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Основни транспортни и митнически документи при 

осъществяване на товарните превози в транспорта 
 

 

Анотация 

 
 

При написването на настоящото учебно помагало авторите са се 

ръководили от желанието да осигурят на студентите практически познания 

в областта на транспорта и на спедицията, които са необходими за 

правилното използване на нормативната уредба при извършването на 

товарни превози. 

Идеята на учебното помагало е да допълни познанията на студентите 

в областта на товарните превози, както и изискванията за покриване на 

европейските стандарти за професионална компетентност на управителите 

на транспортните фирми. 

Надяваме се, че чрез усвояване на определени теоретични знания и 

практически методи в областта на транспорта, бъдещите специалисти ще 

ги прилагат успешно и ще ръководят енергично и уверено поверените им 

фирми, предприятия, институции и др.  

Учебното помагало е предназначено да допълни обучението по 

дисциплините „Товарен транспорт” и „Транспорт и застраховане” в 

образователно-квалификационната степен „Бакалавър”.  
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Увод 
 

Приемането на България в Европейския съюз (ЕС) изисква българските 

транспортни фирми да работят съгласно европейските стандарти за качество на 

превозите, както и в съответствие с пазарната конюнктура, при която те се конкурират 

с финансово по-мощни от тях превозвачи. 

Дори незначителни отклонения от регулаторните механизми на нормативните 

уредби свързани с автомобилния транспорт и митническите режими могат да създадат 

значителни промени в дейността на българските транспортни фирми, които по 

традиция често пъти не спазват и не отчитат строгите законови рамки наложени от ЕС. 

След приемането на България в ЕС, българските превозвачи работят в пазар с 

условия, за които само теоретично са подготвени. Навлизането на транспортни и 

спедиторски дружества разполагащи с огромни финансови ресурси, имайки предвид 

нивото на българската икономика, непрекъснатата глобализация и обединения на 

компании в бранша, постави българските превозвачи и спедитори пред сериозни 

предизвикателства. 

Най-големите промени в пазара на транспортните услуги, разбира се извън 

естественото му развитие, са свързани с приемането на страната ни в ЕС и свързаните с 

това промени в целия транспортен бранш, а и не само там. Имаме предвид това, че 

общият европейски пазар (без граници, митници, мита, митнически и гранични 

формалности, но пък с единни правила) на стоки и услуги, работна ръка и др. промени 

коренно процесите в автомобилния, железопътния, морския и въздушния транспорт. 

Включването на митническата територия на страната в единното митническо 

пространство на Общността ще наложи не само възприемане на нормативната база и 

организационните изисквания на европейските митнически администрации, но и на 

основните принципи в работата на митническите служители. 

В началото на 90-те години на миналия век след падането на Берлинската стена 

и разпадането на Съветския съюз, Югославия и Чехословакия възникнаха много нови 

суверенни държави, което от своя страна доведе до пресичането на повече гранични 

пунктове и усложни преминаването през тях, увеличи времето на пътуване и повиши 

разходите на транспортните фирми. Този ефект на разпад на едни държави и 

възникване на нови такива, доведе до изискването транспортните и спедиторски фирми 
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да боравят с много и разнообразни документи свързани с преминаването им през 

различните държави в Европа. 

Сега обаче се забелязва обратния процес – 31 (27 от ЕС плюс 4 от EFTA) от 

общо 47 държави в Европа са в един съюз, в който практически няма граници, а други 8 

държави са в балкански съюз CEFTA. Фирмите в транспортно-спедиторския бранш 

отново са принудени да се съобразят с това ново геополитическо положение и да 

съобразят съответната документация, свързана с преминаването им през различните 

държави в Европа. Първата стъпка в постигането на истински вътрешен единен пазар е 

замяната на митническите и транспортни формалности на вътрешните граници с нови 

системи за финансов, статистически и друг контрол, които не изискват контрол или 

представяне на документацията в момента, в които стоките преминават вътрешните 

граници. От 1 януари 2007г. всички митнически проверки на вътрешните граници, 

включително и употребата на единен административен документ, престават да се 

извършват при фактическото движение на стоки, а по електронен път. 

Разбира се, сега положението относно преминаването на товарните камиони 

през границите на съответните държави от Общността практически е сведено само до 

паспортна проверка на водачите на камиони (липсва митническа такава), което 

улеснява процедурите при граничните преминавания и максимално подобрява 

условията за търговия на стоки и услуги между страните от Европейския съюз. Това 

доведе до използването на все по-малко документи от познатите ни досега, като някои 

от тях като TIR карнета например, се използват все по-рядко, предимно за Близкия 

Изток, Русия, Украйна или при транзитно преминаване през Сърбия и Хърватска за 

Западна Европа. Възникнаха и много нови транспортни и митнически документи (и 

свързаните с тях нови нормативните уредби) и познаването им и рационалното 

боравене с тях при осъществяването на транспортния процес е необходимо условие за 

ефективното развитие на транспортния бранш, както и за по-добрата 

конкурентоспособност между транспортно-спедиторските фирми.  

В настоящото учебно помагало са предложени някои практически напътствия за 

това, как да бъдат изготвени правилно документите придружаващи стоката. Направен е 

анализ на самите документи и са представени образци, по които се подготвят 

документално вноса, износа или транзита на стоки през територията на страната.  

В съдържателно отношение учебното помагало разглежда следните основни 

аспекти на законовата уредба на товарните превози и свързаните с тях транспортни и 

митнически документи: 
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- нормативна уредба за достъп до професия «превозвач» 

- търговски документи 

- транспортни документи 

- митнически документи 
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Раздел I 
Достъп на българските превозвачи до транспортните пазари в ЕС 
 

 

1.Издаване и валидност на лиценз за извършване на товарни превози. 

 
Основно предимство от интегрирането на България в транспортния пазар на 

Европейската общност е получаването на пълен и неограничен достъп до него. Преди 

01.01.2007г. този достъп беше ограничен на базата на двустранни споразумения със 

страните-членки и договорените в тях контингенти от разрешителни за достъп до 

пазара. 

Европейският съюз многократно е изразявал своята позиция, че пълен достъп до 

транспортния пазар на Общността може да бъде предоставен при пълно приемане и 

прилагане на европейското законодателство, включително социално, техническо, 

фискално, както и това за безопасност и опазване на околната среда. 

В съответствие със закона за автомобилни превози и Наредба № 11 на 

Министерство на транспорта от 31.10.2002г., международен превоз на товари и 

пътници може да се извършва от превозвач, който притежава лиценз. Лиценз на 

Общността (Приложение № 1) е документ, издаван от Министерство на транспорта за 

удостоверяване на правото на достъп до професията “превозвач на пътници” и 

“превозвач на товари”.  

Социалното законодателство основно обхваща условията за достъп до 

професията превозвач на пътници и товари, съгласно които кандидатите за 

придобиването й следва да отговарят на следните критерии: 

 – финансова стабилност - Изискванията за финансова стабилност по ал. 2, т. 3 са 

изпълнени, когато търговецът разполага с достатъчно ресурси, с които може да 

гарантира за нормалното стартиране и функционирането на транспортната фирма и 

няма задължения за данъци и осигурителни вноски, освен когато са отсрочени или 

разсрочени по реда на Данъчния процесуален кодекс или са разсрочени по реда на 

Кодекса за социално осигуряване. Също така трябва да притежава капитал в размер на 

левовата равностойност на сумата от 9 000 евро за първото превозно средство и за 

всяко следващо превозно средство - левовата равностойност на 5 000 евро съгласно ал.3 
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от Наредба № 11. При недостиг на гореизброените средства следва да се осигури 

банкова гаранция. Финансовата стабилност се доказва чрез предоставяне на справка с 

приложение на копие от годишния баланс или отчет за приходите и разходите на 

съответната фирма. Предоставя се също така и документ от съответното териториална 

данъчна дирекция за липса на задължения към държавата, установени с влязъл в сила 

акт. За превозвачи които извършват превози на товари за собствена сметка не се 

прилагат изискванията за финансова стабилност. 

Изискването за финансова стабилност за превозвачите е изпълнено, когато 

стойността на показателя за оценка на финансова стабилност "Фс" е по-голяма или 

равна на единица. 

Показателят "Фс" се определя, както следва: 

 

 

                 капитал и/или банкова гаранция (K/G) 

Фс = ---------------------------------------------------------------------------------- 

  лев. равност. на 9000 евро + (n-1)  х   лев.равност. на 5000 евро 

 

където капиталът (К) е равен на размера на собствения капитал (К1) минус размера на 

невнесения капитал (К2), а "n" е броят на заявените копия на лиценза на Общността. 

Капиталът се определя по данните от представения счетоводен баланс.  

Превозвачът не е финансово стабилен, когато показателят за оценка на 

финансовата стабилност е по-малък от единица и/или има подлежащи на принудително 

изпълнение публични задължения.  

Финансовата стабилност се доказва посредством банковата гаранция по ал. 3 на 

Наредба № 11, която трябва да отговаря на следните изисквания: 

1. да бъде в полза на превозвача кандидатстващ за лиценза; 

2. да е със срок не по-малък от една година; 

3. да не може да бъде променяна или отменяна без предварително уведомяване на 

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"; 

4. да е издадена от местна банка, притежаваща лиценз, издаден от Централната банка за 

извършване на банкова дейност по смисъла на Закона за банките или от банка в 

държава - членка на Европейския съюз. 

Финансовата стабилност се доказва чрез представяне на справка със следните 

документи: 
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1. счетоводен баланс към последното число на предходния месец; 

2. банкова гаранция, отговаряща на изискванията по ал. 5 от Наредбата; 

3. удостоверение за липса на задължения по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс.  

 

- професионална компетентност - Изискванията за професионална компетентност по 

ал. 2, т. 2 са изпълнени, когато ръководителите на транспортната дейност на търговците 

притежават познания и опит, придобити чрез посещения в курсове за обучение или 

усвоени в транспортната практика, успешно са положили писмен изпит по предмети, 

определени в наредбата по ал. 3, и имат най-малко средно образование - за 

международните превози, и най-малко основно образование - за вътрешните превози. 

Професионалната компетентност се доказва с удостоверение (Приложение № 2) 

издадено от Министерство на транспорта на лицето което е назначено да ръководи 

превозната дейност.  

 

- благонадеждност (добра репутация) - Изискванията за благонадеждност по ал. 2, т. 1 

са изпълнени, когато ръководителите на транспортната дейност на търговците не са 

осъждани за умишлено престъпление от общ характер или не са лишени с влязла в сила 

присъда от правото да упражняват превозна дейност, гарантиращи качество и 

безопасност на предоставяните услуги. Благодежността на превозвача или на лицето 

назначено да ръководи транспортната дейност се доказва със свидетелство за съдимост. 

Смисълът на въвеждането на количествените критерии за финансова стабилност, 

както и на изискванията за професионална компетентност и благонадеждност на 

българските превозвачи беше постигане на необходимата конкурентоспособност в 

рамките ЕС, което спомогна за по-хармоничното и плавно интегриране на 

транспортния ни бранш в Общността. 

За да бъде издаден лиценз на Общността и на заверени копия на лиценза на 

превозвач за извършване на международен превоз на пътници или товари трябва да се 

подаде заявление до Министъра на транспорта чрез Изпълнителна Агенция 

“Автомобилна администрация”. Към самото заявление се прилагат и следните 

задължителни документи разделени в две групи – за превозвача и за превозните 

средства. 
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Документи за превозвача: 

1. копие от съдебното решение за регистрация, заверено с подпис и печат на 

превозвача; 

2. удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация, валидно към датата 

на подаване на заявлението; 

3. копие от удостоверението за регистрация в БУЛСТАТ, заверено с подпис и печат на 

превозвача; 

4. декларация, че превозвача не е обявен в несъстоятелност или не е в производство за 

обявяване в несъстоятелност; 

5. документи за финансовата стабилност, удостоверяващи наличието на необходимите 

ресурси за нормалното функциониране на дейността;  

6. свидетелство за съдимост на лицето, което ще ръководи транспортната дейност; 

7. удостоверение за професионална компетентност, издадено на лицето, което ще 

ръководи транспортната дейност;  

8. декларация за наличието на собствена или наета гаражна площ с точно указан адрес; 

9. копие от договора за назначаване на лицето, което ще ръководи транспортната 

дейност; 

10. копие от уведомлението по чл. 62, ал. 3 от Кодекса на труда за лицето, назначено да 

ръководи транспортната дейност, заверено от териториалната дирекция на Национална 

агенция по приходите. 

Документи за превозното средство: 

1. Списък на товарните автомобили, ремаркета и полуремаркета – собствени, наети или 

на лизинг с които превозвача кандидатства; 

2. Копия от свидетелствата за регистрация на МПС, ремаркета и полуремаркета теглени 

от тях; 

3. Копия на знака за преминат технически преглед; 

4. Оригинал или нотариално заверени копия на договор за наем или лизинг на 

автомобили, ремаркета или полуремаркета в случаите, когато превозвача не използва 

собствени ППС-та. 

5. Копия на удостоверения за годност на автомобилите да превозват опасни товари за 

които се изисква съгласно Европейската спогодба за ADR; 

6. Копие от протокол за изправен контролен уред (тахограф) за регистриране на 

данните за движението на МПС и за работа на екипажите, както и копие от документ за 

наличие на изправен ограничител на скоростта; 
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7. Копие от удостоверение за транспортна годност на ПС. 

Неразделна част от Лиценза е списъкът на превозните средства с които 

превозвача ще извършва транспортната дейност. 

Не се изисква лиценз за превоз на товари и пътници в следните случаи: 

- при превоз на товари с пътни превозни средства или състав от пътни превозни 

средства с товароносимост до 3,5 тона или максимална общо допустима маса до 6 тона 

с изключение на превозите за които по силата на международни договори и спогодби 

по които България е страна и се изискват разрешителни (съответно Лиценз) 

- при превоз на пътници и товари при бедствия, аварии и други природни бедствия 

- при превози на пътници и товари извършвани от МО, МВР, ДА” Национална 

сигурност” и др. свързани с нормативно определените им публични задачи, както от 

съюзническите или чужди въоръжени сили преминаващи през територията на България 

или пребиващи на нея 

- при превози на пощенски пратки, които се извършват в рамките на обществените 

услуги 

- при превози на повредени превозни средства 

- при превози на лекарства и медицински изделия и оборудване, както и друго 

необходими средства за оказване на спешна медицинска помощ 

В срок до 30 календарни дни от датата на подаване на заявлението Министърът 

на транспорта или упълномощено от него лице издава или отказва издаването на 

лиценз на Общността за извършване на превоз на товари и на заверените копия на 

лиценза. Лицензът и заверените копия са лични и не се преотстъпват. Той дава право на 

притежателят му да извършва международен автомобилен превоз на товари срещу 

заплащане по всички маршрути за пътувания или за части от пътувания, извършвани 

срещу заплащане на територията на Общността и където е необходимо при следните 

условия: 

1. когато пунктът на отпътуване и пунктът на пристигане се намират в две различни 

държави-членки на ЕС, със или без транзит през една или повече държави-членки на 

ЕС или страни които не са членки на Общността. 

2. от държава членка до страна, която не е членка и обратно, със или без транзит през 

една или повече държави-членки на ЕС или страни които не са членки на Общността. 

3. между страни които не са членки с транзит през територията на една или повече 

страни-членки и празните пътувания във връзка с тези превози. 
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В случай на превоз от държава членка до такава която не е членка или обратното 

този лиценз е валиден за частта от пътуването, извършвана на територията на страната-

членка на натоварване или разтоварване при сключване на необходимата спогодба 

между Общността и съответната страна, която не е членка. Оригиналът на лиценза се 

съхранява от самият превозвач и трябва да се предоставя при поискване от съответните 

упълномощени и правоимащи органи. Броят на заверените копия на лиценза се 

определя от броя на автомобилите, за които превозвачът е доказал финансова 

стабилност. Завереното копие се съхранява в автомобила. В случай на комбинация от 

пътни превозни средства копието трябва да придружава моторното превозно средство 

(влекача). 

 

2. Разрешителни за превоз  

 
За извършването на международни автомобилни превози на товари е 

необходимо не само лиценз, но и разрешително за държавата, до или през чиято 

територия преминава маршрута на превозвача, когато такова се изисква по силата на 

международните договори и спогодби по които България е страна. 

Тази система за превози на товари се прилага с цел регулиране на броя на 

влизащите чуждестранни автомобили на територията на съответната страна и защита 

на интересите на националните (собствените) превозвачи. Порядъкът и условията за 

получаване на разрешения в повечето страни се определя обикновено с двустранни 

договори за международен автомобилен транспорт. След приемането ни в ЕС този вид 

разрешителни отпадна като изискване от българските превозвачи при извършването на 

превози до и от страните членки на съюза. Други страни за които не се изискват 

разрешителни от превозвачите ни са Македония и страните от Европейското 

икономическо пространство (ЕИП)1 и Швейцария. Хърватска също не изисква 

разрешителни при транзитни превози. Разрешителните са лични и не се преотстъпват.  

Разрешителните (Приложение № 3) се издават от Изпълнителна агенция 

“Автомобилна администрация” (ИААА) към Министерство на транспорта и са валидни 

само за конкретния автомобил, чийто регистрационни номера са посочени в него.  

                                                
1 Норвегия, Исландия и Лихтейнщайн – European Free Trade Area (EFTA)  
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С цел подпомагане на международния транспорт и постигане на по-добро 

използване на МПС някои категории транспорт (превози) са освободени от такива 

разрешителни. Не се изискват разрешителни при превоз на: 

1. товари с автомобили с товароподемност до 3,5т. или общо брутно тегло до 6т. 

2. домашни вещи при преместване 

3. предмети предназначени за панаири и изложби (при временен внос) 

4. новозакупени превозни средства при тяхното първо празно придвижване 

5. тленни останки 

6. поща 

7. спортни принадлежности и оборудване, предназначени за спортни мероприятия 

(при временен внос) 

8. декори, театрални реквизити и музикални инструменти, предназначение за 

представления, оборудване за радио-телевизионни записи и снимки на 

професионални филми (при временен внос) 

9. повредени превозни средства, включително смяната на повреденото 

транспортно средство при наличност на документи за това. 

Разрешителните за превоз са два вида: еднократни (нормални) и многостранни 

(СЕМТ) разрешителни (Приложение № 4); 

Първите се предоставят само на лицензирани български превозвачи по страни и 

на съответното ГКПП. Те се издават на конкретен превозвач, за конкретен автомобил 

(влекач) и имат срок на действие. За издаването на разрешително е необходимо копие 

от заявка за товар, копие от задействан TIR карнет, т.е. издават се само когато е 

сигурно, че ще бъдат действително използвани за международен превоз. Заявяването на 

еднократни разрешителни за международни превози на товари се извършва от лицата 

по чл. 2, ал. 1 или упълномощени от тях лица, за всеки конкретен превоз в Бюрата за 

обслужване на превозвачите (БОП) или по електронен път със заявка по образец 

(Приложение № 4А). 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". 

Превозвачът получава резервация на разрешителни от БОП, обработило заявката. 

Резервираните разрешителни се получават в граничните контролно-пропускателни 

пунктове (ГКПП). Ако автомобилът разтоварва в една държава, а има обратен товар/и 

от страна, за която няма разрешително, превозът може да бъде извършен след 
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евентуално предоставяне на т.нар. разрешителни по т. 9. Те се издават само в 

Министерство на транспорта в София и са обект на по-рестриктивен режим.  

Еднократните разрешителни могат да се разделят в следните групи: 

А) двустранни – с тях се превозват товари от България до и от съответната страна за 

която са предназначени. 

Б) транзитни – с тях може да се премине през територията на съответните държави, 

които са упоменати, само транзит. Този вид разрешителни не дава правото за  

разтоварване (натоварване) на стоки от страните за които са издадени, освен ако 

превозвачът не разполага с универсално такова. 

В) транзитни до и от трети страни – с тях може да се извършват превози на товари от и 

до посочените държави, за и от други държави, без или със преминаване през България. 

Например от Турция до Германия и Франция до Македония от български превозвачи. 

Г) универсални – с тях може и да се преминава транзит и да се товарят стоки от 

съответните страни 

Посочените основни разрешителни са безплатни и платими. Общото количество 

и съотношението на безплатните и платими разрешителни се уреждат на реципрочни 

начала между компетентните органи на съответните страни. 

Многостранните разрешителни или по-известни като СЕМТ-ове са специален 

вид разрешителни, даващи право на транспортната фирма, чиято собственост са, да 

пътува с автомобилите си през посочените в тях държави без "нормалните" 

разрешителни. Те са многостранни разрешителни, защото важат за списък от държави и 

многократни, защото се ползват за неограничен брой превози. Тези разрешителни не са 

валидни за транспортни операции между страна членка на ЕКМТ/СЕМТ и трета страна. 

Европейската конференция на министрите на транспорта (ЕКМТ) е 

междуправителствена организация, създадена на 17 октомври 1953 г. в Брюксел. 

Организацията се състои от 44 пълноправни членки. Основата й цел е даде възможност 

на министрите на транспорта да си сътрудничат в транспортната политика за това как 

могат да бъдат намалени вредните емисии, излъчвани от автомобилите, имайки в 

предвид, че  70% от петрола в света се използват в сферата на транспорта. 

Организацията се трансформира в Международен транспортен форум през 2008г. с 

постоянно седалище в гр. Лайпциг – Германия заради дългогодишната си традиция на 

транспортен център. До края на 2007г. ЕКМТ имаше предимно европейски фокус, 

докато Международният транспортен форум ще има световен характер, като идеята е 
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да се включат в него много повече страни от цял свят. Освен това новата организация 

ще бъде открита за обществото, докато заседанията на ЕКМТ бяха закрити. 

