвърлянето на товари от автомобилен към железопътен транспорт 

посредством организацията на мултимодални превози. 
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8. СЪСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ КОМБИНИРАНИ 

И МУЛТИМОДАЛНИ ПРЕВОЗИ В ЕВРОПА 

В рамките на периода от 40 години от създаването на Международния съюз на 

компаниите за комбинирани и мултимодални превози, извършената работа при 

извършването на тези превози по железопътен и автомобилен транспорт са нараснали до 

степен, която нито железопътните предприятия, нито техните поддръжници биха могли да 

прогнозират. В края на 80-те години на ХХ век, годишният ръст на извършената превозна 

работа от компаниите – членки на UIRR достига този на морския контейнерен транспорт – 

повече от 20 %. Целият период от създаването на съюза се характеризира със следното: 

• Създаване на разширена европейска мрежа за комбинирани превози, позволяваща 

движението на директни, совалкови и консолидирани влакове; 

•  Обемът на международните комбинирани и мултимодални превози нараства 3 

пъти в периода от 1990 до 2008 г.; 

• Общият обем на комбинираните и мултимодалните превози в Европа се удвоява 

през последните 15 години; 

• Повече от 6 млн. TEU се прехвърлят от автомобилен по железопътен транспорт 

през 2008 г.; 

• Пътищата на Европа се разтоварват с повече от 11 000 тежкотоварни автомобила; 

•  Повече от 13 000 специализирани вагони се използват за осъществяване на 

мултимодални и комбинирани превози в ЕС; 

• Изградени са повече от 250 терминали за трансбордиране на товари от 

автомобилен към железопътен транспорт; 

• Повече от 500 влакове, извършващи комбинирани и мултимодални превози се 

движат ежедневно в рамките на ЕС; 

• Повече от 30 000 влакове са преминали проверки за сертификация на качеството 

през 2008 г.; 
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• Повече от 3 млн. товарни единици са преминали през системата за проследяване 

на пратки CESAR52, която се използва системно от повече от 400 клиентски 

организации; 

Статистическите данни на UIRR, представени в таблица 19 дават основание да се 

направи извода, че през последните години мултимодалните и комбинираните превози имат 

все по-съществено значение за международния транспорт в ЕС. Специално внимание 

заслужават превозите на оборотни надстройки, които имат относителен дял от 72% 

средногодишно от всички комбинирани и мултимодални превози по автомобилен и 

железопътен транспорт, осъществявани в Европа.  

Таблица 19 Обем на мултимодалните и комбинирани превози, осъществени от 
компаниите – членки на UIRR 

Източник: UIRR, 2010 

Членовете на организацията извършват железопътни превози на оборотни надстройки и 

полуремаркета: понастоящем вътрешните превози, реализирани от компаниите имат обем 

от 230 000 пратки годишно, а международните – 17 000 пратки. 

По отношение на превозите на голямотонажни контейнери се забелязва непрекъснат 

спад (с 10,1% средногодишно за периода 2000 – 2008 г.) на броя TEU, превозени от 

компаниите – членки на UIRR (таблица 20). 

 
52 CESAR – Система за регистрация и идентификация на пратките. 

година Обем на 
превозите, 
млрд. ткм  

от които 
вътрешни 
превози 

Относителен дял на отделните видове 
превози 

Превози на 
полуре-
маркета 

RO-LA 
превози 

Превози на 
оборотни 

надстройки 
2000 32,5 8,2 9% 23% 68% 
2001 31,9 7,2 9% 24% 67% 
2002 33,1 8,0 8% 23% 69% 
2003 32,9 7,7 7% 23% 70% 
2004 34,5 8,3 7% 16% 67% 
2005 37,0 8,1 7% 13% 80% 
2006 45,4 9,8 9% 16% 76% 
2007 46,1 9,8 9% 14% 77% 
2008 46,0 10,3 8% 14% 78% 
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Таблица 20 Мултимодални превози на голямотонажни контейнери от компаниите – 
членки на UIRR 

ИНТЕРКОНТЕЙНЕР-ИНТЕРФРИГО 
Година хиляди TEU % промяна спрямо предходната 

година 

2000 961,7   
2001 834,9 -13,2% 
2002 758,6 -9,1% 
2003 734,1 -3,2% 
2004 702,8 -4,3% 
2005 516,7 -26,5% 
2006 429,8 -16,8% 
2007 415,8 -3,3% 
2008 396,9 -4,5% 

Източник: UIRR, 2010 

Очевидно през последните години – и по-специално през 2008 и 2009 г. се забелязва 

известно забавяне в развитието на мултимодалните и комбинираните превози, което се 

дължи на икономическата криза и спада в търговията и транспорта53. Като следствие от 

това, мултимодалните транспортни оператори за първи път от 10 години отчитат спад, 

особено в непридружените превози. Освен намалението в обема на превозите, дължащо се 

на икономическата криза, при прогнозиране на бъдещото развитие на комбинираните и 

мултимодални превози следва да се отчетат и фактори като: 

• Подготовката на инвестиционни проекти за подобряване състоянието на 

железопътната и терминалната инфраструктура; 

• Въвеждането на регулативни мерки за интернализиране на външните разходи в 

автомобилния транспорт; и 

• Инициативи за въвеждането на електронна тол система и за повишаване 

равнището на инфраструктурните такси в автомобилния транспорт с цел 

изравняване с тези в другите видове транспорт. 

Съвкупният спад в обема на превозите за всички членове на UIRR през 2009 г. е 17 %. 

Всъщност това е първата година на отрицателен ръст за последното десетилетие. 

Средногодишният темп на нарастване на комбинираните и мултимодалните превози през 

периода 1998 – 2008 г. е около 6 % (виж таблица 21). 

 
53 Съгласно отчета за дейността на UIRR за 2009 г. 
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Таблица 21 Международни комбинирани и мултимодални превози, извършени от 
различните компании-членки на UIRR, брой пратки 

Компания 
години   

промяна 
'07/'08 

2000 2005 2006 2007 2008 % 
Kombiverkehr Германия 374 835 351 371 375 836 402 148 401 443 -0,2% 
Hupac Швейцария 231 060 291 157 346 060 396 641 390 862 -1,5% 
Cemat Италия 149 395 236 824 266 493 270 822 259 464 -4,2% 
ICA Австрия  123 753 154 797 167 946 166 115 -1,1% 
Ökombi Австрия 148 769 90 677 117 456 113 412 120 835 6,5% 
Polzug Полша   76 513 88 569 90 329 2,0% 
T.R.W. Белгия 57 747 85 889 98 516 98 786 82 946 -16,0% 
Ralpin Швейцария  79 248 80 864 80 342 85 106 5,9% 
Hupac NV Холандия 26 400 57 085 69 554 71 567 72 533 1,3% 
Adria Combi Словения 19 229 41 131 53 044 64 944 62 463 -3,8% 
Novatrans Франция  37 848 43 714 46 538 35 647 -23,4% 
Alpe Adria Италия  22 170 26 989 34 173 32 731 -4,2% 
Combiberia Испания  24 406 29 499 29 167 27 244 -6,6% 
Naviland Cargo Франция  12 804 15 629 18 791 35 355 88,1% 
Hungarocombi Унгария 61 780 37 076 27 275 16 831 18 278 8,6% 
Kombi Dan Дания  7 205 6 822 7 940 6 972 -12,2% 
Bohemiakombi Чехия  1 424 3 643 5 309 6 302 18,7% 
Crokombi Хърватска  1 796 1 719 2 841 2 723 -4,2% 
ОБЩО     1794 423 1 916 767 1 897 348 -1,0% 

Източник: UIRR, 2010 

ЗАБЕЛЕЖКА: Пратка = еквивалент на 2,3 TEU. 1 TEU тежи около 10-12 тона. 

Обемът на международните непридружени комбинирани превози се повишава през 

последните 10 години средногодишно с 10 – 15 %, но през 2009 г. той има най-ниски 

стойности от 40 години насам. Общият спад е от 16 % - 300 000 пратки по-малко са 

превозени през 2009 в сравнение с 2008 г.54 Дори и в този период обаче се забелязват някои 

положителни тенденции в развитието на мрежите, по които се извършват мултимодални и 

комбинирани превози и по-специално превозите по източното направление (към Полша, 

Русия, Румъния и Турция).  

Една от основните причини за спада в обема на мултимодалните и комбинирани превози 

през 2008 и 2009 г. е забавянето в икономическото развитие на ЕС, дължащо се на 

 
54 По данни от отчета за дейността на UIRR за 2009г. 
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глобалната икономическа криза и последващото намаление в търговския стокообмен и 

транспортните потоци. Негативното влияние на тези процеси върху комбинираните и 

мултимодалните превози се изостря допълнително от усилията на автомобилните 

превозвачи да запазят пазарния си дял чрез определяне на цени под нивото на 

себестойността на превозите. Освен това, непрекъснатата смяна в приоритетите на 

публичните финанси в някои от страните – членки на ЕС води до значително намаляване на 

инвестициите в железопътна инфраструктура. В допълнение, съществуват и редица 

примери за други действия, като увеличение на таксите за достъп до железопътната 

инфраструктура, които водят до намаление на конкурентоспособността на железниците на 

транспортния пазар. 