Смисълът на създаването на тази организация е въвеждането на стандарти по 

отношение на шума и вредните емисии за “зелени” автомобили, а също и изискванията 

за безопасност за “по-зелени и сигурни” автомобили. Многостранния характер на 

организацията е свързан също и с рационализиране на използването на пробезите на 

транспортните средства, намаляване броя на празните пробези, задръстванията, които 

нанасят огромни поражения на икономическото и екологичното състояние на страните 

по света, справянето с трафика в големите мегаполисни градове и насърчаването на 

използването на обществения транспорт (най-вече метрополитени), особено като става 

въпрос за къси разстояния. 

Всяка година министрите на транспорта се събират и обсъждат тези проблеми и 

разпределят така наречените СЕМТ (съвет на европейските министри на транспорта) 

разрешителни на база предходната година. 

СЕМТ разрешителното е валидно за определен период от време (една година 

или месечно-краткосрочно), за неограничен брой пътувания и е придружено с 

надлежно попълнен работен дневник. СЕМТ разрешителното не освобождава 

превозвача от изискванията, отнасящи се до което и да е друго разрешително за превоз 

на нестандартни товари по отношение на размер, тегло или за специфични категории 

(опасни товари).  

Разпределението на многостранните разрешителни се определят и разпределят 

на основание на заповед на Министъра на транспорта. 

В Европейския съюз е разрешено превозвачи от една държава членка, 

притежаващи лиценз на Общността, да извършват временно автомобилни превози на 

товари между отправен и получаващ пункт на територията на една и съща друга страна 

членка на ЕС или т.нар. каботажни превози. При подписването на договора за 

присъединяване към Европейския съюз беше заложен преходен период за този вид 

превози по схемата 3+2 години. В началото на 2010 г. първите три години от този срок 

изтекоха, през които имаше пълна забрана за извършване на каботажни превози, както 

от български превозвачи на територията на останалите държави, така и от другите 

превозвачи от тези страни на територията на България. След изтичането на тези три 

години страните имаха право или да удължат тази забрана или да я отменят. През 2010 

г. на реципрочна основа България отвори вътрешния си пазар на товарни автомобилни 

превози със следните страни: Естония, Латвия, Малта, Кипър, Румъния, Словакия, 
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Словения, Холандия, Люксенбург, Португалия, Швеция и Ирландия. А от 1 януари 

2012г. българските превозвачи вече могат да извършват каботажни превози във всички 

страни от Европейския съюз. Единните правила за каботажа са определени в чл. 8 и 9 

на Регламент (ЕО) Nо 1072/2009, в сила от 14 май 2010г. Освен посочените общи 

правила всяка държава предяви допълнителни изисквания, които са свързани с някои 

ограничителни условия при извършването на каботажните превози.  

От началото на 2012 години българските превзовачи могат да извършват т.нар. 

каботажни превози във всички страни-членки на ЕС, като всяка държава има някои 

специфични изисквания за осъществяването им. 

За извършване на международен превоз по автобусна линия освен лиценз на 

Общността (Приложение № 5) се изисква и разрешително за определена линия, 

издадено от министъра на транспорта или упълномощено от него лице, по утвърден от 

министъра на транспорта образец. 

Превозвач, който кандидатства за разрешително за превоз по автобусна линия, 

представя в Изпълнителната агенция "Автомобилна администрация": 

1. заявление за издаване на разрешително по образец; 

2. договор, заверен от заклет преводач, за съвместно обслужване на линията с 

превозвач - партньор на реципрочна основа от държавата, явяваща се крайна спирка на 

маршрута, в случаите, когато това се изисква по силата на двустранни и многостранни 

международни договори, по които Република България е страна; 

4. 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; 

5. документ от съответната община за определяне на място за спирката, която ще 

ползва превозвачът; 

6. 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); 

8. тарифа за превоз по линията; 

9. схема на маршрута; 

10. копие на лиценза на Общността за извършване на превоз на пътници на 

подизпълнителя, когато е предвидено участието на подизпълнител при изпълнението на 

автобусната линия. 
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Превозвачът може да предвиди участието на подизпълнители при изпълнението 

на автобусната линия, ако това е предвидено в двустранните договори и спогодби, по 

които Република България е страна. 

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 превозвача представя копие на свидетелството за регистрация на 

автобусите; за превозните средства, които се ползват по договор за наем или за лизинг, 

превозвача представя заверено копие на договора за наем или за лизинг. Когато 

пълният комплект разрешителни не е получен от превозвача в посочения срок 

процедурата за издаване на разрешително за линията се закрива. 
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Раздел II 
 

Основни търговски документи при осъществяването на товарен 

превоз в различните видове транспорт. 
 

1. Общи условия за реализиране на превози в товарния транспорт. 

 
При извършване на международен превоз на товари с автомобил, железница, 

самолет или кораб са необходими съответни превозни документи. Те са 

регламентирани от конвенциите и международните и двустранните спогодби по които 

България е страна. 

Именно за това за безпроблемното протичане на един международен превоз и 

избягването на неустойки, от основно значение е изрядността на документите 

съпровождащи товарите.  

Първо правило, което е валидно във всички случаи е да няма никакво различие 

между документите които придружават товарите. Във всички тях, теглото - нето и 

бруто, количеството и описанието на стоката задължително трябва да са еднакви. Ако в 

дадена ситуация, например поради липса на място не е възможно описанието на 

стоката, т.е. в товарителницата да се изпише така, както е описано във фактурата, то 

описанието трябва да бъде обобщаващо и отразяващо недвусмислено и точно вида на 

стоката. Различия между товарителницата, фактурата и TIR карнета, както и между 

документите и действително превозваната стока, предизвикат митническо разследване. 

При това движението на стоката от продавач към купувач се забавя и възниква 

предпоставка за появата на искове към продавача за нанесени щети.  

При осъществяването на дадена външнотърговска сделка, тя първо е предшествана 

от предварителна подготовка, инициатор на която може да бъде, както доставчика 

(производител, товародател или износител), така и платеца (получателя) по нея. Преди 

да се пристъпи към реалното изпълнение по доставката на предмета на сделката 

(стоката/товара) се осъществяват редица операции, като например проучване на 

технико-технологичните характеристики на предмета, ценовите условия, 

възможностите и начините за уреждане на сметните взаимоотношения или на каквито и 

да е други условия, имащи пряко или косвено влияние върху осъществяването на 
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желаната външнотърговска операция. В тази връзка в международната търговска 

практика, спазвайки се основните принципи и правила за търговия, са намерили 

широко приложение т.нар. контрактни документи. Под този знаменател се включват 

документи, като Запитване, Оферта, Договор, Поръчка, Потвърждение на поръчка 

и други. 

 Моделът за форма на контрактни документи и стандартизираните им форми на 

бланки са включени в състава на Системата стандартизирани външнотърговски 

документи. Те са разработени в съответствие с принципите за проектиране на 

стандартизирани документи на Икономическата комисия за Европа към ЕС и са по-

нататъшно детайлизиране и развитие на формуляр-образеца на ЕС за документи в 

международната търговия. 

Самите контрактни документи се издават от една от двете страни по сделката, в 

зависимост от нуждите й и се изпращат на другия контрагент с цел уведомяването му 

за желаното сътрудничество или за получаване на определена информация относно 

предмета на сделката. Оформянето им обикновено става върху официални бланки, 

носещи отличителните знаци на фирмата издател и данни за обратен контакт. 

Всяко име на поле в модела обхваща един или няколко елемента от данни, като 

наименованието и описанието на информационните полета е: 

 • Модел за форма контрактни документи – изписва се наименованието на 

конкретния контрактен документ. 

 • Продавач – наименование и адрес на физическото или юридическото лице, което 

продава стоката. Най-долната трета част от полето може да бъде използвана при 

необходимост за вписване наименованието на товароизпращача или на друг 

представител, действащ по поръчение на продавача. 

 • Получател – наименование и адрес на физическото или юридическото лице, 

упълномощено от договора да приеме стоката или лицето, до което е адресиран самият 

търговски документ. 

 • Адрес за уведомяване или доставка – използва се в случаите, когато е различен от 

адреса на получателя на товара. 

 • Транспортна информация – описват се маршрутът на стоката, видът и средствата за 

транспорт. 

 • Местоназначение – наименование на окончателното местоназначение на стоката. 

 • Дати и справочни номера – използва се за отбелязване на дати и номера на 

документи и на единния справочен номер на сделката. 
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 • Купувач – наименование и адрес на физическото или юридическото лице (ако е 

различно от получателя на товара), което купува стоката. Могат да се впишат и други 

адреси, например на изпращача, на застрахователното дружество и т.н. 

• Произход от страна – наименование на страната, от която произхожда стоката.  

• Страна получател – наименование на страната, получател на стоката.  

• Марки и номера - съгласно опростената маркировка на товарите. 

• Количество и вид опаковка, описание на стоката - общо търговско наименование 

на стоката съгласно митническата номенклатура. 

• Тегло бруто, кг. - тегло на стоката, заедно с опаковката в килограми или други 

съгласувани мерни единици за тегло; при необходимост в това поле може да се впише и 

тегло нето. 

• Обем, куб.м - транспортен обем на товара. 

• Спецификация на товарите - подробно изброяване на стоковите позиции. 

• Количество - количество на стоката в специализирани мерни единици. 

• Цена за единица - цена за единица стока във валута, установена в договора. 

• Обща сума - обща стойност на стоката, изчислена в съответствие с условията и вида 

валута, установени в договора. 

• Място, дата и подписи - в документите, които се подписват само от едната страна по 

сделката, това поле е предназначено за отбелязване мястото и датата на документа, а 

също за подписи на лицата, упълномощени да подпишат документа от името на 

организацията, която го издава. В документи, които се подписват от двете страни по 

сделката, в това поле се поставят подписите на лицата, упълномощени да подпишат от 

името на износителя. Поставянето на дата в това поле не е необходимо, ако тя е 

отбелязана в полето за справочни данни.  

 

 

2. Основни търговски документи при извършване на товарни превози 

 

2.1 Търговска фактура -  INVOICE 

 
Фактурата (от англ. Invoice – Приложение № 6) е основен документ в 

международната търговия и като такъв играе основна роля в търговската сделка. Тя е 

източник на информация за различни цели. Това е документ, по силата на който се 
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съгласуват между продавача и купувача условията по една сделка, относно количество, 

качество, цена, обща стойност и други данни, касаещи разчетните отношения между 

търговците. 

Фактурата документира покупко-продажба прехвърляща правото на собственост от 

продавача на купувача. Фактурата играе основна роля в процеса на разплащане, на 

обмитяване, на застраховане, както и при редица други действия свързани с 

международния транспорт на стоките.  

Тя се издава от доставчика (износителя) в няколко екземпляра. Първият екземпляр е 

предназначен за платеца (вносителя), следващите екземпляри са за банките, 

застрахователите, спедиторите и за различните органи и ведомства, които издават 

сертификати, свидетелства и други документи, свързани със стоката. 

Фактурата за международна покупко-продажба няма стандартизирана структура, но 

всяка компания (фирма) трябва да има свой собствен формуляр за фактури, обикновено 

на бланки, като информацията която се попълва във фактурите е общо взето една и 

съща. Съществуващата търговска практика е наложила някои атрибути на фактурата 

като задължителни. Разбира се трябва да се има в предвид, че въпреки липсата на 

международна регулация в редица страни съществуват местни задължителни 

изисквания по отношение на фактурата. Задължение на купувача е да съобщи 

изискванията в родината си за вида на фактурата. Продавачът трябва да се съобрази с 

тях и да ги спази когато изготвя фактурата. Следователно е много важно да се спазват 

изискванията за съдържанието на фактурите в различните страни. Например в някои 

страни се изисква цената на стоката, таксите за товарене, опаковане и застраховка да се 

попълнят като отделни пера. Други страни изискват във фактурите за износ да се 

попълнят декларации за произхода на стоките, като тези декларации могат да бъдат или 

да не бъдат на езика на получаващата страна. 

Когато между продавача и купувача е сключен договор, там е уточнено какво да 

съдържа фактурата. В случай на акредитив, условията по акредитива задължават какво 

да включва фактурата. Фактурата трябва да се издава на такъв език, на какъвто са 

останалите платежни документи. 

Фактурата се попълва електронно или на ръка. Тя е част от цялата документация по 

една сделка. При митническото оформяне на документите тя се представя от вносителя, 

упълномощено от него лице или от превозвача. Митническият служител прави 

съпоставка между съдържанието на фактурата и други, съпътстващи стоката документи 

(товарителница, опаковъчен лист, EUR.1, договор за покупко-продажба и др.), между 
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документите и износната декларация, попълнена в страната на износа. Важни 

съпоставки се правят по отношение на вида на стоката, брой пакети, тегло, мярка, цена 

и т.н. 

Съществува и т. нар. консулска фактура – това е документ, който се попълва от 

продавача и се заверява от консулската служба на страната купувач. Служи за контрол 

на властите на страната на купувача върху произхода, цената и другите условия на 

доставка. Данните от консулската фактура трябва да отговарят точно на данните по 

търговската фактура, CMR-то (коносамента), застрахователната полица и останалите 

стокоразпределителни документи.   

Така например, за внос на стоки в Ливан има изискване за такава "консулска 

фактура". Тя трябва да е заверена от ливанското консулство в страната на износа. 

Продавача изготвя фактурата следвайки наставленията на купувача, ако продавача не е 

спазил изискванията съобщени му писмено от купувача, той носи отговорност за 

евентуално възникнали разходи и загуби от страна на купувача.  

В модела за “Фактури” са определени съставът на елементите на данните, 

размерите и разположението на основните полета за данни.  

Полетата, съдържащи се в една фактура са следните: 

Износител (продавач): Адрес и име на физическото или юридическото лице, продавач 

на стоката; 

Получател на стоката: Име и адрес на физическото или юридическо лице на 

получателя на стоката или на упълномощено от него лице; 

Номер и дата на фактурата: Номер на фактурата и дата на съставяне. Изписването е в 

реда – дата, месец, година; 

Купувач: Наименование на физическото или юридическо лице, купувач на стоката, ако 

то се различава от получателя; 

Условия на плащане: Изписва се според международния класификатор за Условия на 

плащане “Pay terms”; 

Условия на доставка: Спазва се изписването, също така съобразено с изискванията на 

“Инкотермс 2000” при морския превоз;  

Количество и вид опаковка, описание на стоката: Съгласно хармонизираната 

система за описание и кодиране се описва количеството и вида на стоките; 

Тегло: Тегло на стоката – бруто(с опаковката) и нето – в килограми или в други 

съгласувани мерни единици за тегло; 
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Произход на страна: Наименование и код на страната, според стандартът на 

Международната организация по стандартизация; 

Други възможни за попълване полета са: Адрес за уведомяване при доставка, 

Отправен пункт, Пункт за разтоварване, Официални разрешения (за внос или износ), 

Марки и номера – съгласно международната маркировка на стоките, Спецификация – 

при необходимост от изброяване на няколко стоки и др. 

Фактурата е документ, имащ важно значение за определянето на митническата 

стойност на внесена в страната стока. Съгласно чл.35, ал.1 от ЗМ, митническата 

стойност на внасяните стоки, е договорната стойност, която е реално платена или 

подлежаща за плащане цена на стоките, продадени за износ за Република България. За 

реално платената цена се издава Invoice, а за договорената, но неплатена, може да бъде 

издадена проформа фактура (това е един вид предварителна фактура, в която се 

определят всички условия по доставката и плащането на конкретната стока, но самото 

плащане се осъществява след определен – договорен момент). 

Оригиналната търговска фактура трябва да е подписана и подпечатана от 

изпращача и да съдържа: номер, дата, изпращач, получател, условия на доставката, 

бруто тегло, нето тегло, обща сума и валута.  

Вносителите в България се нуждаят най-малко от два броя оригинални фактури, 

една за вносното обмитяване и една за счетоводството. Фактурата за митницата трябва 

да е заверена с митнически печат от ГКПП през който е преминала стоката, тази 

фактура се прилага към митническата декларация и се задържа в митницата оформила 

вноса.  

Изпращачите трябва да дадат на шофьора на международния автомобил 

комплект с достатъчен брой фактури, като се има в предвид, че в Източна Европа и 

Близкия Изток на всяка граница задържат по едно копие. 

 

 

2.2  Проформа фактура: 

 
Проформа фактурата (Приложение № 7) наречена още провизорна е предварителна - 

неокончателна фактура. Тя се издава или тогава когато в хода на сделката тя може да 

претърпи промени, или когато не е налична цялата информация. Често проформа фактура 

се използва при нетърговския стокообмен (мостри, рекламни материали и т.н.), като стоко-
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съпровождащ документ, който описва стоките и индикира цените. Според митническото 

законодателство на Република България, стоки, при сделки освободени от мита поради 

нетърговския си характер, каквито са печатни материали, рекламни материали и предмети 

внасяне с цел проучване на пазари, трябва да се съпровождат от проформа фактура със 

следните задължителни реквизити:  

1. Търговска фактура  

2. Надпис проформа фактура или проформа фактура за митнически цели  

      3. Стоките трябва да са описани, например като рекламни материали без стойност 

"advertising materials free of charge ", мостри без стойност "free samples".  

В колоната където е посочена стойността трябва да пише: "стойност само за 

митнически цели" (value for custom purposes only). Именно и поради този си факт те се 

наричат още и митнически фактури. Издават се от износителя и е предназначена за 

митническите власти в страната на вносителя, които въз основа на данните в нея определят 

митническите такси и налози и упражняват контрол върху вноса. 
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Раздел III 
 

Основни транспортни документи при осъществяването на 

товарен превоз в различните видове транспорт. 
 

 

 

1. Автомобилен транспорт  

            1.1 CMR – товарителница 

 
Измежду многобройните конвенции, които регламентират отношения в сферата на 

превозите, привилегировано място заема конвенцията за международните автомобилни 

превози на стоки (Конвенция CMR) от 19 май 1956 г., сключена под егидата на 

Икономическата комисия за Европа на ООН. Република България се присъединява към нея 

на 29 юли 1977 по силата на издадения тогава Указ №1143. По своята същност тя не е 

митническа конвенция, но има голямо практическо значение за системата на митническия 

контрол и е необходим компонент при реализацията на производството по обмитяването 

на стоките. 

Съгласно чл.1 от Конвенцията, тя се прилага за всеки договор за автомобилен превоз на 

товари с превозни средства 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. Това от своя 

страна означава, че приложното поле на Конвенцията изключва превозите, осъществявани 

между две точки вътре в дадена страна (вътрешните превози), дори ако тази страна се е 

присъединила към Конвенцията. Важна особеност в приложното поле на Конвенция CMR, 

е че тя не се прилага и при превози, извършвани в обсега на международните пощенски 

конвенции, при превоза на тленни останки и при превоза на вещи при промяна на 

местожителство. По същество договора за международен превоз на стоки се установява с 

товарителница, а в случая с Международна товарителница CMR (Приложение № 8). 

Товарителницата по своя характер не е стоково-разпоредителен документ, но служи 

като доказателство за точно и срочно доставена пратка в крайния приемателен пункт. Тя 
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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 му. 

Съгласно разпоредбите на Конвенция CMR, изпращачът натоварва и укрепва стоката 

на превозното средство по указание на превозвача (шофьора), с оглед правилното 

разпределение на товара върху пода на автомобила. Превозвачът трябва да внимава 

особено за състоянието на товара и опаковката му, като при установена неизправност да 

изисква вписването на съответна бележка в графа 8 на товарителницата. Вписването 

естествено 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. 

Международната товарителница е уеднаквена чрез Конвенция за договора за 

международен автомобилен превоз на стоки (CMR). Вида на товарителницата е 

унифициран. Тя по същество е договор за извършване на международна транспортна 

услуга, като в конвенцията са описани правата и задълженията на страните. При внос в 

България, когато получател на стоката е лице различно от посоченото в търговските 

документи, например спедитор, е много важно в товарителницата да бъде вписан като 

получател именно това лице. Получателя може да фигурира в 5 клетка, като лице което да 

бъде уведомено за пристигането на стоката. Ако не се впише спедитора, като получател, то 

той няма право да поеме стоката с пристигането и в склада си, като я манифестира. Тоест 

получателя ще трябва да я обмити "на колела", преди разтоварването й от международния 

камион, което усложнява и нарушава схемата на транспорта, и може да предизвика 

допълнителни разходи. 

Образецът на международната товарителница представлява комплект от седем листа с 

еднаква поредна номерация части. Предназначението на отделните екземпляри е: 



25 
 

 -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 4-7: Отпечатани в черен цвят, използват се за публично-правни, статистически и 

др. подобни цели, предават се на митническите органи при преминаване на граница, ако 

бъдат поискани. 

По принцип съставянето на товарителницата се извършва от изпращача или от 

представителя му (митнически агент, спедитор и др.), но се допуска при договореност това 

да става и от превозвача. Попълва се, 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: 

•Графа 1 – посочва се точното наименование на изпращача, адреса му и държавата на 

изпращане. 

•Графа 2 – посочва се името (фирмата) на получателя, адреса и страната му, както и 

номерата на телефона и факса или други средства за комуникация. 

•Графа 3 – Товарен пункт, вписва се мястото и датата на натоварване, с оглед 

евентуалното неспазване срока за доставка.  

•Графа 4 – Разтоварен пункт, вписва се държавата, града и улицата. 

•Графа 5 – Указания на изпращача относно някои допълнителни изисквания, касаещи 

превозната операция.  

•Графа 6 – посочва се името, адреса и други данни за превозвача 

•Графа 7 – посочва се името, адреса и други данни свързани с последващи превозвачи, ако 

има такива 

•Графи 8 – Резерви и бележки на превозвача: вписват се бележки от типа на “Липса на 

колет № 5, скъсани торби” и т.н., бележка по укрепването на товара. Тези отклонения 

трябва да бъдат отстранени от изпращача или приети от него. 