Реакцията на мултимодалните транспортни оператори на кризисния спад е да анализират 

внимателно предлаганите от тях услуги и да намалят честотата на някои от тях. Въпреки 

това през 2009 г. част от компаниите са предложили 21 нови услуги по най-големите 

транспортни коридори в Европа. Нови трансгранични услуги се предлагат по 

направлението Португалия – Испания - Франция – Германия – Полша – Русия, по 

направлението Север – Юг, което свързва големите пристанища в Белгия, Холандия и 

Германия с Южна и Югоизточна Европа, както и по направлението, свързващо 

Северозападна с Източна Европа, Балканите и Турция. Предлагат се също така нови 

вътрешни услуги, но те са предимно в Западноевропейските страни (виж таблица 21). 

Обемът на вътрешните непридружавани комбинирани и мултимодални превози бележи 

спад от 24 % през 2009 в сравнение с 2008 г. Резултатите в трите страни (Франция, Германия 

и Италия), в които се изпълняват най-много такива превози са най-ниски.  

 

 

 

Таблица 22 Вътрешни комбинирани и мултимодални превози, извършени от 
компаниите – членки на UIRR, брой пратки 

Компании 
години 

  
'07/'
08 

2000 2005 2006 2007 2008 % 
Kombiverkehr Германия 163 290 224 989 285 551 306 099 306 397 0,1 
Cemat Италия 194 327 187 125 173 361 177 228 163 182 -7,9 
Novatrans Франция 176 145 145 909 153 589 157 699 154 053 -2,3 
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Ökombi Австрия 117 146 46 792 88 174 115 776 152 236 31,5 
Naviland Cargo Франция  111 592 68 838 82 787 113 850 37,5 

Hupac, CH/DE/IT 
Швейцария/
Германия/И
талия 

16 200 33 610 40 972 46 746 54 095 15,7 

ICA Австрия  19 925 41 639 42 816 40 753 -4,8 
Adria Combi Словения  12 401 15 876 29 060 37 525 29,1 
Alpe Adria Италия  20 324 22 479 21 888 30 701 40,3 
Polzug Полша   10 083 13 506 18 081 33,9 
T.R.W. Белгия  5 117 12 474 14 586 13 059 -10,5 
Rocombi Румъния  11 496 9 840 11 280 12 300 9,0 

Източник: UIRR, 2010 

ЗАБЕЛЕЖКА: Пратка = еквивалент на 2,3 TEU. А 1 TEU тежи около  10-12 тона. 

Придружените RO-LA мултимодални превози са много удобни и бързи. Всъщност този 

вид превози са най-добре развити в страни, в които железопътния транспорт се ползва с 

висока икономическа и политическа подкрепа (например в Австрия и Швейцария) и в 

страни, в които габаритите на железния път са такива, че е възможно преминаването на 

вагони с товар с обща височина 4 м. (такива са например габаритите в Унгария и Словения). 

Следва се се има предвид обаче, че разширение на мрежата за извършване на RO-LA 

превози е възможно само тогава, когато при определянето на съотношението „разходи - 

ползи” се отчете и провеждането на допълнителни мероприятия, свързани с въвеждането на 

електронни пътни тол-такси и интернализиране на външните разходи на автомобилния 

транспорт. Средната скорост на движение на RO-LA влаковете през 2009 г. е била 45 км/ч, 

а точността на изпълнение на сроковете за доставка е около 70 %. Приблизително 100 

такива влакове се движат ежедневно както в международно, така и във вътрешно съобщение 

в рамките на Европа. Като се има предвид, че средното тегло на един товарен автомобил е 

около 35 – 37 тона и средното разстояние, което се изминава при извършването на тези 

превози е 210 км, то може да се изчисли, че чрез прилагането на RO-LA технологията се 

спестяват около 10 000 ткм работа на автомобилния транспорт. 

Сравнението на комбинираните и мултимодалните с автомобилните превози от 

екологична гледна точка показва, че първите два вида осигуряват с 60 % по-ниски емисии 

на въглероден диоксид и съдействат за понижаването на замърсяването на атмосферния 

въздух от транспортния сектор. Благодарение на осъществяването на мултимодални и 

комбинирани превози през 2009 г. са спестени около 2,25 млн. тона емисии на СО2, които 
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биха се излъчили, ако тези превози се осъществяват по автомобилен транспорт. 