•Графа 9 – описват се ако има предадени някакви документи от изпращача на товара 

(стоката). Приложени документи, описват се документите за извършване на гранични и 

други формалности (Карнет TIR, фактури, разрешение за износ/внос, сертификати, 

спецификации и др.). 
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•Графи 10-15 – 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 

(Спогодба ADR) трябва точно да е вписан класа, цифрата и буквата. С оглед недопускането 

на претоварване (свръхтовар), за конкретното превозно средство, теглото трябва да се 

проверява. 

•Графа 16 – Специални споразумения, вписват се направените от превозвача забележки, 

относно размера на поеманата от него отговорност и др. 

•Графа 17 – Предписания за плащане на навлото, предплатено или дължимо и други такси. 

•Графа 18 – описват се други полезни подробности, ако има нужда от това 

Графа 19 – Сумата на наложения платеж, който превозвача трябва евентуално да събере от 

получателя (словом). 

•Графа 20 – свързана е с това, че превозът е подчинен на Конвенция CMR 

•Графа 21 – вписва се мястото и датата на съставянето на товарителницата. 

•Графа 22 – подпис и печат на изпращача. 

•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, ако няма забележки относно превоза и качеството на 

получените стоки.  

С това превозната операция приключва, превозвачът предава Екземпляр 2 от 

товарителницата на получателя, а Екземпляр 3 задържа за себе си. 

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 си 

действия. 

 

 

 

 

 

 



27 
 

2.ЖП транспорт 

  2.1 Товарителница CIM  
 

Товарителницата за железопътни превози (Приложение № 9) представлява превозен 

договор между две страни – изпращач и превозвач. Той се сключва между изпращача и 

железницата-превозвач. Чрез сключването на превозния договор железницата поема 

задължението да превози предадената й стока от едно на друго място и да я предаде там на 

определения от изпращача получател. Изпращачът, от своя страна, се задължава да 

извърши съответната насрещна престация2. Особеността на превозния договор се състои в 

това, че въз основа на него, трето лице (получателят), придобива правото да изисква от 

железницата доставянето на стоката на свое име в получаващата гара (договор в полза на 

трето лице). 

Товарителницата CIM изпълнява три основни функции при международния превоз на 

стоки: 

1. доказателствена функция, от гледна точка на транспортното право; 

2. функцията на митнически документ, от гледна точка на митническото право – тя 

е призната от DG TAXUD3 за транзитен митнически документ в страните от ЕС 

и EFTA4, както и от митническите власти в Русия, Беларус и Украйна; 

3. функцията на стоков акредитив, от гледна точка на търговското право – тя може 

да бъде използвана от клиентите и като документ, гарантиращ кредитни 

операции. 

По правило товарите се приемат за превоз в отправната гара. Като се има предвид 

обаче, че в СIМ нарочно е спомената “отправната железница”, се създава възможност при 

съответна уредба, превозен договор да се сключи по СIМ още при приемането на стоката в 

дома на изпращача, което зависи от това дали отправната железница е настроила дейността 

си за тази цел или не е. 

По този начин, превозният договор е сключен посредством конклудентно действие5 

(т.е. не писмено или устно). То се състои в приемането на стоката и товарителницата от 

                                                
2 Престация - правото на кредитора да иска осъществяване на дължимия резултат. Престацията е това, 
което има да се дава. Цената или възнаграждението, платено или дължимо, определено в пари, стоки или 
в услуги. Това което има да се дава - да заплати превозните цени 
3 DG TAXUD The Taxation and Customs Union Directorate General – Генерална дирекция „Данъчно 
облагане и митнически съюз” на Европейската комисия 
4 EFTA – The European Free Trade Association – Европейска асоциация за свободна търговия 
5 това са преки или чрез технически средства или знаци действия на субектите на юридическия акт, които 
обичайно, обикновено, типично изразяват тяхната воля за пораждане на определени правни последици. 
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отправната железница с цел да я превози. Само когато горните предпоставки са налице, 

превозният договор се счита за сключен. Те обаче могат да не бъдат изпълнени 

едновременно. Може да се случи така, че най-напред да се приеме стоката, а по-късно 

товарителницата и обратно. 

Когато предадената от изпращача товарителница не е попълнена съгласно 

предписанията, железницата може да я откаже. Ако обаче я приеме неправилно попълнена, 

счита се, че договорът е сключен правомерно. 

Поставеният датен печат удостоверява приемането на пратката, т.е. факта за 

сключването на превозния договор. Поставянето на печата обаче не е необходимо условие 

за сключването на договора. Ако това е пропуснато, сключването на превозния договор си 

остава валидно. Датен печат на отправната гара е печатът, който отразява освен името на 

отправната гара и деня, дори часа на приемането. 

Чрез приемане на товара и товарителницата превозният договор е сключен по 

условията на данните от товарителницата. Поставеният датен печат потвърждава факта и 

мястото на сключване на превозния договор. Подпечатаната товарителница доказва че е 

сключен превозен договор във времето, посочено в датния печат с такова съдържание, 

каквито са данните в товарителницата. След съставянето на товарителницата и 

подпечатването и задължително се поставя датен печат и върху дубликата. 

Товарителницата и дубликатът се подпечатват едновременно със същия печат. Дубликатът 

на товарителницата служи за: 

- удостоверяване за приемането на стоката за превоз от железницата; 

- легитимиращ документ за изпращача при даване допълнителни нареждания или 

разпореждане за изменение на превозния договор, както и за предявяване на искания по 

превозния договор; 

- квитанция за заплатените от изпращача суми. 

Товарителницата се попълва на френски, немски или италиански език. Може да бъде 

попълнена и на друг език, като най-често това е езикът на отправната страна. Ако 

съществуват няколко официални езика изпращачът е свободен да посочи своите данни на 

един от съществуващите официални езици в страната. Към товарителницата трябва да се 

добавя превод на един от трите езика, посочени по-горе. 

Товарителницата трябва да съдържа задължително следните данни: 

 - наименование на получаващата гара, с всички необходими указания, за да се избегне 

смесването между различни гари, които обслужват едно и също населено място или 

селища с еднакво наименование или със сходно наименование; 
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 - име и адрес на получателя. Като получател трябва да фигурира само едно физическо или 

юридическо лице. Допуска се в товарителницата да се вписва като получател 

получаващата гара или служител на същата, ако това е изрично допустимо от прилаганата 

тарифа. Не се допускат адреси, които не определят името на получателя, като “На заповед 

на…………” или “На приносителя на дубликата на товарителницата”; 

- наименование на стоката; 

- тежина или вместо нея едно аналогично означение, съгласно предписанията на 

отправната железница. 

- за дребните пратки броят на колетите и описание на опаковката; 

- подробно описание на изискваните от митническите и други административни органи 

документи, които са приложени към товарителницата или за които е отбелязано, че са 

представени на железниците в определена гара или в някоя митница или във всяко друго 

учреждение; 

    - име и адрес на изпращача, допълнени, ако е необходимо, с неговия телеграфен или 

телефонен адрес. Като изпращач в товарителницата трябва да фигурира само едно 

физическо или юридическо лице. Изпращачът трябва да прибави към името и адреса си, 

своя саморъчен подпис. 

При необходимост в товарителницата се вписват и следните данни: 

 - означението “в гарата (до поискване)", или бележката “да се достави в дома”, при 

условие, че тези начини на доставяне се допускат в получаващата гара. Изпращач, който 

иска пратката му да бъде доставена в частния клон на получателя, трябва да внесе 

съответното записване в товарителницата в продължение на името и адреса на получателя. 

- обявената сума в цифри, представляваща интереса при доставянето; 

- сумата на наложения и предварителния падеж в цифри; 

- разноските, поети от изпращача; 

- указание на гарите, където трябва да се извършват митническите и други 

административни операции; 

- бележката, че получателят няма право да изменя превозния договор. Тя трябва да 

съдържа следния текст: “Получателят няма право да дава допълнителни нареждания”. 

Ако определеното в товарителницата място за данните на изпращача е недостатъчно, 

могат да се използват допълнителни листове, които стават неразделна част от 

товарителницата. Тези допълнителни листове трябва да бъдат по размерите на 

товарителницата, да са съставени чрез индиго в толкова екземпляра, колкото позволява 

товарителницата и да бъдат подписани от изпращача. Като придружителни документи, 
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които са необходими за изпълнение на митническите и други административни 

формалности, се считат различните митнически документи като митнически манифести, 

свидетелства за произход и др. 

При блок-влакове или група вагони оформянето им може да стане с една товарителница 

или една вагонна ведомст (контейнерна ведомост) след предварително споразумение 

между превозвача и изпращача, когато са налице определени условия. А именно: 

1. да има само един изпращач и един получател на товара (стоката) 

2. мястото на приемане на пратките (товарите), т.е. отправната гара да е единствена 

3. мястото на предаване на пратките (товарите) т.е. получаващата гара да е една 

Железницата е отговорна за правилното съхранение на предадените придружителни 

документи. Тя отговаря за всички последствия от изгубването или някакво увреждане 

(разкъсване, изцапване, нечетливост и др.) на предадените или съхраняваните при нея 

документи. Заедно с това задължение за опазване на документите железницата има още и 

задължението да представи документите в определеното време на определеното място. 

Когато изпращачът е изпратил документите непосредствено на митническото бюро, 

железницата не носи отговорност. Националните митнически предписания задължават 

железницата да пази цялостта на пломбите поставени от митническите органи. Когато се 

установи, че по време на железопътния превоз са повредени митническите пломби, 

митническите власти държат отговорна железницата. 

Документи изисквани от БДЖ “ЕАД” за превоз на товари в международно съобщение: 

Товарителницата по конвенция CIM се сътои от пет номерирани части 

• по конвенция COTIF6 – товарителница CIM; 

 - част 1 - оригинал на товарителницата (за получателя) 

 - част 2 – товарно писмо 

 - част 3 – разписка за получаване (за получаващата железница) 

 - част 4 – дубликат от товарителницата (за изпращача) 

- част 5 – кочан на изпращането (за отправната железница) 

Всички части са подлепени в горния край и са едно цяло. 

 Екземпляри - 1-1, 1-2, 2-1, 2-2, 3-1, 3-2, 4-1, 4-2, 5-1, 5-2 

• по съглашение СМГС7 – товарителница СМГС; 

 Товарителницата се състои от: 

 - част 1 – оригинал на товарителницата (за получателя) 

                                                
6 COTIF – Конвенция за международни железопътни превози 
7 СМГС – Споразумение за международно железопътно сточно съобщение 
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 - част 2 – товарно писмо (за получаващата железница) 

- част 3 – дубликат на товарителницата (за изпращача) 

- част 4 – разписка за освобождаване на товара (за получаващата железница) 

 - част 5 – разписка за получаване на стоката (за получателя) 

 - товарно писмо (за всяка железница по маршрута на стоката) 

 

Екземпляри - 1-1, 1-2, 2-1, 2-2, 3-1, 3-2, 4-1, 4-2, 5-1, 5-2  

 

За превоз на контейнери под режим “ИНТЕРКОНТЕЙНЕР” – товарителница CIM и Buletin 

de remise. 

Buletin de remise се изготвя в 7 екземпляра както следва: 

 - част 1 – придружава товара (получаващата железница го изпраща в ICF Базел);  

- част 2 - придружава товара (за получаващата железница); 

 - част 3А – придружава товара (за митница); 

 - част 3В – придружава товара (за получателя); 

 - част 4 – остава в отправната железница и се изпраща в ICF Базел;  

- част 5 – за отправната железница; 

 - част 6 – за изпращача. 

 Всички части представляват един цял документ 

Товарите, трябва да са придружавани и от документи изисквани от съответните 

държавни организации, а именно: 

 - Агенция “Митници” – www.customs.bg/index_bg.html; 

 - Министерство на околната среда и водите – www.2.mocw.government.bg; 

 - Министерство на здравеопазването – www.mh.government.bg/hei/hei; 

 - Министерство на земеделието и горите – www.mzgar.government.bg; 

 -Министерство на вътрешните работи – НС “Гранична полиция” – 

www.nsgp.mvr.bg/default;  

- Министерство на икономиката – www.mi.government.bg.  
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3. Въздушен транспорт 

3.1. Въздушна товарителница - Air Waybill  

 
Въздушната товарителница (приложение № 11), за разлика от останалите 

товарителници, представлява стоково-разпоредителен документ и намира приложение 

в международните авиационни превози на стоки и пратки. Международното 

транспортно право допуска прехвърлянето й във владение на друг субект, въпреки че тя 

винаги е поименна. Това става чрез оформянето на конкретизирано поименно джиро. 

Друга особеност, характерна за въздушната товарителница, е че изпращачът може да се 

разпорежда с посоката на товара, т.е. по време на полета той може да промени 

междинната или крайната аерогара. 

В практиката са известни и намират приложение два основни вида въздушни 

товарителници, като втората е т.нар. “карго” авиотоварителница. Тя няма 

самостоятелно приложение и се явява вътрешна за съответния агент-превозвач, като е 

възможно товарите по няколко “карго” товарителници да летят заедно с една обща 

авиотоварителница, към която са приложени съответния брой “карго” такива. По този 

начин на практика се сформира групажен превоз с общи начален и краен пункт за 

съответния агент-превозвач. 

Основната авиотоварителница се издава в три оригинални екземпляра и в още 

единадесет допълнителни копия, като предназначението им е: 

 Оригинал 1 – за превозвача (авиокомпанията) 

 Оригинал 2 – за получателя на стоката 

 Оригинал 3 – за изпращача (спедитора) на стоката. 

Стандартната авиотоварителница задължително носи логото или 

наименованието на обслужващата конкретния превоз авиокомпания, с което се 

удостоверява че тя поема отговорността за пратката по време на транспортирането й. 

Посочват се точните наименования на изпращача и получателя на стоката, адресите им 

и по възможност телефонен номер, факс или други средства за комуникация. Когато 

превоза се поема от спедиторска фирма, отделните й национални поделения се явяват 

съответно изпращач и получател. В този случай за оформяне на митническите 

формалности по вноса, клонът получател издава цесия на името на истинският 

получател (собственик) на стоките, с което му прехвърля произтичащите от това права 

и задължения. Ако спедитора е член на IATA (Международна асоциация на въздушните 
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превозвачи), в товарителницата е необходимо да бъде посочен и агентския му номер. 

Въздушната товарителница съдържа информация относно началния и крайния 

летателен пункт, междинните кацания и претоварните бази, ако има такива, номера и 

датата на полета/полетите. Посочват се броя, вида и количеството на експедираните 

пратки, стойността на навлото за един килограм и общо в съответната валута, както и 

вида и стойността на други разноски по превоза, ако има такива. Ако навлото не е 

предплатено, се отбелязва, че е с наложен платеж, като в този случай то ще бъде поето 

от действителният получател на стоката, в момента на нейното приемане в крайното 

местоназначение. Прави се кратко описание на естеството на стоката, като изпращача с 

подписа си удостоверява, че тя не подлежи на забранителни мерки относно превоза й 

по въздух, т.е. не попада в регулацията на т.нар. “опасни стоки”. В документа е 

предвидена графа за оказването на важна според изпращача информация, относно 

естеството на товара или условията, при които следва да се осъществи превоза му.  

 

4.Морски транспорт 

    

4.1Коносамент – Bill of lading 
 

 Коносаментът (Приложение № 10) е основен международен документ за превози на 

стоки по вода. По своя характер той представлява товаро-разпоредителен документ, но със 

стойност на ценна книга, което го отличава значително от останалите документи от този 

вид. Особеността му се изразява в това, че създава правна предпоставка за покупко-

продажба на стоките, описани в него, по време на транспортирането им.  

 Следва да се подчертае, че коносаментът е основен документ в морските превози, 

издаван при всички форми на корабоплаване щом е налице транспортирането на товари. 

Нещо повече, коносаментът е документ, използуван в някои страни във всички видове 

транспорт (например САЩ), но тук ще  разгледаме само морският коносамент (Ocean B/L), 

още повече, че той е обект на присъща само за него правна регламентация и международна 

регулация. Специално следва да се подчертае, че коносаментът не е договор за превоз. 

 Най-общо коносаментът може да се определи като разписка за приемане на товари 

за превоз, подписана от капитана на кораба или оторизирано от оператора лице, която, 

веднъж издадена, представлява документ за собственост върху товара, описан в нея. Това е 
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най-важната и присъща на всички коносаменти функция. Това е така, защото от 

посочваните в литературата три основни функции на коносамента: 

• Разписка за приет и натоварен на кораба за превоз товар; 

• Стокоразпоредителен документ; 

• Доказателство за сключен договор,  

много често при даден конкретен коносамент липсва или не е необходима втората или 

третата функция. В зависимост от това за каква форма на експлоатация на кораба са 

предвидени за използуване, коносаментите са два основи типа: 

 -линейни коносаменти. В линейното корабоплаване няма писмен договор, поради 

което основните договорни условия са репродуцирани на първа страница на 

коносамента. 

 -чартърни (трампови) коносаменти. При чартърния коносамент, където съществува 

формален договор, няма нужда от допълнително доказателство за сключен превозен 

договор, и макар номинално той да може да изпълнява тази функция, при него тя е 

излишна, поради което за разлика от линейния коносамент, коносаментните условия са 

сведени до възможния минимум. 

 Като правило коносаментът се издава за всяка отделна партида товар с едно 

наименование, която е предоставена за превоз от един товародател за един получател и 

има една маркировка. Допускат се обаче някои изключения, например за спедитори, 

които предоставят сборни партиди, съдържащи отделни малки партиди на различни 

товародатели. Например, когато при получаване в крайния пункт товарът трябва да се 

раздели на части за различни клиенти, коносаментът за целия товар става 

неизползваем. В такъв случай се прилага следната процедура - операторът издава 

коносамент на спедитора с един и същ товародател и получател - спедиторската фирма 

за сборната партида, като спедитора от своя страна издава коносаменти на истинските 

товародатели. Оригиналният коносамент се дава на спедитора (агента), който разделя 

товара на части в получаващата страна. Той от своя страна изготвя местни коносаменти 

за всеки клиент, който получава част от товара. Те се изпращат чрез банката на 

износителя, заедно с търговските фактури до агента на клиента. Когато клиентът 

подпише менителницата, той получава местен коносамент, който представя на 

контейнерния агент. Последният от своя страна освобождава неговата част от товара. 

Коносаментът има силата на закон, докато местния няма такъв статут и много банки не 

го приемат като доказателство за извършен превоз, освен ако спедиторът не се ползва с 

добро име. Затова местните коносаменти се приемат само от няколко спедиторски 
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компании, но дори и тогава се изисква акредитив за гаранция. Тези коносаменти (от 

спедиторската компания) са един от случаите на издаване на така наречените сервизни 

коносаменти (service B/L). Най-общо казано, местният коносамент е информационен 

документ, който има малка или никаква правна сила, тъй като спедитора може да 

включи клаузи, които ограничават отговорността когато всички задължения по 

договора се поемат от трети лица. 

 Коносаментът се издава от капитана на кораба или от упълномощено от превозвача 

лице, като по силата му капитанът приема нареждането да товари стоката на борда.  

Коносамента се издава в един или няколко оригинални екземпляра, като броя им рядко 

надхвърля три - един за товародателя, един за получателя, ако са различни лица, и още 

един за получателя, който се изпраща по пощата или куриер. Попълва се на един от 

използваните в международната търговия езици, обикновено три оригинала и от три до 

шест нетърговски копия. Трите оригинала и двете нетърговски копия се изпращат на 

клиента, а третото копие се съхранява в регистъра на превозвача. Те обикновено се 

изпращат поотделно по пощата, за да се намали риска от изгубване. Превозвачът не 

освобождава стоката в крайния пункт, ако няма подписан оригинал от коносамента.   

Броя на оригиналните коносаменти се вписва в съответната клетка по следния 

начин – 3/3 или 2/2. Оригиналните коносаменти се отбелязват с надпис "negotiable" - 

прехвърляем на страницата с параметрите на превоза под надписа Bill of Lading и 

допълнителните разяснения в заглавието. Освен оригиналните екземпляри за улеснение 

на страните, участвуващи в превоза, обработката, спедицията, митническите служби и 

пр., се издават и определен брой копия, които носят надпис COPY NON NEGOTIABLE 

и служат за улеснение на участниците в транспортната верига. Броя на копията се 

ограничава от обстоятелството, че изготвянето на всеки допълнителен екземпляр се 

заплаща, като обичайната практика е изготвителя на коносамента, обикновено агента 

или спедитора, да събира такса за обичайния комплект коносаменти и после за всеки 

допълнителен екземпляр да събира такса като за цял комплект. За съгласуваната 

агентска тарифа за пристанищата от района на Варна например цената за един 

комплект (set) коносаменти (9 броя оригинали и копия) цената е около 20$, всичко 

допълнително се заплаща със същата цена на екземпляр. 

Коносаментът съдържа информация относно стартовото състояние на пратката в 

отправния пункт (брой, вид, стойност, тегло и опаковка на колетите), субектите, 

участващи като страна в правната сделка – изпращач, получател, спедитор или 

посредник, начално и крайно пристанище, пунктове на претоварване, платени такси и 
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транспортни разходи и др. Заверява се с подписите на експедитора и капитана на 

кораба, като се отбелязва и датата на издаването му. 

 В разтоварното пристанище коносаментът служи за получаване на товара от 

получателя. Това става с предаване на оригиналното копие от получателя на капитана 

на кораба, след което останалите копия губят силата си. Копието на получателя 

обикновено е джиросаното копие. При предоставяне копието за получаване на стоката 

предявилият коносамента получател се счита за истинския такъв, като при разминаване 

на действителния получател с предявителя на коносамента не се търси отговорност от 

капитана. 

 Първата страница (или обратната, ако страниците не са номерирани) съдържа 

коносаментните условия. Тук има ясно разграничение между линейния и чартърния 

коносаменти, поради обстоятелството, че при линейното корабоплаване няма писмен 

превозен договор и договорните условия все пак трябва някъде да бъдат изложени за 

възприемане от товародателите, докато трамповите превози са съпроводени с 

предварителното подписване на чартър. Поради това чартърните коносаменти имат 

само 2-3 клаузи, докато при линейните имат клаузи, които са присъщи на договор и 

могат да бъдат забелязани в проформа-чартърите. 