Следователно, мултимодалния транспорт предлага важна алтернатива при 

осъществяването на спедиторските операции, благодарение на по-ниската консумация на 

енергия при извършването на товарните превози по железопътен, в сравнение с другите 

видове транспорт. Така чрез възможно най-ниските вредни ефекти за околната среда, 

комбинираните и мултимодалните превози допринасят за устойчивото развитие на 

Европейската транспортно-логистична система. 

Очакваната стабилизация на европейската икономика е основният фактор, който ще 

допринесе за още по-голямо развитие на мултимодалните и комбинираните превози. 

Прогнозите за потенциалния за растеж на тези видове превози след 2020 г. са свързани с 

необходимостта от по-тясно сътрудничество между операторите от отделните видове 

транспорт, инфраструктурните предприятия и операторите на терминални услуги. 
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ИЗПОЛЗВАНИ МЕЖДУНАРОДНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ 

І. Нормативни актове в областта на автомобилния транспорт: 

1. Двустранни спогодби за издаване на разрешителни за превоз през териториите на 

отделните страни 

2. Европейска спогодба за важни международни линии за комбиниран транспорт и 

съответните съоръжения (AGTC) 

3. Европейска спогодба за задължителната застраховка на автотранспортни средства 

срещу гражданска отговорност 

4. Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR) 

5. Европейска спогодба за международните автомагистрали (AGR) 

6. Европейска спогодба за работа на екипажите на превозните средства, извършващи 

международни превози (AETR) 

7. Конвенция за движението по пътищата 

8. Конвенция относно договора за международен автомобилен превоз на стоки 

(CMR) 

9. Митническа конвенция за АТА карнет за временно допускане на стоки 

10. Митническа конвенция за временен внос на частни моторни превозни средства 

11. Митническа конвенция за международен превоз на стоки под покритието на 

карнет ТИР 

12. Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на 

пътници и товари 

13. Протокол относно пътните знаци и сигнали 

14. Спогодба за международни случайни превози на пътници, извършвани с автобуси 

(ИНТЕРБУС) 



267 
 

15. Спогодба за превоз на лесно разваляеми хранителни продукти и 

специализираните транспортни средства, които се използват при тези превози 

(АТР) 

16. Спогодба за приемане на еднакви технически предписания за колесни превозни 

средства, оборудване и части, които могат да бъдат монтирани и/или използвани 

на колесни превозни средства и за условията за взаимно признаване на одобрения, 

издавани на основата на тези предписания 

ІІ. Нормативни актове в областта на железопътния транспорт: 

1. Конвенцията за международни железопътни превози (COTIF) 

2. Съглашение за международните превози на пътници по жп транспорт (СМПС) 

3. Съглашение за международно железопътно сточно съобщение (СМГС) 

ІІІ. Нормативни актове в областта на морския транспорт: 

1. Закон за морските превози на стоки от и за САЩ (Закон Хартър) 

2. Кодекс на международното частно право 

3. Конвенцията на ООН относно договорите за международен превоз на товари по 

море (Ротердамски правила) 

4. Международен кодекс за превоз на опасни товари по море (IMDG Code) 

5. Международна конвенция за унифицирането на някои правила, отнасящи се до 

коносаментите (Правила от Хага) 

6. Правила от Хага-Висби 

7. Хамбургски правила 

ІV. Нормативни актове в областта на речния транспорт: 

1. Братиславски съглашения на дунавските параходства 

2. Будапещенска конвенция 

3. Конвенция за режима на корабоплаване по р. Дунав (Белградска конвенция) 

4. Конвенция за сътрудничество при защитата и устойчивото използване на река 

Дунав (DRPC) 



268 
 

V. Нормативни актове в областта на въздушния транспорт: 

1. Конвенция за международно гражданско въздухоплаване (Чикагска конвенция) 

2. Конвенция за преследване на незаконните актове, насочени против 

безопасността на гражданската авиация 

3. Международна конвенция за уеднаквяване на някои правила при 

международния въздушен превоз (Варшавска конвенция) 

4. Международна конвенция на ЕВРОКОНТРОЛ за сътрудничество за безопасност 

на въздухоплаването 

5. Многостранно споразумение за установяване на общоевропейско въздушно 

пространство (ECAA) 

6. Правила за превоз на опасни товари (IATA DGR) 

7. Спогодба за транзита по международните въздушни линии 

VІ. Нормативни актове в областта на спедицията: 

1. Общи складови условия на НСБС 

2. Общи спедиторски условия на НСБС 

3. Общи условия за спедиторска дейност 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