 В морското и речното корабоплаване, освен по предназначение, бидейки 

товароразпоредителен документ, коносаментите се различават и по начина на 

прехвърляне по посока на действителния правопритежател или по начина на издаване, 

така както се издават и другите ценни книжа за плащане - чекове и менителници. По 

този признак те могат да бъдат издадени като: 

• Поименен коносамент (straight или по-рядко nominated B/L), в който директно е 

попълнено името на получателя. Оформя се на името на конкретен получател, който е в 

правомощията си да получи пратката в разтоварния пристанищен център. По този 

начин на практика изпращача не може да се разпорежда със стоката по време на 

транспортирането й. Този коносамент практически е непрехвърляем (суспендирана 

функция “ценна книга”), защото за прехвърлянето на собствеността на товара при него 

може да стане само с изготвяне и подписване на специален договор, наречен цесия 

(cession) - една процедура, достатъчно тежка, за да бъде практически неприложима. 

•  Коносамент на заповед (order B/L).  Това е коносаментът, който дава основание 

този документ да бъде причисляван към ценните книжа, тъй като подлежи на 

прехвърляне чрез джиросване. Издаването му се базира на заповед, потвърдена от 

изпращача, получателя или упълномощения за целта посредник. При условие обаче, че 



37 
 

волеизявлението на разпоредителя не е конкретизирано, субективното право за 

управление на Коносамента се предоставя на изпращача. Ордерният коносамент може 

да бъде издаден (1) на заповед на товародателя, при което е необходимо коносамента да 

се подпише (индорсира) и подпечата от товародателя, и (2) на заповед на получателя с 

добавяне в графата Consignee на текста "to order of……името на получателя". 

Коносаментът на заповед се прехвърля на трето лице с предавателен надпис (джиро, 

endorsement). Джирото (предавателният запис) обикновено е на свободно поле на 

коносаментната бланка и може да бъде пълно (special endorsement), при който се 

упоменава лицето, на чиято заповед се прехвърля коносамента, или бланково джиро 

(blank endorsement), в който няма име на получател, и коносамента на практика се 

превръща в коносамент на приносител. За да се превърне отново в ордерен 

коносамент, държателя трябва да положи предавателен надпис с упоменато име на 

получател. Ордерният коносамент е най-широко използуваният в практиката и затова 

някои проформи направо съдържат текст "Consigned to order of….." вместо графа 

Consignee. Тук следва да се направи уговорка, че независимо от това, че повечето 

коносаменти се издават на заповед, тъй като сделките с прехвърляне на коносамент 

стават все по-малко, въмжността те да бъдат джиросани и по този начин да се 

превърнат в ценна книга, постепенно преминава в областта на теорията. 

•   Коносамент на приносител (bearers' B/L), в който не е упоменато имe на 

получател, но и не е подписан и подпечатан от товародателя, така че товара се предава 

на приносителя на коносамента. Документът не носи характеристиките на конкретен 

получател на стоките. Всеки субект, с представянето на Коносамента пред 

митническите органи, заявява правомощията си за приемане на товара. Коносаментът 

има действие преди всичко между превозвача и получателя на стоката, но поражда 

взаимоотношения и между изпращача и превозвача, до момента на манифестирането на 

стоката и извършването на митническите формалности от получателя. След това той 

има значение само в отношенията между легитимирания като неин притежател 

получател на стоката и входящото митническо учреждение. 

 За да изпълни докрай своите функции като (1) разписка за получен от превозвача и 

натоварен на кораба товар и (2) доказателство за сключен превозен договор, функции, 

които имат първостепенно значение за продавача при плащане на цената по сделката с 

акредитив, коносаментът, за да бъде приет от банката-платец освен, че следва да бъде 

оригинален, трябва да бъде чист и без забележки (clean B/L) и с надпис "Shipped on 

board"(Натоварен на борда на кораба). 
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 Терминът "Clean B/L" означава, че превозвачът няма забележки по отношение 

качеството и количеството на товара. Ако в процеса на товаренето си забележат 

пропуски в това отношение, при подписване на коносамента капитанът е длъжен да 

впише забелязаното на бланката, като по този начин го превръща в коносамент със 

забележки, маркиран коносамент (durty, foul B/L). В подобен случай някои 

товародатели настояват да получат чист коносамент срещу издаване на гаранционни 

писма (Letter of Indemnity), обещаващи пълно покритие на корабособственика при 

искове на получателя, породени от несъответствията между отразеното в коносамента и 

реалното състояние на партидата. Обикновено това се третира като измама (fraud) и се 

преследва по съдебен път, така че е извън препоръчителната практика. Идентична е 

ситуацията с издаване на предварителни коносаменти (antedated B/L), т.е. издаване на 

коносамент за ненатоварен товар. Следва да се отбележи, че проверката на 

съдържанието на отделните части на партидата не влиза в задълженията на превозвача. 

В случай, че товарът е подаден за превоз в повредена опаковка, то той не се приема за 

превоз. Такъв товар може да се приеме само в случай, че товародателя издаде на 

превозвача документ, че състоянието на товара или опаковката му е в съответствие с 

условията на договора за покупко-продажба. Независимо от това в такъв случай в 

коносамента следва да бъдат нанесени съответните забележки. Коносамента се счита от 

банките за clean при наличието на следните забележки, при условие, че тяхното 

допускане е изрично упоменато в договора за покупко-продажба, както следва: 

-товарът е предаден за превоз в употребявана опаковка; 

-всички рискове за дефекти, резултат на специфични качества на товара, са за сметка на 

товародателя; 

-масата, качеството и количеството на товара са неизвестни на превозвача и са 

нанесени в коносамента по твърдението на товародателя. 

 Когато съгласно договора за покупко-продажба е предвидено разплащане с 

акредитив, за да се счита коносамента за чист, то горните уговорки следва да бъдат 

изрично упоменати в акредитивните условия, иначе банката може да не го приеме. 

 Макар и не толкова използвана, Коносаментът може да изпълнява в определени 

моменти и функцията на кредитен инструмент. Получателят на стоката може да я 

продаде по време на транспортирането й, цезирайки Коносамента по заповед на друг 

субект (купувач).  

 През последните години коносамента започва все по-често да се разглежда като 

пречка за ефективното осъществяване на международната търговия поради все по-
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голямото разминаване между навлизането в практиката на безкнижния (paperless) 

документооборот и изискването за физическото предаване на издадения коносамент от 

получател на превозвач при получаване на товара. 

 Ето защо през последните години в практиката на морския транспорт навлиза 

морската товарителница (Sea Waybill) като една значително по-гъвкава и удобна 

алтернатива на коносамента. Както и коносамента, морската товарителница е разписка 

за приет за превоз от оператора товар, доказваща наличието на превозен договор и 

даваща възможност товарът да бъде получен без физическото предаване на оригинален 

екземпляр на превозния документ от получател по договор на превозвач в разтоварното 

пристанище, само срещу доказване на идентичност с фиксирания в екземпляра на 

товарителницата, намиращ се в капитана на кораба, получател, а също така и без 

наличие на оригинална товарителница - с така наречения telex release – нареждане по 

телекса от товародателя товарът да бъде предаден на получателя. Най-значителната 

разлика от коносамента е, че морската товарителница не е документ за собственост на 

товара, т.е не е ценна книга и не може да бъде прехвърлян. По този начин, за всички 

сделки, по които не се предвижда смяна на собственика на товара по време на превоза, 

морската товарителница става по-удобен превозен документ. Въпреки това следва да се 

отбележи, че въпреки несъмнените удобства, търговците все още не се доверяват 

напълно на новия документ, а освен това търговските законодателства на редица страни 

все още не предвиждат използуването на морска товарителница. 

 В общи линии конструкцията на морската товарителница като документ повтаря 

конструкцията на коносамента. Разликата е в наименованието, където освен 

наименованието Sea Waybill присъствува задължително и термина “непрехвърляема”- 

non negotiablе. Освен това в графата получател (consignee) в скоби е добавено (not to 

order). 

 

 

 

5. Сертификат за движение на стоките EUR.1  

 
Сертификатът за движение EUR 1 се отнася за стоки, произведени в ЕС. 

Удостоверението на този преференциален произход на стоките е важен при 

изчисляването на вносните мита, които ще плати получателя. Сертификатът се попълва 
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от изпращача върху стандартен формуляр и се предоставя на на митническите служби 

за заверка. Формулярите могат да бъдат получени от БТПП. Сертификатът за движение 

EUR 1 е валиден за превоз на стоки в рамките на ЕС, CEFTA, Македония, Турция и др. 

Либерализирането на търговския обмен на Република България със страните, с 

които е сключила преференциални търговски споразумения, се допълва от създаването 

и приемането на нов протокол, съставляващ хармонизирани правила, които да 

обслужват преференциалната търговия в Европа. С решение на Министерския съвет от 

25.04.1997 г. и Решение на Съвета по асоцииране от 06.05.1997 г. Протокол №4 относно 

дефиницията на понятието “стоки с произход” и методите за административно 

сътрудничество към Европейското споразумение за асоцииране беше заменен с нов, 

който влиза в сила от 01.01.1997 г. Протоколът регламентира освобождаването от мита 

и такси на стоките с произход от Общността. 

За целите на прилагането на споразумението като продукти с произход от 

Общността се считат: 

- продукти, изцяло получени в Общността; 

- продукти, получени в Общността, съдържащи материали, които не са били изцяло 

получени там, при условие, че тези материали са претърпели достатъчна обработка или 

преработка в Общността; 

- стоки с произход от Европейското икономическо пространство (ЕИП) към 

споразумението за ЕИП. 

- Материалите с произход от Лихтейнщайн, Исландия, Норвегия или Швейцария 

(CEFTA), по смисъла на Споразуменията между Общността и CEFTA, Македония и 

Турция, се считат с произход от Общността,  когато са вложени в продукт, който е бил 

получен там. Не е необходимо такива материали да са претърпели достатъчна 

обработка или преработка. 

Към Протокол №4 е приложен списък на продуктите, обхванати от 

Споразумението и степента на обработките или преработките, които придават произход 

на материалите. 

Преференциалното третиране, предвидено в Споразумението, се прилага само за 

продукти, изпълняващи изискванията на Протокол 4, които се транспортират директно 

между Общността и CEFTA, Македония и Турция или през териториите на другите 

страни. Въпреки това продуктите, представляващи една единствена пратка, могат да 

бъдат транспортирани през други територии и ако се наложи с претоварване или 

временно складиране в тези територии, при условие, че са останали под контрол на 
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митническите власти в страната на транзита или складирането и не са претърпели 

операции, различни от разтоварване, обратно натоварване или всякакви операции, 

целящи да ги запазят в добро състояние. 

Според Споразумението доказателствата за произход могат да бъдат: 

- сертификат за произход EUR.1 (Приложение № 12) или 

- декларация, изготвена от износителя върху фактурата или всякакъв друг търговски 

документ, описващ въпросните продукти достатъчно подробно, за да могат да бъдат 

идентифицирани (наричана “декларация върху фактурата”) Не се изисква 

доказателство за произход, когато става дума за продукти, изпращани като малки 

пратки по частни лица, за частни лица или представляващи част от личния багаж на 

пътници, Внос, който е инцидентен и се състои изцяло от продукти за лична употреба 

на получателите или пътниците, не се счита за внос с търговска характер. Общата 

стойност на тези пратки не трябва да надвишава стойност от 500 Евро в случаите на 

малки пратки или 1200 Евро за продукти, които са част от личния багаж на пътниците. 

Не е нужно издаването на EUR 1 сертификат, когато стойността на изнасяните стоки не 

надвишава 6000 евро. Достатъчно е да се направи Декларация върху фактура. Но 

правилата за произход, които се прилагат към EUR 1 сертификата трябва да бъдат 

приложени към Декларацията върху фактура. Когато стоката която се изнася надхвърля 

6000 евро вече е необходимо издаването на EUR 1 сертификат.  

EUR сертификата е сертификат за движение, който служи като доказателство за 

произход. Той удостоверява, че описаните в него стоки са с произход ЕС, 

Лихтейнщайн, Исландия, Норвегия, Швейцария, Македония или Турция. Сертификата 

се издава от митническите власти на държавата от която се извършва износа и доказва 

произход от една от изброените държави. Той се издава ако има достатъчни 

доказателства за това, че произхода наистина е от една от тези държави. Сертификата 

може да се издаде за движение между две от държавите, като удостоверява произход от 

трета страна. Така например за стоки с произход от Германия може да бъде издаден 

EUR1 сертификат за движение, доказващ немския произход например от България, 

който да послужи за пред митническите власти на Беларус. 

 Търговците могат да докажат произхода с помощта на един от следните 

документи: 

Сертификат за произход на доставчика 

Декларация за произход на доставчика 

Декларация на доставчика за преференциален произход 
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Фактура за покупка под условие с преференциален произход 

EUR 1 сертификат или образец на формуляр А 

Сертификатът за произход е официален сертификат, който показва произхода на 

стоките които са описани в сертификата.Сертификата може да се изисква при следните 

случаи: 

Причини свързани с ттърговската политика – страните искат да запазят собствения си 

пазар 

Политически причини – страните искат да бойкотират други страни 

В международните платежни операции – акредитива може да е под диктовката 

(разпореждането, предписанието) на сертификата за произход 

Сертификата се издава срещу писмена молба от износителя или под негова 

отговорност, от негов упълномощен представител. Всеки един сертификат се състои от 

комплект: от EUR 1, негово копие и молба за издаване на сертификата за движение на 

стоките с декларация на износителя на гърба, където се описва основанието за издаване 

на сертификата. Всеки един комплект има номер, фабрично отпечатан на бланката. В 

сертификата задължително се попълват Изпращача (клетка 1), Сертификата за 

търговията между кои страни ще послужи (клетка 2). Получателя кл. 3 не е 

задължителна. Страната на произход клетка 4 и страната в която ще се представи 

сертификата кл. 5. В кл. 8 се описват стоките за които той се отнася, броят на колетите, 

бруто теглото, както и фактурата към която се отнася EUR1. Непопълнената част от 

клетка 8, за да се избегне недобросъвестно попълване, трябва да се зачертае по 

диагонал. В кл. 11 се попълва датата и сертификата и се заверява от митницата. 

Сертификата трябва да е заверен с митнически печат и подпис. Във всеки един 

сертификат трябва да е вписан номера на фактурата към която се отнася. Това 

изискване, обаче често не се спазва, и това може да доведе до митническо разследване 

за редовността на съответния сертификат. 

EUR 1 сертификата е пряко следствие от формирането на голямото европейско 

икономическо пространство. Основен принцип при формирането му е свободното 

движение на стоки. В споразумението между страните е залегнал принципа за 

постепенно установяване на зона за свободна търговия в 10 годишен преходен период. 

Като това се отнася към стоките които произхождат съответно от страните от: ЕС, 

Люксембург, Турция, Македония, Исландия, Швейцария и Норвегия. Митата на 

стоките от тези страни постепенно се премахват при търговията помежду им. 

Съществуват и редица мерки насърчаващи и благоприятстващи търговията помежду 
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им. EUR 1 сертификат и декларацията върху фактурата доказват преференциалния 

произход на стоките в тази икономическа общност. Намалените или липсващи мита, 

както и някои мерки насърчаващи износа от ЕС са стимули за измами със 

сертификатите. Това предполага и повишен контрол върху ЕС. Насрещната проверка е 

честа практика в митницата. Тя се състои в изпращането на EUR 1 сертификати на 

митницата която ги е задействала, за проверка на тяхната редовност. Редовността им се 

удостоверява на гърба на сертификата, след което същия се връща на митницата, която 

е помолила за проверката. 

За да бъде издаден за една стока EUR 1 сертификат, трябва нейният произход да 

бъде ясно доказан пред митническите власти на страната която издава сертификата. 

Тези стоки трябва да отговарят на понятието "стоки с произход". Това са стоките които 

са от една страна или изцяло получени в гореизброените държави, когато: те са добити 

от тяхната почва или от тяхното морско дъно; това са растителни продукти, събрани 

там; живи животни, родени и отгледани там; продукти, получени от живи животни, 

отгледани там; продукти, получени чрез лов и риболов, извършен там; продукти от 

морски риболов и друга продукти, уловени извън териториалните води на Общността 

или България от нейни кораби; продукти, произведени на борда на нейни кораби 

заводи; употребявани продукти, събрани там, годни само за възстановяване на 

суровини, включително употребявани гуми, годни само за регенериране или за 

използване като отпадък; отпадъци и скрап, получени от производствени операции, 

извършени там; продукти, добити от морската почва или подпочва извън нейните 

териториални води, при условие че тя има изключителни права да обработва тези почви 

или подпочви, или те са достатъчно обработени или преработени продукти. В стоките 

които се преработват, може да се използват материали, които не са с произход. В 

приложение II към Протокол 4 от споразумението за Асоцииране на Р България към 

европейските общности се урежда за кой стоки, каква обработка е необходима, за да 

може тези стоки да добият произход. Съществуват редица производствени операции, 

които са недостатъчни за даването на произход на стоки, такива са: етикетиране, 

съхранение, сортиране, смяна на опаковки, просто смесване, събиране на части, 

комплектоване и др., както и комбинации от гореизброените. Между страните които 

могат да издават EUR 1 с изключение на Македония, съществуват правилата за 

кумулация на произхода. Кумулацията се изразява в това, че при обработката на дадена 

стока и влагането на материали с произход от различни страни в тази стока тя отново 

ще има преференциален произход. 
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Сертификатът да движение EUR.1 се издава от митническите власти на страната, 

от която се изнася, по писмена молба на износителя или под негова отговорност от 

негов упълномощен представител. Митническите власти, издаващи сертификата, имат 

право да предприемат всякакви необходими мерки, за да проверят произхода на 

продуктите и изпълнението на другите изисквания на Протокол 4. За целта те имат 

право да изискват всякакви доказателства и да извършат всякакви проверки на 

счетоводната документация на износителя или всякакви други проверки, които счетат 

за необходими. Документите използвани за целите на доказване, че продукти, описани 

в сертификат за движение EUR 1 или в декларация върху фактура, могат да бъдат 

считани за продукти с произход от Общността от България или от една от другите 

страни могат да бъдат:  

1. директно доказателство за технологичните процеси, осъществени от износителя или 

доставчика, за получаване на въпросните стоки, съдържащо се например в неговата 

търговска или счетоводна документация; 

2. Документи, доказващи произхода на използваните материали, които са издадени или 

изготвени в Общността или в България, където тези документи се използват в 

съответствие с националното законодателство; 

3. Документи, доказващи процесите на преработка или обработка на материали в 

Общността или в България, издадени или изготвени в Общността или в България, 

където тези документи се използват в съответствие с националното законодателство; 

4. сертификат за движение EUR 1 или декларации върху фактури, доказващи произхода 

на използваните материали, които са издадени или изготвени в Общността или в 

България в съответствие с настоящия протокол, или в една от другите страни, посочени 

в чл. 3 и 4, в съответствие с правилата за произход, които са идентични с правилата от 

настоящия протокол. 

EUR 1 е с валидност 4 месеца от датата на издаване. Сертификата може да бъде 

издаден впоследствие или да бъде издаден нов на мястото на изгубен сертификат. 

Съответно сертификата се надписва "duplicate" или "issued retrospectively" 

Съдържание на полетата на Сертификата: 

В горната дясна част на сертификата се попълват страните, в които ще се 

използва за преференциална търговия; 

Страна, група страни или територии, от които се счита, че продуктите произхождат; 

Страна, група страни или територия на получаване; 
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Износител: Попълва се пълното наименование на физическото или юридическото 

лице, износител на стоката; 

Получател: Попълва се пълното наименование на физическото или юридическото 

лице, получател на стоката; 

Транспорт: Описва се вида, номера и броя на транспортните средства (попълването на 

клетката не е задължително); 

Описание на стоките: описват се пореден номер на стоката, марки и номера, брой и 

вид на колетите, описание на стоките. Описанието на продуктите трябва да бъде 

дадено, без да се оставят празни редове. Когато клетката не е изцяло попълнена, трябва 

да се начертае хоризонтална линия под последния ред на описанието и празното място 

да се зачеркне. 

Тегло: Бруто тегло или друга мярка (литри, кубични метри и т.н.) 

Фактури: Описват се броя и номерата на издадените фактури (попълването не е 

задължително); 

Декларация на износителя: Тя гласи: “Аз, долуподписаният, декларирам, че 

описаните по-горе стоки отговарят на изискванията за издаване на този сертификат". 

Под нея се записват дата и място, подпис и печат на износителя. 

Митническа заверка: В това поле се записва митническото учреждение, издало 

сертификата, поставя се печат, дата и се подписва от митническия служител. 

Поле за забележки: В това поле се записват забележки от типа, Сертификат, издаден 

впоследствие, дубликат на сертификат за движение EUR.1. Потвърждаването се 

осъществява с една от следните фрази: - когато става дума за издаден впоследствие 

сертификат - “deliver a posteriori”, “issued retrospectively” и др. Когато става дума за 

дубликат на сертификат – “duplicate”, “duplicates”, “дубликат”. 

Когато продукти с произход са поставени под контрола на митническото 

учреждение в страна, член на Европейската общност или България, е възможно 

оригиналното доказателство за произход да бъде заменено от един или повече 

сертификати за движение EUR.1 с цел изпращане на всички или някои от тези продукти 

на друго място в Общността или България. Заместващите сертификати за движение 

EUR.1 трябва да бъдат издадени от митническото учреждение, под чиито контрол се 

намират продуктите. 

 

6. Декларация върху фактурата 
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Декларацията върху фактурата (Приложение № 13) е възможност за деклариране 

на произхода, която е предвидена за да се облекчи процедурата, както за износителите, 

така и за митниците. При нея отпада необходимостта от издаване на ЕУР1. 

Съществуват два вида декларации. Единната е от така наречените "одобрени 

износители", това са фирми които имат чести износи и не са правили митнически 

нарушения. Тези фирми могат да подадат молба да станат одобрени износители, тоест 

да декларират произхода на стоката върху фактурата. Тези фирми получават номер на 

одобрен износител от митницата които те вписват в декларацията. При тези фирми 

няма ограничение за стойността на стоките, които могат да бъдат декларирани така. 

Тези фирми подлежат на повишен контрол, за да се избягнат измами. Другата 

декларация се поставя от фирми които нямат подобно разрешително. Тези фирми могат 

да декларират единствено стоки на стойност до 6000 ЕУР. В двата случая декларациите 

са със стандартен текст, като във втория случай се изпуска номера.  

Условия за изготвяне на декларация върху фактурата 

Декларация върху фактурата може да бъде изготвена от одобрен износител или 

от всеки износител за всяка пратка, състояща се от един или повече пакети, съдържащи 

продукти с произход, чиято обща стойност не надвишава 6000 Евро. 

Декларацията върху фактурата може да бъде попълнена, ако описаните продукти 

могат да бъдат считани като продукти с произход от Общността, България или една от 

страните, посочени в чл.4 Протокол 4 и са изпълнени другите изисквания на същия 

документ. 

Декларацията върху фактурата може да бъде попълнена от износителя чрез 

напечатване на пишеща машина, полагане на печат или чрез отпечатване върху 

фактурата, известието за доставка или друг търговски документ на декларацията, 

текстът на която е даден в Приложение 4 на протокола, използвайки един от езиковите 

варианти, дадени в това Приложение и в съответствие с разпоредбите на националното 

законодателство на страната износител. Ако декларацията е написана на ръка, тя трябва 

да бъде попълнена с мастило с печатни букви. Освен това трябва да има оригиналния 

подпис на износителя, направен собственоръчно. 

Доказателството за произход е валидно в рамките на четири месеца от датата на 

издаване в страната на износа и трябва да бъде представено в същия период на 

митническите власти в страната, в която се внася.  
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7.Опаковъчен лист: 
 

Опаковъчен лист (Приложение № 14) се издава от продавача. Той съдържа 

списък на стоките опаковани в различните колети, каси, пратки и други опаковъчни 

форми по брой, тегло, марка и пр. Опаковъчния лист се използува главно, когато в 

отделните опаковки от една и съща партида стоки се съдържат различаващи се 

предмети, например при продажба на стоки от различен асортимент или при продажба 

на съоръжения, инструменти и прибори. Прието е един екземпляр от опаковъчния лист 

да се поставя в опаковъчната форма, за която се отнася. 

Може би това е един от малкото документи за които няма специални изисквания 

по отношение на съдържанието, това се дължи най-вече на предназначението му да 

служи за улеснение на получателя. 

Опаковъчният лист е придружителен документ, прилаган към документите, 

съпровождащи транспортирането на една стока. В него товароизпращачът описва на 

получателя съдържанието на отделните товари. Това се прави с цел да се онагледи 

информацията за броя и групировката на отделните стоки в превозното средство. Чрез 

тази информация продавачът може много бързо и лесно да установи съответствието 

или несъответствието на натоварените и получените товари. 

Наименованието и описанието на отделните полета в документа е следното: 

Продавач: Наименование на физическото или юридическото лице, продаващо стоката. 

Понякога в долната част от информационното поле се записва наименованието на 

товароизпращача или друг представител на продавача, действащ от негово име или по 

негова поръчка; 

Получател на стоката: физическото или юридическото лице, упълномощено в 

договора или в друг документ да получи стоката; 

Купувач: Физическото или юридическото лице, за което е предназначена стоката. Това 

е лицето, купуващо стоката; 

Адрес за уведомяване: Възможно е адресът на получаване да е различен от адреса, на 

който трябва да се уведоми за доставянето на стоката. Ако случаят е такъв, изрично се 

посочват и двата адреса; 

Справочни сведения: Единен справочен номер на документа, други справочни данни 

и номера; 



48 
 

Транспортна информация: Вид транспорт, транспортно средство, възможните места 

за претоварване, отправен пункт, пунктове за преминаване по време на 

транспортирането до местоназначението на стоката; 

Местоназначение: Наименованието на мястото за окончателно приемане на стоката; 

Количество и вид на опаковката: Описва се стоката в количествено измерение, вида 

и броя на опаковките, описание на самата стока съгласно Хармонизираната система за 

описание и кодиране на стоките; 

Статистически код: митнически код на стоката или стоков код в съответствие със 

съгласуваната номенклатура; 

Тегло, бруто, кг.: тегло на стоката с опаковката в килограми или други съгласувани 

единици за тегло; 

Обем, куб.см: Обикновено обемът се посочва в куб.м.; 

Спецификация: Подробно изброяване на стоките по позиции; 

Място и дата, подписи: Посочват се мястото и датата на съставяне, полагат се подписи 

на отговорните лица. 

Опаковъчният лист се съставя най-малко в два екземпляра – по един за всяка от 

страните. Попълва се с печатни букви на ръка или на компютър. 

Данните в него се съпоставят с данните в останалите, придружаващи сделката, 

документи – фактура, договор, митническа декларация и др. Съставя се поне в три 

екземпляра.  

Попълненият и подпечатан опаковъчен лист служи за доказателство на броя, 

вида и теглото на стоките и техните опаковки. Служи и за извършването на съпоставки 

между информацията, отразена в него и останалите съпътстващи стоката документи 

(ЕАД, EUR.1, фактура и др.).  

 

 

8. АТА  карнет 

    
Карнетът АТА (Приложение № 15) се издава по силата на митническата 

конвенция за временно допускане на стоки АТА. Идеята за създаване на общ 

международен митнически документ за временен внос на стоки (с изключение на 

превозните средства) се заражда към края на 50-те години и в крайна сметка на 

30.07.1963 г. конвенцията АТА влиза в сила, а за България е в сила от 01.11.1964 г. 
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Абревиатурата АТА е комбинация от първите букви на френския и английския 

израз "Временно допускане", съответно "Admission temporaire" и "Temporary 

admission". 

Карнетът АТА е международен гаранционен митнически документ, който 

улеснява временния внос на някои класове стоки. Приложението му е свързано с вида 

на стоката, а не с вида на транспорта, както е при карнета ТИР.  

Този карнет заменя обикновената митническа документация в страната, от която 

се осъществява временният износ и улеснява освобождаването на стоките от 

митницата. Карнетът също така премахва и необходимостта от предоставяне на 

гаранции или от депозиране на мита в митническите пунктове. Карнетът АТА е 

отпечатан на английски или френски език, а на карнетите, които са издадени у нас, 

могат да бъдат отпечатани и на български. 

С карнет АТА могат да се превозват следните стоки: 

- търговски мостри и рекламни филми (16мм) 

- стоки предназначени да бъдат показвани на международни изложби, панаири, 

конгреси или други подобни прояви 

- стоки свързани с професионално оборудване. Професионалното оборудване е 

предназначено за ползване единствено от или под личното наблюдение на собственика 

или на определен негов представител. 

- непридружените пратки – пощенски, железопътни и други. 

Конвенцията АТА е насочена към опростяване и унификация на митническите 

процедури, свързани с временния внос, обратния износ и транзитно пренасяните стоки 

през територията на договарящите страни. Въвежда се единен международен 

митнически гаранционен документ - карнетът АТА. Всяка една страна, член на 

конвенцията приема карнета АТА вместо своите национални документи за временен 

внос, временен износ или транзит. Употребата на карнета АТА позволява опростяване 

на митническите процедури, отбягване от попълване на нови митнически документи, 

изискване за разрешение за временен внос, внасяне на парични гаранции и т.н., които 

водят до излишно усложняване на митническите процедури, в случаите на временен 

внос, износ и транзит на професионално оборудване, изложбени експонати, 

педагогически материали, и т.н. 

Карнетите АТА имат широк обсег на прилагане. С тях 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 
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уредба на страната съответно на вноса или износа. Под покритието на карнета АТА не 

могат да бъдат поставяни стоки, предмет на преработка и доработка. С карнет АТА 

стоките могат да бъдат експедирани в неограничен брой страни в продължение на една 

година. Те могат да бъдат превозвани с всякакъв вид транспортни средства, изпращани 

по пощата (с изричното съгласие на съответната договаряща страна) и да влизат и 

излизат от страните през различни митнически пунктове. Карнета АТА се издава със 

срок на валидност една година. Възможно е продължаването му до една година, при 

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

една година със съгласието на приемащата карнета държава. Повечето страни 

разрешават временен внос на търговски мостри за максимален период от 12 месеца, а за 

предмети, предназначени за международни изложби и за професионални оборудвания – 

6 месеца. 

Карнетът АТА представлява комплект от митнически пропускателни документи, 

които съдържат описание на стоките. Листовете, предназначени за различните 

операции, са с различни цветове – кориците са зелени, експортните и реимпортните 

ваучери за митниците са в жълто, а импортните и реекспортните ваучери за страната, 

която се посещава – бели и сините за транзитните преминавания. Обикновено един 

комплект на карнета се състои от две зелени корици, между които се поставят по 

чифтове жълти, бели и сини листове. На зелената корица са записани издаващата 

карнета организация, име на титуляра на карнета, негов представител, 

предназначението на стоките, срока на валидност на карнета, както и списък на 

приемащите карнета страни. Карнетите АТА могат да се ползват както от юридически 

лица и еднолични търговци, така и от физически лица. Карнетите АТА се издават и 

важат само за страните, присъединили се към конвенцията АТА, поради което в 

България се признават само карнети, на които е отбелязано, че са валидни за България. 

На гърба на зелената корица е поставен главния списък на стоките, поставени под 

покритието на карнета АТА. След задействането на карнета не се допуска промяна на 

списъка на покритите от карнета стоки без съгласието на издаващата организация и на 

митническата администрация на страната на временния внос. 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. За улеснение на митническите 
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органи, местата в листовете, в които те правят вписвания и заверки при различните 

случаи, са обградени с дебела черна линия. Когато мястото, определено за описание на 

стоките на гърба на всеки лист, се окаже недостатъчно, към карнета се добавят 

допълнителни листове от същия цвят. 

Митническите сборове, дължими за поставените под покритието на карнета 

АТА, са гарантирани от международна търговска камара в Париж (ICC). Тя е съставена 

от оправомощените гарантиращи организации, представителки на страните членки на 

конвенцията АТА. За България това е Българската търговско-промишлена палата 

(БТПП).  БТПП е и емисионер на карнетите АТА. Те се издават от нея срещу заплащане 

от фирмите, които отговарят на условията на конвенцията и желаят да извършват 

регламентираните с конвенцията митнически режими. Финансовата отговорност за 

карнета АТА е на БТПП, която е сключила договор с ГУ “Митници” и титуляра на 

карнета, за размера на дължимите митни сборове. Отговорността е солидарна. 

Едновременно с издаването на карнет АТА се сключва договор отнасящ се до 

отговорностите и задълженията на ползвателя. Последният представя и списък на 

стоките в три екземпляра. Всяка от гарантиращите организации от международната 

гаранционна верига поема задължението да заплати на митническите власти на 

собствената си държава дължимите митни сборове в случай, че допуснатите за 

временен внос стоки не бъдат изнесени обратно в определения срок. Гарантиращата 

асоциация не е задължена да заплати сума, надвишаваща с повече от 10 % стойността 

на митните сборове и данъците по вноса. Когато карнета е приключен без забележки от 

страна на митническите органи на страната на временния внос, те не могат повече да 

предявяват рекламации към гарантиращата организация. Рекламации към 

гарантиращата организация могат да бъдат отправяни в срок максимум от 1 година 

след изтичането на валидността на карнета. 

При изгубване, кражба или унищожаване на издаден вече карнет АТА може да 

се издаде нов, заместващ карнет, със срока на валидност, както на подменения карнет. 

Заместващ карнет се издава по искане на собственика на загубения или при 

уведомление от страна на чуждестранните митнически власти. Новоиздадения карнет 

носи номера на предишния и явно се маркира като дубликат. 

В случаите на загубване или унищожаване на стоката поради независещи от 

лицето причини - пожар, наводнение и т.н., същото трябва да съобщи на митническите 

органи на страната, в която стоките са внесени временно, за настъпилото събитие и за 

вида и количеството на стоките, унищожени от него. 
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В тези случаи остават неизпълнени митническите задължения към митническите 

органи на страната, от която стоките са временно изнесени, и към митническите органи 

на страната, в която стоките са временно внесени. Когато митическите органи 

установят, че възникнало митническо задължение, се изпраща рекламационен иск до 

националната гарантираща асоциация. Когато възникването на задължението е в 

резултат на това, че стоките-предмет на карнет АТА, не са били реекспортирани или не 

са били оформени в определените за прилагането на Конвенцията АТА срокове, този 

рекламационен иск се изпраща най-рано 3 месеца след датата на изтичане на 

валидността на карнета АТА, но не по-късно от 1 година, считано от тази дата. В 

рекламационния иск се посочват размерите на митническите сборове и на другите 

събирани от митническите органи държавни вземания по отношение на стоките-

предмет на карнет АТА. Дължимите за стока митнически сборове се заплащат от 

гарантиращата организация, след което тя има правото да се обърне за възстановяване 

на сумата към лицето, в полза на което е издаден карнета АТА. 

Гарантиращите организации имат срок от 6 месеца, считано от датата на 

рекламацията на митническите органи да представят доказателство за реекспорт 

(надлежно заверен, попълнен и подпечатан от митническите органи на територията, на 

която е осъществен временният внос). Ако такова доказателство не е представено в 

разрешения срок, гарантиращата организация депозира веднага тези суми или ги внася 

временно. Това депозиране или внасяне става окончателно след изтичането на срок от 

три месеца, считано от датата на депозиране или внасяне. В този срок гарантиращата 

организация все още може да представи доказателства за реекспорт на гарантираните 

стоки, с цел възстановяване на депозираните суми. 

В случаите, когато стоките предмет на временен внос, не могат да бъдат 

реекспортирани поради наложен върху тях запор, с изключение на запор при съдебен 

иск от частни лица, изискването за реекспорт не се прилага за срока на запора. 

Когато стоките, внесени временно под покритието на карнета АТА са сериозно 

повредени в резултат на непреодолима сила или злополука е възможно според 

решението на митническите органите те да бъдат: предмет на облагане с митни сборове 

и данъци, дължими към момента на събитието; изоставени без каквито и да е разходи 

на компетентните органи на територията на временния внос; унищожени под контрола 

на официалните органи, за сметка на заинтересованите страни, като всички запазени 

части от стоките могат да бъдат предмет на режим внос. 

Основно предимствата в използването на карнета АТА се изразяват в няколко насоки: 
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   - Карнетът АТА улеснява най-вече лицата, които временно внасят, временно изнасят 

и транзитират стоки 

   - Карнетът се попълва лесно и заверява бързо то митническите служители. Пломбите 

и осигурителните знаци, поставени от митниците на една страна, по принцип се 

признават от другите страни. Поради уеднаквените формалности, времето за 

митническо оформяне намалява до минимум 

    - Конвенцията АТА дава възможност само с един карнет АТА стоките да вземат 

участие в много изложби, панаири или други мероприятия, провеждани в различните 

страни в рамките на една година 

    - От титулярите на карнетите АТА не се изисква внасяне на парична или друга 

гаранция пред митническите власти на страните, през които преминават стоките, нито 

пък е необходимо да се попълват национални митнически документи. Това създава 

сигурност в лицата, ползващи карнетите АТА, тъй като в страната на временния внос те 

няма да бъдат изненадани с неизвестни предварително митнически тежести.  

 

9. Карнет дьо пасаж (CPD-carnet de passages en Duane) 

 
Карнетът CPD (Приложение № 16) представлява документ за временен внос на 

транспортни средства. Издава се по силата на Международна конвенция за временен 

внос, създадена под егидата на Съвета за митническо сътрудничество и влязла в сила у 

нас на 11 юни 2003 год. Целта на конвенцията е намаляване на формалностите при 

временен внос, унифициране на използваните документи, улесняване на условията за 

протичане на временния внос, създаването на спокойствие и увереност, както в 

митническите администрации, така и в титулярите по временния внос. За целта се 

създава международна гаранционна верига от кореспондиращи организации, одобрени 

от митническите органи на договарящата страна да представляват конвенцията на 

местно ниво, както и да гарантират митните сборове и данъци по вноса. Тяхната роля е 

да предоставят за ползване документите за временен внос (карнета CPD), да 

осъществяват текущ контрол по спазване на условията за временен внос, както и да 

отговарят солидарно с титуляра по режима пред всички законно направени в срок 

рекламации от страна на митническата администрация на страната на временния внос. 

Митническия документ CPD гарантира пред митническите власти, че едно 

чуждестранно превозно средство, влизащо на територията на друга държава, ще остане 
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там временно за максимален срок от 12 месеца. Карнета позволява многократно 

влизане и излизане, въпреки че документът не дава право на достъп, т.е. той няма нищо 

общо с изискванията за разрешителни, ако такива се изискват. Карнета гарантира пред 

митницата, че ако едно МПС остане в дадена страна за период, по-дълъг от 12 месеца, 

издаващата го организация ще плати всички дължащи се данъци свързани със самото 

превозно средство. В случаите, когато МПС-то е съчленено, са необходими 2 броя 

карнети – за влекача и за полуремаркето. 

Документът Карнет дьо пасаж представлява кочан с квитанции, който се състои 

от 5, 11 или 25 листа. На всяка страница има две квитанции с отрязък. Едната 

квитанция е за влизане, другата за излизане, а отрязъкът се подпечатва и остава в 

кочана. 

Валидността му е 12 месеца от датата на издаване. Допуска се удължаване на 

срока на валидност само при извънредни обстоятелства, но за максимум още три 

месеца с разрешение на издаващата организация и на митническата администрация. За 

удължаване на срока е необходимо представянето на доказателства. Валидността на 

карнета CPD може да бъде продължена само веднъж. След този срок трябва да бъде 

издаден нов карнет в замяна на първия и той да бъде приет от митническите органи. 

Всички мерки в карнета трябва да се посочат в метрична система. Стойността на 

превозното средство трябва да се посочи във валутата на страната, която е издала 

карнета. Свободното оборудване, например инструменти, не е необходимо да бъде 

описвано, освен ако митницата не го изисква. 

МПС-то трябва да излезе в границите на срока на валидност. Това правило може 

да бъде пренебрегнато само в следните случаи: 

- когато вносните мита и данъци са платени 

- ако едно превозно средство е аварирало и то е предоставено на страната, 

в която е аварирало 

- превозното средство е унищожено под официален контрол. 

Когато митническите органи на територията на временния внос са приключили 

без резерва документите за временния внос, те не могат да предявяват рекламации към 

гарантиращата асоциация да плати потенциално дължимите суми. Допустимо е това да 

стане, в случаите когато са налице доказателства за приключване на режима чрез 

измама или непровомерен начин. Тези суми обаче стават не дължими, ако писменото 

уведомление от страна на митническите органи на територията на временния внос не е 
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представено в срок максимум до една година, считано от датата на изтичане на 

валидността на карнета. 

Гарантиращата асоциация от своя страна има срок от една година, считано от 

датата на писменото уведомление за не приключване на карнета CPD, да представи 

доказателства за реекспорт. Ако не е възможно представянето на такова доказателство, 

гарантиращата асоциация трябва да депозира или внесе временно в максимален срок от 

три месеца дължимите митни сборове и данъци по вноса. Така учреденият депозит или 

вноска става окончателен след изтичане на срок от една година, считано от датата на 

учредяване на депозита. В този срок гарантиращата асоциация има правото да 

представи доказателствата за реекспорт и да започне процедура по възстановяване на 

направения депозит. В този смисъл доказателство за реекспорт на транспортните 

средства, внесени под покритието на документ за временен внос се счита талона за 

реекспорт от карнета, надлежно попълнен и подпечатан от митническите органи на 

територията, на която е извършен временния внос 

Ако карнетът не приключен правилно и превозното средство е изнесено 

повторно, трябва да се напише официален доклад от някоя от компетентните власти, 

които са упълномощени за това: съдебни органи, кметове, полиция, митници. Този 

доклад може да бъде изготвен само след като някой от тези органи е видял превозното 

средство. Ако митническите власти изискват такъв доклад, те имат право да искат такса 

за това. Гарантиращите организации имат на разположение една година от датата на 

неприключване на карнета да изготвят този доклад като доказателство за повторен 

износ.   

Международните гарантиращи асоциации са – Международен туринг съюз (AIT) 

със седалище в Женева  и Международната автомобилна асоциация (FIA) със седалищи 

в Париж. Международните гарантиращи асоциации чрез техните членове във всяка 

договаряща страна, издават необходимите документи на превозвачите. Асоциациите 

гарантират, че ще покрият всички рекламации. Всеки от техните членове в различните 

договарящи страни трябва да поемат подобни гаранции към техните митнически 

администрации, като не само гарантират документите, които издават, но също и 

документите от други страни, които се използват в тяхната страна. 

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 
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превозните средства, въведени на територията под покритието на документ за временен 

внос. За плащането на гореспоменатите суми гарантиращата асоциация се задължава 

солидарно с лицата, които ги дължат. 

За България представляващата асоциация е Съюза на българските 

автомобилисти (СБА), която и издава карнетите дьо пасаж. 

Страните, които изискват Карнет дьо пасаж се променят. Издаващата 

организация уточнява за кои държави се изискват такива карнети. Именно поради тази 

причина преди започването на съответния превоз е необходимо предварително да се 

информират превозвачите за изискванията към страната за която е предназначен товара 

(за Иран, Сирия и Йордания е задължителен). 

 

Указания за употреба  

1.Всяка страница на карнета осигурява временното внасяне на транспортното средство, 

споменато и не заличавано от гърба на корицата. Срокът на временното внасяне е 

фиксиран от законите и правилата в посещаваната страна. 

2. При влизане митницата отделя и задържа волетът за внос, като попълва на волета за 

износ входно митническо учреждение и номерът, под който е регистриран карнета. 

Попълва се и контролният талон за внос, като се заверява с датата на влизане, подпис 

на задействалия го служител и официален печат. Притежателят на карнета трябва да 

осигури на място, че всички данни са попълнени както трябва в документа, и ако е 

необходимо да бъде допълнен или коригиран. 

3. При излизане митницата отделя и задържат волетът за износ, те трябва да заверят 

контролния талон за износ с официален печат на изходното митническо учреждение, 

дата на напускане и подпис на митническия служител. Притежателят на карнета трябва 

да се увери на място, че всички данни са попълнени както трябва в документа, и ако е 

необходимо той да бъде допълнен или коригиран. 

4. 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. 

5. Максималният период на валидност на карнета е една година; ако е необходимо, 

възможно е искане за продължаването му да бъде представено пред организацията 

кореспондент в страната на временния внос; ако такава организация не съществува, 

директно към издаващата организация. Във всички случаи притежателят на карнета 

трябва да следи, дали отговаря на изискванията на временния внос. 
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6. Карнетът е собственост на издаващата организация и във всички случаи трябва да й 

бъде върнат, както е определено, най-късно до датата на изтичане на валидността. 

Препоръчва се притежателят на превозното средство да не се разделя с него (продажба, 

унищожаване и т.н.), преди да бъде освободен от договорните отношения ,в които той е 

обвързан с издаващата организация. 

7. Всяка промяна в съдържането на карнета, независимо дали е по отношение на 

собственика (име, адрес, и т.н.) или във връзка с превозното средство (смяна на 

двигател, цвят, и т.н.), трябва предварително да бъде съгласувана с издаващата 

организация, или чрез кореспондиращата организация в страната на временния внос. 

Тези промени трябва да бъдат одобрени и от митническата администрация на страната 

на временния внос. 

8. Карнетът не може да бъде използван в страна, където собственикът му 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. 

9. 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. 

Въвеждането на карнета CPD значително ще улесни временното внасяне, 

изнасяне и митническото транзитиране на превозни средства. Необходимостта от 

учредяване на обезпечение на дължимите митни сборове чрез обща или друга банкова 

гаранция отпада. Контролът по спазване на изискванията на временния внос се 

централизира в една структура, една гаранционна верига, която много по лесно и 

авторитетно кореспондира с отделните митнически администрации на страните членки 

на конвенцията за временен внос. Отговорностите се разпределят пропорционално и 

солидарно, което предполага коректни отношения в процеса на временния внос. 
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Раздел IV 

Основни митнически документи при осъществяването на товарен превоз в 

различните видове транспорт. 

 

1. TIR карнет 

 
Карнетът ТИР (TIR CARNET - Приложение № 17) представлява международен 

транспортен гаранционен документ за обезпечаване на митнически вземания до 50 000 

щатски долара. Издава се по силата на международна конвенция ТИР, под гаранцията 

на оправомощените за това организации – IRU (Международна асоциация на 

превозвачите), а за България – AEBTRI (Асоциацията на българските предприятия за 

международни превози и пътищата). 

На практика карнетът ТИР е международен документ за транзит на стоки, под 

покритието на гаранцията, дадена от издаващата организация. Съгласно него се 

превозват стоки и товари с митнически печати и пломби, в автотранспортни средства 

или контейнери.  

Необходимо е горепосочените транспортни средства да са предварително 

одобрени по описаните от Конвенцията методи и да притежават валидно Свидетелство 

за митническа годност.  

Митническата конвенция за международен превоз на стоки под покритието на 

карнети ТИР /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. Това 

става при спазване на определени конструктивни изисквания за превозното средство 

или контейнера и при наличие на митническа пломба с цел да се избегне 

контрабандата. Съгласно конвенцията, за покриване на митата и таксите по време на 

пътуването е създадена международна гарантираща верига. 

Въведена е строга отчетност на получените от асоциацията карнети ТИР, кога, за 

какъв автомобил, с какъв товар, за каква дестинация. Всички използвани и надлежно 

приключени и заверени от митницата карнети ТИР се отчитат незабавно в издаващата 

асоциация. В случай, че, карнетът не може да бъде използван в рамките на дадената му 

валидност, той може да бъде продължен с 1 месец чрез заверка от страна на 
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асоциацията. Неизползваните към тази дата карнети подлежат на задължително 

отчитане (връщане). 

АЕБТРИ издава 4-, 14- и 20-листови карнети ТИР със срок на валидност 60 дни 

от датата на издаване. Карнетите ТИР за превоз на рискови стоки са само 20-листови и 

са със специален печат – MHR/HVG. Право да получават карнети ТИР имат само и 

единствено управителят на фирмата и упълномощените от него лица, посочени в 

Заявлението за достъп до режима ТИР. 

За да ползват режима ТИР, всички превозвачи трябва да имат валидно 

удостоверение за актуално състояние на фирмата, издадено от съда по 

месторегистрация. За целта е необходимо този документ (оригинал или нотариално 

заверено копие) да бъде представян от превозвача на всеки шест месеца. При всяка 

промяна на регистрацията, собствеността, управлението или акционерите, както и при 

прекратяване на дейността, превозвачът трябва незабавно да уведоми АЕБТРИ. 

Съгласно “Декларацията за поемане на задължения …” и установените правила в 

АЕБТРИ, всеки превозвач може да бъде изключен временно или окончателно от 

Режима ТИР, когато:  

1. Карнетът ТИР е бил преотстъпен на трето лице;  

2. Тютюневи или алкохолни продукти са били превозвани с карнети ТИР;  

3. “Рискови” стоки, включващи месо от всякакъв вид и произход, мляко и мляко на 

прах, масло, маргарин и захар, са превозвани с обикновени карнети ТИР, без да 

е внесена допълнителна гаранция от 50 000 щ. долара;  

4. Не е представил в срок банкова гаранция;  

5. Фактурираните му от Асоциацията карнети ТИР не са заплатени в срок;  

6. Превозвачът не може да изпълни задълженията си поради започната съдебна 

процедура по несъстоятелност, ликвидация или всеки подобен съдебен или 

друг акт;  

7. Не е изпълнил инструкциите и разпоредбите на АЕБТРИ;  

8. Превозвачът е подправил датата на валидност на карнета ТИР;  

9. Асоциацията е била информирана от ИРУ или от митническата администрация 

на някоя договоряща се страна, че спрямо Превозвача са били взети мерки за 

изключването му от режима ТИР;  

10. Не е отчел в срок карнет ТИР;  

11. Има предявена рекламация от българска или чуждестранна митническа 

администрация;  
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12. Няма валиден лиценз за международен превоз. При подновяване или 

получаване на нов лиценз за международен превоз, превозвачът е длъжен да 

представи копието му в АЕБТРИ;  

13. Превозвачът не е уведомил АЕБТРИ за всяка промяна на регистрацията, 

собствеността, управлението или акционерите на фирмата, както и при 

прекратяване на дейността й;  

14. Има деклариран изгубен, откраднат, унищожен или задържан карнет ТИР без 

да е внесена изискуемата от АЕБТРИ допълнителна банкова гаранция;  

15. Няма валидно удостоверение за актуално състояние в АЕБТРИ;  

16. Шест месеца не е използвал карнет ТИР;  

17. Превозвачът е закупил по-малко от 10бр. карнети ТИР за всяко товарно 

помещение в период от 1 година;  

18. Превозвачът е подписал декларация, че няма да извършва превози от, до и 

транзитно през страните, които са обект на организираната престъпност, но 

въпреки това е извършил такъв превоз под покритието на карнет ТИР;  

19. Не е спазил забраната да няма търговски взаимоотношения с превозвач или да 

използва превозни средства, собственост на превозвач, чийто достъп до 

карнетите ТИР е отнет, или който е регистриран или има седалище в държава, 

където режимът ТИР не функционира или е преустановен;  

20. Превозвачът има влязло в сила и непогасено постановление за принудително 

събиране. 

При временно изключване от режима ТИР превозвачът представя писмена молба в 

АЕБТРИ, която се разглежда от отдел “Карнети ТИР” в срок от 3 (три) работни дни. 

АЕБТРИ отговаря за изпълнението на всички предвидени в Конвенция ТИР 

задължения на гарантираща асоциация, свързани с превоза на стоки под покритието на 

карнети ТИР на територията на Република България. Според чл. 6 на Конвенция ТИР, 

АЕБТРИ издава карнети ТИР единствено на превозвачи, получили одобрение за достъп 

до режима ТИР от АГЕНЦИЯ “МИТНИЦИ”, които отговорят на минималните условия 

за достъп до режима ТИР, определени в част II на Приложение 9 на Конвенция ТИР, а 

именно: 

1. Да имат доказан опит при извършването на редовни международни превози или 

поне възможност за такива (да има издадено разрешително за международни 

превози и др.)  

2. Да са стабилни във финансово отношение;  
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3. Да познават прилагането на разпоредбите на Конвенция ТИР;  

4. Да нямат сериозни или повторни нарушения на митническото или данъчното 

законодателство;  

5. Да имат поет писмен ангажимент към Асоциацията, според който: 
• ще спазват всички митнически формалности в отправните, транзитните и 

получаващите митнически учреждения, съгласно изискванията на Конвенция 

ТИР;  
• ще заплащат дължимите суми, определени в ал. 1 и 2 на чл. 8 от Конвенция ТИР, 

когато същите са изискуеми от митническите власти в съответствие с чл. 8 т. 7 

на Конвенция ТИР;  

• ще дават възможност на Асоциацията, в границите на определеното от 

националното законодателство, да проверява данните, свързани със споменатите 

минимални условия и изисквания. 

II. Съгласно тези разпоредби всеки превозвач, кандидатстващ за достъп до режима ТИР 

в АЕБТРИ, трябва да отговаря на следните условия и изисквания: 

1. Наличие на валиден лиценз за извършване на международни превози, издаден от 

Министерство на транспорта (с изключение на предвиденото в чл. 6 ал. 2 на 

Закона за автомобилните превози). В списъка към лиценза или в случаите по 

чл.6 ал.2 от Закона за автомобилните превози, в Заявлението за достъп до режим 

ТИР трябва да бъдат вписани най-малко два товарни автомобила, като поне 

един е собственост на местното лице, или три броя товарни автомобили под 

наем или на лизинг  

2. Наличие на едно от следните условия:  
o тригодишен опит на превозвача в извършване на автомобилни превози на 

товари на територията на Република България;  
o двугодишен опит на превозвача в извършването на международни 

превози на товари;  
o двугодишен опит на управителя/ръководителя на транспортната дейност 

на превозвача в областта на международните автомобилни превози на 

товари. 

III. Достъпът на превозвачи до режима ТИР се контролира от Комисия за достъп до 

режима ТИР, която включва упълномощени представители на Агенция  “Митници”, 

АЕБТРИ, Министерство на транспорта и съобщенията и Дирекция на национална 

служба полиция – направление “Икономическа полиция”. 
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Заявления за допускане до режима ТИР и проверка на съответствието на данните, 

съдържащи се в тях, с информацията от следните документи, представени от местното 

лице:  

1. Копие от валиден лиценз за международен превоз и списъка към него;  

2. Нотариално заверени копия от всички съдебни решения за регистрация на 

местното лице и удостоверение за актуално състояние;  

3. Копие от данъчния регистрационен формуляр на местното лице;  

4. Удостоверение от данъчната администрация за липса на данъчни задължения;  

5. Копия от годишните финансови отчети за последните 2 години със съответните 

приложения съгласно Национален счетоводен стандарт 1, заверени от одитор 

или от териториалната данъчна дирекция по месторегистрация, придружени от 

копия от годишните данъчни декларации по ЗКПО или ЗОДФЛ. При 

необходимост местното лице прилага декларация за банкова гаранция в размер 

определен от Комисията за достъп до режима ТИР;  

6. Копие от картата за идентификация, удостоверяваща кода по БУЛСТАТ;  

7. Копие от личната карта на управителя/ите на местното лице и на 

упълномощените лица за получаване на карнети ТИР;  

8. Копие от свидетелството за регистрация на всяко моторно превозно средство 

/МПС/ и на всяко ремарке или полуремарке, както и от талона за преминат 

годишен технически преглед;  

9. Нотариално заверено копие на договор за наем или лизинг на пътните превозни 

средства, ако те не са собственост на местното лице;  

10. Копие от свидетелството за митническа годност на всяко пътно превозно 

средство;  

11. Удостоверение за завършен курс за обучение по Конвенцията ТИР (за водачи) 

или удостоверение за професионална компетентност (за управители и 

ръководители на транспортна дейност);  

12. Копия от трудовите договори на водачите;  

13. Свидетелство за съдимост на лицата, които управляват и представляват 

местното лице;  

14. Документ от следствието за липса на образувани наказателни производства и 

повдигнати обвинения на лицата, които управляват и представляват местното 

лице;  
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15. Копия на 10 (десет) товарителници CMR за извършени международни превози 

за период от 2 (две) години;  

16. Копия от 15 (петнадесет) пътни листа и товарителници по образците съгласно 

приложенията към Наредба №33 от 1999 г. за обществен превоз на пътници и 

товари на територията на Република България, издадена от министъра на 

транспорта, за период от 3 (три) години;  

17. Копия от предходни трудови договори или трудова книжка, доказващи 

изискуемия стаж като ръководител в транспортно предприятие, извършвало 

такъв вид дейност, както и копие от трудовия договор с местното лице, 

кандидатстващо за достъп до режима ТИР. Прилага се и справка за 

регистрация в НОИ.  

18. Местното лице представя мотивите за достъп до режима ТИР в т.17 на 

Заявлението за допускане. 

Комисията за достъп до режима ТИР се събира на редовни заседания 6 пъти 

годишно – през последната работна седмица на месеците февруари, април, юни, август, 

октомври и декември. Заседанията се провеждат в централния офис на АЕБТРИ в гр. 

София. Комисията разглежда поотделно всяко заявление и взема решение с обикновено 

мнозинство. 

За взетите решения от Комисията за достъп до режима ТИР се изготвя протокол в 

4 /четири/ екземпляра, който се подписва от членовете на комисията.  

Финансовата гаранция за достъп до режима ТИР е задължително условие за издаване 

на карнети ТИР. Тя е банкова гаранция в размер на минимум:  

• 5000 щатски долара или левовата им равностойност за превозвачи, декларирали, 

че няма да осъществяват превози за страни, които са обект на организираната 

престъпност;  
• 8000 щатски долара или левовата им равностойност за превозвачи, декларирали, 

че ще извършват превози от, до и през страни, обект на организираната 

престъпност. 

Банковата гаранция се учредява в банка, регистрирана в България, по определения 

от АЕБТРИ текст, с първоначален срок на валидност 27 месеца. След изтичане на 

първите 12 месеца превозвачът се задължава да я удължи с още 12 месеца, така че тя 

отново да бъде със срок на валидност 27 месеца. 

АЕБТРИ определя по-голям размер на гаранцията за достъп до режима ТИР в 

зависимост от проверките, касаещи “свързани лица” по смисъла на Търговския закон, и 
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използването на автомобили с нарушения на Конвенция ТИР, както и в зависимост от 

документите за финансова стабилност. Банковата гаранция за достъп на новата фирма 

може да се увеличи до 50 000 щатски долара. За издаването на карнети ТИР за превоз 

на стоки, посочени в Ръководството на превозвача на карнети ТИР - Раздел 4 

(“Забранени и “рискови стоки”), е необходимо представянето на допълнителна 

гаранция от 50 000 щатски долара или левовата им равностойност.  

Превозвачът представя следните документи:  

1. Банковата гаранция за достъп,  

2. “Декларацията за поемане на задължения от превозвача за допускане до режима 

ТИР и разрешение за ползване на обикновени карнети ТИР“, подпечатана и 

подписана от управителя, с нотариална заверка на подписа;  

3. “Превантивни мерки, които превозвачите на карнети ТИР трябва да 

предприемат срещу действията на организираната престъпност”, парафирани 

на всяка страница и с нотариална заверка на подписа на управителя на стр. 7;  

4. Една от двете декларации за превози от, до или транзит през страни, обект на 

организираната престъпност, подпечатани и подписани от управителя по 

съдебна регистрация, с нотариална заверка. 

Карнетът ТИР представлява книжка с твърди корици и съответен брой листа, 

наречени волети. Броят им се определя в зависимост от дестинацията на товара, но не 

по-малко от четири. За държавата изпращач, за всяка транзитно премината, 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. Този контролен талон се попълва и заверява успоредно с 

откъсването на волета от съответното митническо бюро на вход или изход. 

Като общо правило превозваните на митническата територия на Р България стоки 

под покритието на карнет ТИР се считат за чуждестранни. Българските стоки, 

предназначени за износ и поставени под покритието на карнета ТИР, запазват статута 

си на такива. Превозът на стоки под покритието на карнет ТИР от отправно митническо 

учреждение на митническата територия на Р България се допуска само ако превозът ще 

бъде международен. 

Превозите под режим ТИР могат да се извършват през няколко отправни и 

получаващи митнически учреждения, включително в различни държави, като техния 

общ брой не може да бъде по-голям от четири. Съответно това могат да са: едно 
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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. В тези случаи отделните партиди стоки се вписват ясно 

отделени чрез черта една от друга в манифеста на стоките на всички волети, спазвайки 

последователността на товаренето или разтоварването. За всяко едно пътно превозно 

средство или контейнер се изготвя само един карнет ТИР, както и в случаите на превоз 

със съчленно пътно превозно средство (влекач с полуремарке или автомобил с 

ремарке). 

Действието на системата ТИР може накратко да бъде представено чрез определен 

набор от процедури. С помощта на данните от попълнения от превозвача карнет ТИР 

митницата на действащото митническо бюро, където обикновено се извършват 

формалностите по износа, проверява товара. Тя запечатва товарното помещение, 

заверява карнета ТИР, откъсва един волет (белия екземпляр) и попълва съответното 

суше. Карнетът ТИР се връща на превозвача, който започва транспортната операция. 

При пресичане на границата в изходен митнически пункт, когато се напуска страната, 

митницата проверява пломбите, откъсва втори волет (зеления екземпляр) от карнета 

ТИР и попълва съответното суше. Превозното средство може да напусне страната и 

попълнените от митническите органи две сушета представляват доказателство за 

приключена операция ТИР за съответната страна. Ако във волета на карнета TIR няма 

място да бъдат описани всички стоки, то те се описват в Cargo Manifest (Ladelist), който 

се прикрепя към всяка страница на карнета, включително първия волет. Това става с 

прегъване на горния ръб на волета и карго манифеста и прикрепянето им един към друг 

с тел бод Така получения подгъв при задействане на карнета трябва да бъде подпечатан 

от митнически служител. Изпращача трябва да провери дали при задействането на 

карнета не са пропуснати страници, тъй като този пропуск би могъл да доведе до 

допълнителни разходи по пътя и евентуално и до забавяне. Като тези разходи най-

вероятно ще бъдат отнесени до него. Всяка една поправка по TIR карнета трябва да е 

заверена с митнически печат от задействащото митническо бюро, в противен случай тя 

е невалидна. 

Митническите органи могат да процедират по следния начин при извършване на 

проверки: изходното митническо бюро връща откъснатия волет (зеления екземпляр) на 

задействащото митническо учреждение. Там данните от получения волет се сравняват с 

данните от волета, задържан при задействането на карнета ТИР. В случай че изходното 
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митническо бюро не е отразило забележки или резерви, операцията ТИР приключва за 

съответната страна и карнетът ТИР се счита за приключен без резерви. 

В случай, че откъснатият от изходното митническо бюро волет съдържа резерви 

или ако същият не се върне на задействащата митница, задействащото бюро започва 

разследване с помощта на съответната гарантираща асоциация в страната, като 

информира асоциацията, че карнетът ТИР е бил приключен с резерви или изобщо не е 

бил приключен. Когато получените обяснения са незадоволителни за митницата, тя 

прилага Конвенцията ТИР и националното законодателство за определяне на 

дължимата на митницата сума. В случай, че събирането й от пряко дължащото сумата 

лице се окаже невъзможно, митническите власти предупреждават гарантиращата 

асоциация, че искът трябва да бъда покрит от нея. За всяка държава, през която 

преминава транспортът, се прилага система, аналогична на тази в задействащата 

страна. Оттам и изискването за броя на волетите в задействания карнет ТИР, винаги 

кратен на две. 

Входната митница за всяка държава по транзита проверява пломбите и задържа 

един волет от карнета, като същото прави и съответната изходна митница. Двата волета 

се сравняват и транспортната операция е приключена за съответната страна или, в 

случай, че има констатирани нередности, волетите се подлагат на спомената по-горе 

процедура. Когато в приключващата страна входното и приключващото митническо 

бюро съвпадат, карнетът ТИР се обработва, като митницата задържа и двата волета от 

него, а стоката се прехвърля под друг митнически режим (митническо складиране, внос 

и т.н.). 

Обикновено системата функционира по гореописания начин, но правото на всяка 

митница да извършва контрол се запазва. Ако митницата има подозрения за нарушение 

или контрабанда, а също и когато констатира нередовни пломби или има съмнение за 

фалшификация на карнета ТИР, тя може да провери стоката. 

С цел осигуряване на по-ефикасен контрол митницата може да даде указания за 

маршрута, по който превозните средства биха били лесно различими благодарение на 

табелата TIR. Превозът трябва да бъде осъществен в разумен срок и време. Всеки 

превозвач по различни обективни причини като например наличието на форсмажорни 

обстоятелства, ако не спази дадените му срокове и направление, трябва да може да даде 

приемливи обяснения. 

В случай на по-тежки произшествия - нарушена цялост на митническите пломби, 

пътно транспортно произшествие, частично или пълно унищожаване на стоката, 
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превозвачът е длъжен да осигури съставянето на констативен протокол от най близките 

местни власти като осигури попълването на “Констативен протокол” в карнета ТИР. 

При подобни ситуации този документ дава правото на митническите власти да 

проведат свое собствено разследване.  

От 01.01.2009г. влезе в сила изменение на Митническия кодекс на ЕС, с което се 

изисква задължително предварително деклариране на данните от карнета ТИР при 

първоначалното му задействане (в отправно митническо учреждение) в еврозоната или 

при влизане на територията на Общността (във входното митническо учреждение), като 

по този начин се очаква рязко да намалеят броят на предварителните уведомления за 

незавършени операции ТИР. Вече е задължение на всеки превозвач при представяне на 

карнета за обработване в отправното или входното митническо бюро на ЕС 

предварително да е подал данни от карнета за товара в новата компютъризирана 

система – NCTS. Митническият служител прави сравнение между тези данни и данните 

от volet 1 на съответната страница на ТИР карнета. След потвърждаване на 

информацията от страна на митническия служител в NCTS на превозвача се разрешава 

да започне или да продължи превоза, като същевременно се изпраща и електронно 

съобщение от тази митница до получаващото или изходното гранично бюро на ЕС. При 

представянето на товарния автомобил и карнета за обработка в получаващото или 

изходното митническо бюро митническия служител прави проверка (ФК), поставя 

подпис, печат и дата на volet 2 на съответната страница на карнета и потвърждава в 

NCTS. В системата се създава съобщение до отправното или входното митническо 

учреждение, че операцията ТИР е завършена правилно на единната митническа 

територия на Общността. Хартиеният носител volet 2 се задържа от приключващата 

митница, без да се изпраща на отправна или входна митница. Т.е. вече операциите ТИР 

на територията на ЕС ще се приключват само електронно в NCTS и няма да циркулират 

хартиени отрязъци между различните митнически бюра в еврозоната. 

 

2. Митническа декларация 

 
Всички стоки, предмети и транспортни средства, пренасяни през митническата 

граница, подлежат на деклариране пред митническите органи. След въвеждането на 

митническата територия на страната стоките трябва да бъдат декларирани или 

манифестирани. 
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Съгласно разпоредбите дадени в Закона за митниците, всяка стока, 

предназначена да бъде поставена под митнически режим, подлежи на деклариране за 

съответния режим. Писменото деклариране по нормалната процедура се извършва с 

митническа декларация (Приложение № 18) по образец и по нормативно определен ред 

(чл.68 от ЗМ). Официалният образец на писмена митническа декларация е Единният 

административен документ (ЕАД), който е одобрен от министъра на финансите. 

Бланките на митническата декларация трябва да отговарят на определени изисквания за 

вид, размер, тегло и качество на хартията, цветното маркиране на отделните 

формуляри, разположението и размера на клетките. Декларацията може да се изготви и 

представи пред компетентните митнически органи лично от титуляра на режима или от 

негов представител, стига той да е надлежно упълномощен за това. Подадена в 

митническо учреждение и подписана от декларатора, тя го прави отговорен за 

верността на данните в нея, автентичността на приложените документи и спазването на 

всички задължения, които могат да последват от поставянето на декларираните стоки 

под съответния митнически режим. Митническата декларация се приема с 

регистрирането й в митническото учреждение, като служителя вписва регистрационния 

номер и датата на нейното приемане и ги заверява с подпис и личен печат. В 

митническото учреждение приело декларацията се водят регистри по видове, по 

митнически режими и по субекти на митническия контрол. За всеки основен 

митнически режим се завежда отделен дневник, в който се регистрират приетите 

митнически декларации за съответния режим. За всяка календарна година дневниците 

се завеждат с нова дата, като първият знак от номера на задействаната декларация по 

своята същност представлява кода на основния митнически режим, който трябва да 

съответства на номера на дневника. С въвеждането в действие на БИМИС (Българска 

Интегрирана Митническа Информационна Система) регистрите се водят 

автоматизирано и номерата на митническите декларации се извеждат от самата 

система. 

Декларирането е съставна част от съдържанието на митническия контрол. 

Случаите в които отсъства декларирането са:  

-стоки с неизвестен преносител 

- контрабандни стоки, стоки внесени или изнесени без знанието и разрешението на 

митницата. Счита се, че стоките и услугите, които не са предявени по установения от 

митниците ред, са контрабандни стоки. 

С декларирането започва самият процес на обмитяване, като този процес има 
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своя вътрешна структура и функции които изпълнява: 

1. Декларирането обслужва външнотърговския оборот 

2. Деклараторът изразява желанието за прилагането на определени митнически режими 

или направления 

3. Митническата декларация е документ за собственост – чрез него при необходимост 

се доказва, че осъщественият митнически режим е законен и че собственикът има право 

да ползва стоката на територията на България. 

Първо условие за началото на процеса на декларирането е представянето на 

всички необходими документи – фактури за придобиване на стоките, транспортни 

документи, сертификат за произход, застрахователна полица и др. 

Митническата декларация се подава при преминаване на митническата граница, 

но може да бъде подадена и по-късно. За стоките с нетърговски характер, както и за 

ръчния багаж декларациите се подават едновременно с преминаване на митницата.  

Декларатор може да бъде лице, пренасящо стоките, превозващо транспортните 

средства или митнически посредник. Деклариращият изпълнява задълженията, 

свързани с митническото оформяне като носи отговорност пред митническите органи. 

Подадената митническа декларация се приема от митническите органи и тя става 

документ, удостоверяващ фактите. Декларацията е перфектен писмен документ, който 

в случай на необходимост доказва извършването на митническо нарушение или 

престъпление. Митническата декларация може да бъде променена или анулирана след 

съгласието на Митницата. Поправките не могат да включват стоки, които не са 

декларирани първоначално, както и не могат да се извършват при констатирани от 

митницата неточности и нередности. Анулирането на митническата декларация се 

допуска при погрешно посочване на митическия режим при положение, че стоките са 

освободени от митнически контрол. Декларацията се подава лично и митническия 

орган няма право да дописва и допълва сведенията в декларацията с изключение на 

данните, които са в компетенциите на митническите органи. 

Митническите декларации се разделят по следните критерии: 

1. Според митническия режим те са: 

- МД за внос 

- МД за износ 

- МД за временен внос или износ 

- МД за реекспорт и транзит 

2. Според лицата които подават декларациите 
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- МД за местни физически лица 

- МД за чуждестранни физически лица 

3. Според стойността си са: 

- прости – когато стойността е минимално определена, а стоките служат за 

рекламни цели 

- сложни – всички останали  

4. Според процедурата на деклариране те са: 

- писмено деклариране по нормална процедура 

- писмено деклариране по опростена процедура 

Обявените данни се проверяват от митническия служител по отношение на 

тяхната достоверност и достатъчност. При проверка на достатъчността се проверява 

правилното и пълното попълване на митническата декларация, като се цели при 

описанието на стоките да се даде възможно най-точно описание на декларираните 

стоки/вещи. Достоверността на вписаните данни се извършва чрез способа на 

митническата проверка. Тя започва по преценка на митническия служител. При пълно 

съответствие между вписаните данни и обстоятелствата, съпътстващи едно пътуване, 

митническия служител може да извърши само документална проверка. При наличието 

на определени признаци (неспокойно поведение, твърде чести пътувания и т.н.) които 

могат да доведат до отклонения се пристъпва към фактическа проверка (ФК – 

физически контрол) като се прави сравнение между описаното и декларираното. При 

наличие на отклонение между декларирано и описано са възможни няколко варианта: 

1.В случаите когато не е извършено деклариране е възможно: 

- да се даде възможност на лицето да извърши отново декларирането – при 

отсъствие на интерес или явна очевидна грешка или неразбиране на правилата 

- да се извърши събиране на дължимите митни сборове 

- да се състави Акт за констатирано митническо валутно нарушение 

2. При наличие на съответствие между декларирано и фактически наличното, 

митническия инспектор извършва процедурата по обмитяване.  

Митническата декларация се попълва на български ези. Деклараторът попълва 

само цифровите клетки, а клетките с индикатор главни букви се попълват от 

митническите служители. 

След приемане на митническата декларация по искане на декларатора, 

митническите органи могат да му разрешат извършването на една или повече поправки 

в декларацията, но без включването на стоки, различни от първоначално 
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декларираните. Поправките могат да се извършат и чрез подаване на нова декларация, 

предназначена да замени първоначалната. Новата декларация има същия 

регистрационен номер и дата на приемане като първоначалната митническа 

декларация. 

Подадената пред митническите контролни органи декларация (ЕАД) и стоки 

подлежат на различни по съдържание проверки с документален и фактически характер, 

т.е. следи се дали описаните в ЕАД стоки отговарят на действително представените. 

Целта е да се установи пълнотата и точността на информацията в нея, да се открият и 

коригират по възможност допуснатите грешки или да се предотврати осъществяването 

на незаконосъобразни операции. 

Важна особеност е, че митническата декларация по искане на декларатора може 

да бъде анулирана от митническите органи. Това може да стане само в случай, когато 

деклараторът докаже, че стоката е била декларирана погрешно за съответния 

митнически режим или че поради особени обстоятелства оставянето й под 

декларирания митнически режим е неоправдано. Анулирането й обаче може да бъде 

възпрепятствано ако митническите органи са дали разрешение за вдигане на стоката, 

макар че някои изключения от това правило са предвидени в Правилника за прилагане 

на Закона за митниците (ППЗМ). 

 

3. Митнически манифест 

 
Митническият манифест (Приложение № 19)  е документ, който отразява 

движението, времето от влизането на стоките в складовете на митницата или 

складовете под митнически контрол до тяхното освобождаване. Митническият 

манифест е един от основните документи, който отразява целия процес на обмитяване и 

може да предхожда декларирането, както позволява да бъде извършен последващ 

контрол. Подава се когато стоките остават в складовете под митнически контрол или 

места, определени от митническата администрация. Манифестирането има няколко 

етапа – подаване на манифеста – приемане на манифеста – освобождаване на 

манифеста. 

Съгласно изискванията на Закона за митниците (ЗМ), всички чуждестранни 

стоки въведени на митническата територия на страната трябва да бъдат представени 

пред митническите органи от лицето, което ги е въвело или от лицето, което е поело 
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превоза на стоките след тяхното въвеждане. В тази връзка може да се направи 

уточнението, че определящ фактор за това кой подава манифеста е вида на транспорта 

и превозното средство. Когато превоза се осъществява по вода, митническият манифест 

се подава от капитана на кораба въз основа на коносаментите и придружаващите ги 

спецификации, когато стоките са предназначени за разтоварване в наши пристанища. 

За стоки превозвани с железница, манифеста се подава от началника на ж.п. гарата, за 

превозваните по въздуха стоки – от командира на въздухоплавателното средство, а за 

стоки, превозвани с шосеен транспорт – от превозвача или притежателя на стоките. За 

целта се подава Митнически манифест по образец, най-малко в 2 еднообразни 

екземпляра в зависимост от нуждите на митническия контрол и се подписва от лицето, 

което го подава. Манифестирането на стоките обаче може да се извърши и/или чрез 

търговски или превозен документ, вместо митнически манифест, ако съдържа 

необходимите данни за идентифициране на стоките. Такъв е случаят например, когато 

стоките преди да бъдат представени пред митническите органи, са превозвани под 

режим транзит. Тогава ролята на Митнически манифест може да има и самия екземпляр 

на транзитният документ (формуляр 4 на ЕАД), предназначен за получаващото 

митническо учреждение. За тази цел той трябва да съдържа всички необходими данни и 

стоките да не са предназначени за временно складиране, когато задължително се подава 

Митнически манифест.  

Митническият манифест се подава не по-късно от първия работен ден след деня, 

който стоките са пристигнали. Превозвачът е длъжен при подаването на манифеста да 

предаде всички съпровождащи документи – за произход на стоката, за качество на 

стоката, фактура за придобиване на стоката и транспортни – цесии, товарителници 

(коносаменти, CMR, CIM  др.) и застрахователни полици. В процеса на приемане и 

предаване, когато опаковката на стоката е нарушена се извършва оглед и се съставя акт 

за констатация между превозвача, други контролни органи и митницата. Превозвачът 

не отговаря пред митницата в случаите на липси, които са станали поради 

непреодолима сила и фири. За всички останали липси той носи пълна отговорност пред 

митническите власти. Превозвачите са длъжни да съобщят на получателите, че стоката 

е пристигнала и че тя е предадена в складовете на митницата. Стоките които са 

пристигнали в складовете на митницата са вече манифестирани и трябва да бъдат 

оформени, тоест да им се даде митническо направление в определените срокове, а 

именно: 45 дни от датата на подаването на манифеста за стоки, превозвани по море и 20 

дни от датата на подаването му за стоки, превозвани с друг вид транспорт. Във времето 
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на тяхното очакване за оформяне те имат статут на “временно складирани стоки”. 

Възможни са случаи в които да не бъде предоставен този статут по следните причини: 

1. не е поискано митническо направление 

2. не е разрешено митническо направление поради необезпечаване или неплащане 

на дължимите мита, данъци и такси. В този случай митницата поканва писмено 

получателите, след което се счита, че те остават в полза на държавата. Това е по 

отношение на местните лица. По отношение на чуждестранните лица срокът е 6 месеца 

и не се изпраща покана. Подобна е практиката в почти всички страни. В случай, че 

български гражданин е в чужбина и  на него не му позволяват да внесе стока, то тя 

може да остане под митнически контрол като се заплатят съответните такси. За 

пазенето на стоките митницата събира такси, като първите пет дни е безплатно. След 

10-ия ден таксите стават в увеличен размер.  

В случаите, когато стоката не е вдигната в определен срок, митницата я 

конфискува и може да постъпи по различен начин с нея: 

 - да я продаде на търг; 

 - да я унищожи; 

 - да се предаде на друга организация. 

Не се подава манифест в следните случаи: 

 - когато стоката се превозва заедно с пътника (личен багаж) се извършва в момента 

обмитяване и стоката не остава в митницата; 

 - за стоки които транзитно преминават през съответната страна; 

 - за локомотивите, вагоните и самолетите; 

 - за горивото и смазочните материали, които се превозват с тези превозни средства; 

 - когато се извършва износ и той не остава в складовете на митницата. 

При наличието на грешки в митническия манифест те могат да се изправят само 

с разрешението на началника на митницата. 

Отделните контейнери, вагони, камиони се описват в един манифест. Когато в 

превозното средство се окажат повече стоки, те се заприходяват в митницата под 

контрол до изясняване на техния получател (този който е посочен на транспортните 

документи). При неизвестен такъв се изпраща пълномощно за това, че стоката е на 

определено лице (или да се направи декларация). Когато възникнат спорове при 

манифестирането (има различие в колетите) се съставя ако за констатация и се 

изясняват причините за несъответствието.  

Когато при фактическия оглед на стоките и след съпоставката на данните 
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получени от него с предоставените транспортни документи се установят различия, се 

сформира комисия, в която обикновено участват митническия служител, превозвача, 

лицето подало манифеста, а в случаите на временно складиране – и в присъствието на 

лицето, което управлява склада. При установяване на разлики под формата на липси 

или излишъци, при нарушена опаковка, при повреди в стоката или амбалажа и други 

различия се съставя констативен акт в толкова екземпляра, колкото са необходими за 

целите на митническия контрол, но не по-малко от три. Оказалите се в повече стоки, 

доколкото те не могат да се квалифицират като предмет на митническо нарушение, се 

вписват служебно в манифеста. 

В случаите, когато се разкрият стоки с неизвестен получател или стоки в 

резултат на установена контрабанда или друго митническо нарушение (задържани, 

иззети, изоставени, оставени или намерени чуждестранни стоки) се съставя служебен 

манифест. Характерното за него е, че стоката не се подчинява на митническите режими, 

а на митническите направления (изоставяне в полза на държавата и унищожаване). 

Митническият манифест е разделен на сектори, обозначени с главни букви на 

кирилица. Секторите А и В (без В.7) се попълват от подателя, сектор Б (без Б.4) от 

лицето, което управлява временния склад, а сектор Г и горепосочените клетки от 

компетентните митнически органи. На заглавната страница са посочени имената на 

превозвача, превозното средство, страната от която идва и вх. № на митницата. Всяка 

стока се описва – получател (име и адрес), съдържание на товарната единица (по 

колети, палети и др.). Описва се основанието с което се освобождава съответната стока 

– без мито – с мито – стоки които са забранени за внос/износ и които се конфискуват в 

полза на държавата. Митническият манифест се попълва на български език на 

компютър. След приемането му, Митническият манифест се проверява, подписва, 

подпечатва, номерира, регистрира се в специален регистър и се задържа от 

митническите органи с цел да се проконтролира дали на стоките за които се отнася, ще 

бъде дадено митническо направление в горепосочените срокове. 

Съществуват и т.нар. Арабски манифести – това са митнически документи 

предназначени за Ирак. Изготвят се на ГКПП Капитан Андреево и имат аналогично 

действие на TIR карнет. Документът има и своите разновидности –  иракски манифест, 

сирийски манифест и др.  

В края на годината всички митнически манифести се събират в един наречен 

сборен манифест. Като обект на контрол в т. нар. сборен манифест са:  

- сроковете за престой 
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- основанията за освобождаване на стоките и тяхната документална обоснованост 

- получателите на стоките 

- платените мита, данъци и такси. 

Този сборен манифест се издава всяка година. 

В съвременната нормативна база се допуска функциите на митническия 

манифест да бъдат изпълнени от други документи, стига те да съдържат достатъчно 

данни за индентификацията на стоките и лицата получатели. Тази възможност е 

стремежът да се опростят митническите формалности и да се облекчи 

документооборота на превозвачите. 

 

 

Раздел V 

Други необходими документи при осъществяването на товарен превоз в 

различните видове транспорт. 

 

 

1. ADR документи 

 
На 30.IX.1957г. под егидата на Икономическата комисия за Европа (ИКЕ) в 

Женева е изготвена Европейска спогодба за международни превози на опасни товари 

по шосе (ADR). Абревиатурата ADR произлиза от наименованието на спогодбата на 

френски език “Accord European relative au transport international des merchandises par 

route”. Спогодбата влиза в сила на 29.I.1968г. а България се присъединява към нея през 

1995г. Самата Спогодба постоянно се ревизира и актуализира и е изменяна няколко 

пъти през годините, основно в приложения А8 и Б9. От 01.01.2011г. е в сила 

преструктуриран ADR – нова редакция на Европейската спогодба за превоз на опасни 

товари по шосе.  

ADR е спогодба между държави и няма единна институция за въвеждането му в 

действие. Прилага се за транспортни превози, които се извършват на територията на 

                                                
8 Приложение А – общи разпоредби за опасните вещества и най-вече свързани с опаковането и 
етикирането им 
9 Приложение Б – разпоредби относно транспорното оборудване, конструкцията  и експлоатацията на ПС 
и превозните операции. 
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поне две от 49-те държави които са ратифицирали спогодбата. Проверката по пътищата 

се извършват от страните, които са се договорили по спогодбата. Неспазването на 

изискванията може да доведе до съдебни действия от националните власти срещу 

нарушителите в съответствие с националното законодателство на съответната страна. В 

самата спогодба не са посочени никакви наказания. 

Целта на спогодбата е да се гарантират автомобилните превози на опасни товари 

през европейските страни. Един превоз по спогодбата ADR може да бъде дефиниран 

като започващ от момента на натоварване на стоките до разтоварването им. 

Разтоварване на контейнер-цистерна от ремаркето по време на превоза по ADR не 

означава прекъсване на международната транспортна операция и такава операция може 

да включва морски и сухоземен транспорт като попада в дефиницията за превоз ADR. 

Същите съображения се прилагат и за всеки товарен контейнер, който е свален от 

ремаркето по време на превоз по ADR.  

Документите, които трябва да бъдат носени в транспортната единица по време 

на превоза на опасните товари могат условно да бъдат разделени на три групи:  

- документи на товара; 

- документи на превозното средство; 

- документи на водача на превозното средство. 

Документи на товара  - когато се превозват опасни товари по условията на спогодбата 

ADR, товарът трябва да се придружава от превозен документ (tremscard), който трябва 

да съдържа специфична информация, а именно: 

1. идентификационният номер на веществото 

2. наименованието на веществото по ADR 

3. класа на товара 

4. там, където е указано, опаковъчната група за веществото(изделието) 

5. инициалите ADR (RID) 

6. брой и описание на опаковките 

7. общото количество на опасните товари (като обем или маса) 

8. името и адреса на изпращача 

9. името и адреса на получателя 

         10. декларация според изискванията на клаузите на някоя специална спогодба. 

Освен горепосочените документи за превоза на някои вещества и изделия от 

Клас 1, към превозния документ, трябва да се прикрепи копие от документа на 

съответния компетентен орган (МОСВ) за разрешение заедно с условията на превоза. 
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При внос на опасни товари, вносителите често пъти необръщат своевременно внимание 

на това, че трябва да разполагат с разрешителното за внос което се получава от 

Министерството на околната среда и водите. Това особено често се случва на фирми 

които имат епизодично доставки на подобни материали. Камиона превозващ опасните 

товари се задържа на границата до получаване на разрешителното. Вследствие за около 

10 дни в които се чака да се издаде разрешителното се натрупват значителни 

материални щети от денгуби. Разрешителните издадени от Министерството са със срок 

6 месеца. 

Като предпазна мярка срещу инциденти или авариен случай на водача трябва да 

бъдат предадени писмени инструкции. Инструкциите трябва да са на езика, който 

ползва шофьора, на официалните езици на всяка транзитно преминавана страна и на 

получаващата страна. Инструкциите трябва да се носят в кабината на превозното 

средство. В тези документи трябва да се съдържа следната информация: 

- естество на опасността, присъща на превозваното вещество и 

предохранителни мерки, които трябва да се вземат 

- действията, които трябва да се предприемат и първа помощ която трябва 

да се даде на лицата в случай на контакт с товара 

- мерките, които трябва да се вземат в случай на пожар и 

противопожарните средства, които не трябва да се използват 

- мерките, които трябва да се вземат в случаи на счупване или повреда на 

опаковката, особено в случай на изсипване или разпиляване по пътя (реки 

и водоеми) 

- мерките, които трябва да вземат за предотвратяване на замърсяване на 

водните площи от изсипани замърсители 

Документи за превозното средство – съгласно спогодбата ADR определени превозни 

средства, включително автоцистерни, автомобили превозващи цистерни-контейнери и 

автомобили превозващи взривни вещества подлежат на преглед и одобрение. 

Одобрение на тип по искане на производителя трябва да имат: 

- превозни средства (ПС) EX/II или EX/III – предназначени за превоз на 

взривни вещества и изделия 

- ПС FL – предназначени за превоз на течности с точка на възпламеняване не 

по-висока от 61 C или на запалими газове, превозвани в контейнери 

цистерни с вместимост над 3куб.м. 

- ПС OX – предназначени за превоз на специализиран водороден пероксид 
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или на негов воден разтвор с концентрация на 60% в контейнери-цистерни с 

вместимост над 3куб.м. 

- ПС AT – предназначени за превоз на товари в контейнери-цистерни, които 

не отговарят на определението за FL или OX. 

Годишни технически прегледи – ПС трябва да бъдат обект на технически 

преглед в държавата на тяхната регистрация. Ако автомобилът премине успешно 

прегледа се издава ADR сертификат (Приложение № 20) със срок на валидност една 

година. При загуба на сертификата се издава дубликат или се извършва нов преглед. 

Сертификатът ADR трябва да се върне, ако превозното средство е спряно от движение, 

прехвърлено е на друг собственик, когато изтече срока му на валидност или ако е 

настъпила някаква промяна в основните характеристики на ПС.  

Документи за водача – шофьорите на ПС, превозващи опасни товари, трябва да 

притежават Свидетелство за успешно завършено обучение съгласно предписанията на 

ADR спогодбата (Приложение № 21). За да получат съответното свидетелство, 

водачите трябва да присъстват на редовен курс на обучение и да издържат успешно 

изпитите. Свидетелствата са валидни за период от пет години. За да се продължи 

валидността на свидетелството, всеки притежател на такъв документ, следва преди 

изтичане на срокът му да завърши успешно опреснителен курс с продължителност един 

ден. Превозите на определени товари изискват водачът на ПС да бъде придружаван от 

помощник. Той трябва да може да поеме управлението на камиона при нужда. 

Допуска се изключения от редица отговорности на водачите по ADR, ако 

общото тегло на товара не надвишава определена граница. Тази граница варира за 

различните опасни товари. Има специална формула за изчисление на границата при 

смесени товари. 

Задължение на изпращача е да информира спедитора или превозвача, че 

неговият товар е с клас на опасност, така че да бъде осигурен автомобил с ADR 

оборудване. Задължение на изпращача е да даде на шофьора пълен комплект ADR 

документи, както и да обезопаси стоката по необходимия начин.  

 

 

2. Сертификат за произход 
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Тъй като всяка страна-членка прилага своя митническа тарифа и търговска 

политика по отношение на външните трети страни са необходими правила, които да 

определят кои стоки произведени вътре в областта могат да се движат свободно от една 

страна-членка в друга. Тези правила са т.н. правила за произход. 

Сертификатът за произход (Приложение № 22)  е именно такъв документ, който 

се изисква при определени случаи, когато между страните се уреждат преференциални 

тарифи, за да се докаже, че стоките могат да се внасят по тези тарифи или да се 

контролира вносът на стоки, които са предмет на специални ограничения. 

Сертификата за произход форма А се издава като доказателство за произхода на 

дадена стока. Той трябва да бъде издаден от компетентните власти на страната чийто 

произход бива деклариран. При внос в България за стоки придружавани от Сертификат 

за произход се прилагат тарифните преференции в рамките на системата за Общата 

система за преференции, които България едностранно предоставя на стоки с произход 

от развиващите се страни. Сертификатът за произход форма А трябва да бъде издаден в 

момента на износа на стоките от страната бенефициент. По изключение сертификатът 

може да бъде издаден и впоследствие, но ако това се дължи на несъзнателни пропуски 

или особени обстоятелства. Условието да бъде приет такъв сертификат е в клетка № 4 

(използва се за служебни бележки) да е отбелязано, че е издаден впоследствие - 

"DELIVRE A POSTERIORI" или  "ISSUED RETROSPECTIVELY".  

Сертификатите за произход имат следните задължителни атрибути: 

1.Да са издадени от компетентните органи и да удостоверява недвусмислено, че 

стоките произхождат от дадена страна;  

2.Да съдържат всички необходими данни за идентифициране на продукта: брой и вид 

на колетите, тяхната маркировка и номерация; описание на продукта; бруто и нето 

тегло на продукта или други данни, като брой или обем, когато продуктът подлежи на 

значителни промени в теглото по време на транспорта или когато теглото му не може 

да се определи, или когато продуктът обикновено се обозначава с такива мерни 

единици;  

3.Наименованието на изпращача;  

4.България трябва да е посочена като страна получател в клетка. 12;  

5.Датата на издаване на сертификата трябва да е посочена в кл. 11, Сертификат 

представен по-късно от 10 месеца след тази дата е невалиден;  

6.Сертификата трябва да носи саморъчен подпис на лицето което го е заверило.  
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Съгласно международна конвенция от 1923г. е постигнато споразумение с оглед 

опростяването на митническите формалностите всяка страна да назначи определени 

официални организации, които единствено имат право да издават сертификати за 

произход. В България те се издават от БТПП /София, ул. Парчевич 42/. За получаване 

на такъв сертификат, заявителя трябва да е член на БТПП, да предостави доказателства, 

че стоките за които се иска сертификата са с произход Република България и да внесе 

такса. Таксата е процент от фактурната стойност на стоката, около 0.1 %. За улеснение 

преди да бъдат занесени документите в БТПП, информация за размера на таксата може 

да бъде получена по телефона 987 26 31. Сертификата за произход се издава за 1-2 

работни дни. В някои страни той се изисква като условие за осъществяване на внос. 

Неговата истинска функция е да докаже произхода на стоките с цел облагане с данъци 

и мита. Често се използва и за целите на статистиката. 

Сертификатът се изготвя на английски или на френски език. Ако е изготвен на 

ръка, той трябва да бъде попълнен с мастило и с печатни букви. Съдържанието на 

полетата в сертификат форма А е следното: 

Изпращач: Наименование на физическото или юридическото лице, изпращач на 

стоката, адрес и страна; 

Получател: Наименование на физическото или юридическото лице, получател на 

стоката, адрес и страна; 

Транспорт: Вида на транспорта, идентификационни номера на транспортното 

средство, както и маршрутът му; 

Количество и вид на опаковката: Описва се стоката в количествено измерение, вида 

и броя на опаковките; 

Описание на стоката: Описва се точното наименование на стоката съгласно 

Хармонизираната система за описание и кодиране на стоките; 

Тегло: Бруто тегло на стоката в килограми или други мерни единици; 

Номер и дата на фактурата: Записва се номерът и датата на издадената фактура за 

посочените стоки; 

Декларация на износителя: Декларация на износителя, че стоките, описани по-горе, 

са произведени в страната-бенефициент и че са предназначени за износ за страна в 

рамките на Общата система за преференции. Декларацията се подписва саморъчно; 

Поле за служебни бележки: Това е клетка в която се записват обстоятелства, като: 

издаден дубликат, заместващ сертификат, или сертификат, издаден впоследствие; 

Сертификация (заверка): В това поле на сертификата, митническите или други 
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органи или организации, оправомощени за издаването на такъв сертификат, поставят 

подпис, печат и дата, с което удостоверяват, че декларацията на износителя отговаря на 

действителността; 

Клетка 8: В това поле се записва с буквени означения дали стоката е изцяло 

произведена в страната на износа или в задоволителна степен. На гърба на бланката на 

сертификат за произход форма А са записани буквените означения, отговарящи на 

степента на завършеност на дадения продукт в страната-бенефициент; 

Клетка А: В тази клетка, намираща се в горният десен ъгъл на сертификата се записва 

за коя страна е предназначен износът. На гърба на сертификата е даден списъкът на 

страните, приемащи форма А от Общата система за преференции (GSP – generalized 

system of preferences). 

В случай на кражба, изгубване или унищожаване на сертификата се приема негов 

дубликат, ако е издаден от оправомощените органи или организации в страната 

бенефициент, които са издали първоначалния сертификат, и в клетка 4 е вписано, че 

това е дубликат и се посочи дата на издаване и серийният номер на първоначалния 

сертификат 

 

 

3. Сертификат за качество 
Сертификатът за качество се издава по искане на купувача и обикновено е един 

от документите, които се изискват при акредитивна форма на плащане.  

В България се изискват сертификати за качество от производителя за следните 

видове стоки - хранителни продукти от животински произход, и продуктите от 

растителен произход, както и за хранителни продукти от не животински и от не 

растителен произход. Спазени са същите изисквания които съществуват в ЕС. 

Издава се от официален институт като търговска палата, държавна лаборатория, 

а също и специализирани неутрални международни организации или частни фирми. 

Такъв сертификат може да издаде и заводът производител и се нарича заводски 

сертификат. 

 

 

4. Фитосанитарен, Ветеринарен и Здравен сертификат 
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Фитосанитарният сертификат се изисква от фитосанитарните гранични 

контролни органи в случай, че страната-вносител изисква такъв. С този документ се 

удостоверява, че растенията и растителните продукти, описани в него са преминали 

през карантинен преглед и не са заразени с карантинни вредители и други вредни 

организми и отговарят на фитосанитарните изисквания на страната-вносител.   

Този сертификат се издава от Националната служба по растителна защита, 

карантина и агрохимия към Министерство на земеделието и горите. 

Ветеринарно разрешително за внос/износ се изисква от граничните ветеринарно 

медицински контролни органи при внос/износ на животни и продукти от животински 

произход, фуражи и препарати. Всяка пратка при внос/износ или транспортно средство 

трябва да се придружава от оригинален ветеринарен сертификат, издаден от държавен 

ветеринарен лекар на страната износител. Разрешителното се издава от Националната 

ветеринарномедицинска служба към Министерство на земеделието и горите. 

На българската граница се изискват оригинали от тези сертификати за следните 

стоки - Фитосанитарен сертификат за растения, посадъчен материал, части от 

растенията; Ветеринарен сертификат за хранителни продукти от животински произход; 

Здравен сертификат за други хранителни продукти които не са нито от животински, 

нито от растителен произход.  

 

5. Вносни разрешителни 

 
Множество стоки се нуждаят от разрешителни за внос, при въвеждането им на 

митническата територия на България, или при оформянето на техния внос. Изисква се 

само за стоки, които съгласно външнотърговския режим на България са на 

разрешителен или регистрационен режим. Такива са опасните вещества, наркотичните 

вещества, прекурсорите, продукти с животински произход, семена и живи растения, 

препаратите за растителна защита, хранителните стоки, козметика и битова химия, 

лепила и пластмасови домакински изделия. При това трябва да се прави различие 

между разрешителните които са необходими при въвеждане на стоките на 

митническата територия на България, тоест при преминаването през входния граничен 

пункт, и разрешителните необходими за внос на стоките, тоест за даване на митнически 

режим.  
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6.Сертификат за тегло 
 

Идеята на  въвеждането му е да бъде избегнато повторно претегляне на 

товарните камиони, след като веднъж вече са били претеглени в пункта на натоварване. 

По този начин ще се подобри и облекчи процедурата по преминаването през 

различните гранични контролно-пропускателни пунктове. Още през далечната 1999г. 

страните-членки на SECI (Инициатива за сътрудничество в Югоизточна Европа – 

ИСЮЕ) подписаха меморандум с който се съгласиха за въвеждането на международния 

сертификат за тегло. Той трябваше да бъде на английски език и да важи само за 

Югоизточна Европа. Но след приемането ни в Общността през 2007г. той отпада като 

документ, тъй като в държавите от Европейския съюз подобен сертификат няма, но пък 

и там е по-различен начинът на претегляне на камионите. Окончателното въвеждане на 

Единен сертификат за тегло на товарните превозни средства засега се отлага за 

неопределено време. 

 

Окончателното въвеждане на ùå áúäå 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Разгледаните документи са едни от основните при превоза на  стоки и товари, но 

има и още много други специфични документи, като не е и необходимо изискването 

всички те едновременно да придружават превозвания товар. В зависимост от 

превозваните стоки се изискват и определените за нея документи. С приемането ни в 

Европейския съюз нуждите от транспортни услуги – било то товарни или пътнически 

се увеличават, като успоредно с това се повишават изискванията към тяхното качество. 

В този смисъл целта на това учебно помагало е да създаде у студентите в 3 и 4 курс 

навици и практически умения за работа със съответните транспортни и митнически 

документи, с нормативната база от закони и разпоредби, които да отговарят на 

съвременните изисквания на товародателите и съответните институции в транспортния 

бранш. Познаването и безгрешното боравене с документите, не може да сътвори 

чудеса, но в много случаи качеството на извършения превоз зависи от добре 

изготвената и успешно приложена организация на превозния процес. Опитът и 

практиката сочат, че не съществува идеално познаване на всички документи и 

транспортната организация на един международен превоз, но има много примери за 

успешно приложени практики за развитие и модернизация на транспортните превози 

именно от млади и креативни специалисти, постъпили на работа директно от 

студентската скамейка.  

С написването на това учебно помагало се надяваме това да е стъпка в 

правилната посока при изготвянето на механизмите за повишаване ефективността на 

транспорта, при съблюдаване на принципите за устойчиво, сигурно и безопасно 

развитие на целия транспортно-спедиторски сектор. 

Считаме също така, че настоящото учебно помагало ще бъде полезно и на 

управителите на транспортни фирми, които желаят да актуализират своите познания в 

съответствие с изискванията за професионална компетентност. 
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1. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ 

Декларацията за съответствие се съставя от лицето, което пуска продукта 

на пазара и/или в действие като част от процедурата за оценяване на 

съответствието, посочена в съответната директива.  

Декларацията за съответствие трябва да съдържа необходимата 

информация, за да се идентифицират: директивата, съгласно която се 

издава; производителя, неговия упълномощен представител, ако е 

необходимо, лицето, което пуска продукта на пазара и/или в действие; 

нотифицирания орган, оценил съответствието, ако е участвало в оценяване 

на съответствието; продукта и където се изисква, посочване на 

хармонизираните стандарти или други нормативни документи. 

Смисълът на тази декларация е да удостовери, че продуктът съответства на 

изискванията на приложимите наредби или че продуктът съответства на 

типа, за който е издаден сертификат за изследване на типа и отговаря на 

съществените изисквания на приложимите наредби. 

Декларацията за съответствие трябва да се съхранява от лицето, което 

пуска продукта на пазара и/или в действие, поне 10 години от датата на 

производство освен ако конкретната наредба не посочва друг 

срок.Декларацията може да бъде във формата на документ, надпис или 

друг еквивалент и трябва да съдържа достатъчно информация, която да 

осигурява възможност за проследяване на всеки един продукт. 

2.  УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ИЗНОС/ВНОС 
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Когато стоките са предмет на специален режим за внос или износ, уреден 

със закон или с друг нормативен акт, митническите контролни органи 

изискват представянето на Удостоверение за внос или износ. Документът 

се издава от компетентен за целта на разрешението държавен орган и се 

отнася само за посочените в него като вид и количество стоки. 

Външнотърговските сделки със стоки подлежащи на специален режим са 

посочени в ПМС 233/2000 г. за мерките на търговската политика, свързани 

с вноса и износа. Такива например са въвеждането на митническата 

територия на страната на препарати за растителна защита, лекарствени и 

диагностични форми, употребявани стоки за търговска цел, износа на диви 

растения и животни, семена за посев, необработен дървен материал и др. 

Удостоверението се издава в два еднакви екземпляра – първият за 

заявителя (вносител/износител) и вторият за ведомството, което го издава. 

Формулярът се попълва от заявителя четливо, без триене или задраскване, 

на пишеща машина или друго печатащо устройство. Корекции в него се 

правят чрез зачеркване на грешната дума и добавяне на необходимите 

допълнителни данни. Корекциите се потвърждават чрез подпис от лицето, 

попълнило документа, и след заверка от издаващото Удостоверението 

учреждение. 

В Удостоверението се посочват пълните данни на фирмите контрагенти по 

сделката, като търговско наименование, адрес на управление и БУЛСТАТ 

(за фирми регистрирани в България). Посочва се наименованието на 

ведомството, което го издава, например “Министерство на 

здравеопазването – Изпълнителна агенция по лекарствата”. От 

съществена важност е правилното определяне основанието на сделката, 

т.е. дали тя подлежи на регистрационен или на разрешителен режим. За 

тази цел в международната практика се използват следните обозначения: 
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Регистриране 
 
Разрешаване 

ERR - Износ 
 

ELG - Износ 

IRR - Внос 
 

ILG - Внос 

VRR - Въвеждане 
 

VLG - Въвеждане 

RRR - Реекспорт 
 

RLG - Реекспорт 

  
QLG - Квоти 

  

МLG - Международни 

квоти и спогодби 

  
ZLG - Забрани 

  
ОLG - Други 

 

Удостоверението трябва да съдържа и информация относно произхода на 

посочените в него стоки, за коя страна са предназначени, номера и датата 

на търговският документ, стоящ в основата на сделката, както и срока и 

условията на доставка, съгласно изискванията на ИНКОТЕРМС 2000. 

В полето отредено за описание на стоките, информацията трябва да бъде 

подредена в точно определен вид. За всяка една стока се посочва тарифния 

номер, по който тя се класира в Митническата тарифа на Република 

България, последван от точната характеристика на стоката по вид, 

количество и стойност. 

Ако издаващият орган има някаква забележка относно исканото 

разрешение, то той може да я направи в определената за тази цел клетка на 

бланката. Удостоверението се заверява от една страна с подпис и печат на 

заявителя и от друга с подпис и печат на компетентното за издаването му 

ведомство. Документ без номер и печат се счита за невалиден. 

Когато в Удостоверението са описани стоки, чиито доставки ще бъдат 
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извършени с няколко последователни пратки за определен период от 

време, митническите органи отмятат доставеното количество, като за 

следващата пратка не е необходима заверката на ново Удостоверение. Това 

е валидно само при условие, че пратката не съдържа и други стоки 

подлежащи на специален режим при внос или износ. На проверка се 

подлага количеството внесени стоки да не надвишава посоченото в 

Удостоверението количество. 

 

21. ПЪТНИ И МАГИСТРАЛНИ ТАКСИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА 

ПРЕВОЗИ 

 

Основните причини да се налагат с пътни и магистрални такси 

чуждестранните превозни средства, влизащи в територията на съответната 

страна са няколко: 

1. да се ограничи трафика по съответната магистрала или първокласен път 

2. да се повишат финансовите постъпления 

3. да се осигури подържането на пътищата 

4. да се защити собствения транспортен отрасъл 

5. да се пренасочи превоза на товари по железница 

Заплащането на такси от тежкотоварните автомобили за използването на 

определени инфраструктури в съответните държави се определят на база 

изминат участък и/или за ползване на инфраструктурата – магистрали или 

други пътища с няколко платна с характеристики подобни на 

автомагистрали, мостове, тунели и планински проходи. Таксите за изминат 

участък и за ползване на инфраструктурата не може да водят до 

дискриминация, пряко или непряко основана на националността на 

превозвача или на произхода или на крайната дестинация на превозното 

средство. Таксите трябва да се прилагат и събират, а плащането им да се 

контролира по такъв начин, че да причинява възможно най-малко 
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затруднения за свободния трафик и да се избягват задължителните 

проверки и контрол по вътрешните граници на Общността. Тук разбира се, 

трябва да отбележим, че държавите следва да си сътрудничат за 

установяване на методи, които да позволяват на превозвачите да плащат 

съответните такси за ползване на инфраструктурата 24 часа на 

денонощието, като се използват всички общоприети начини на плащане. 

Размерът на таксите за ползване на инфраструктурата в ЕС, включително 

административните разходи, за всички категории превозни средства се 

определят от съответната страна така, че да не е по-висока от максималния 

годишен размер, посочен в долната таблица. 

 
Максимални годишни размери на таксите за ползване на пътната инфраструктурата 

в Европейския съюз в евро. 

 
EURO стандарт Максимум три оси Минимум четири оси 

EURO 0 1332 2233 

EURO 1 1158 1933 

EURO 2 1008 1681 

EURO 3 876 1461 

EURO 4 и по-висок 

стандарт 
797 1329 

 

Дневната потребителска такса е еднаква за  всички категории превозни 

средства и възлиза на 11 евро. Размерите на таксите за ползване на 

инфраструктурата са пропорционални на продължителността на 

използване на същата. Средния размер на таксите за изминат участък 

следва да са обвързани с разходите за строителство, експлоатация и 

развитие на съответната инфраструктурна мрежа. 

В много държави включително и България се прилага системата на 

евровинетките. Такива са още Румъния, Унгария, Белгия, Дания, 
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Люксембург, Словакия, Швеция, Холандия, Полша, Литва и др. 

Не могат да бъдат налагани едновременно такси за изминат участък и за 

ползване на инфраструктурата по един и същи пътен участък. Все пак, 

страните-членки могат да налагат такси за изминат участък за мрежи, за 

които се налагат такси за ползване на мостове, тунели и планински 

проходи. 

 
 

 

 

 

 

 

Подобряването на процедурите при граничните преминавания, повишаването 

професионализма на транспортните оператори, усъвършенстване на съществуващата 

транспортна инфраструктура, развитието на модерни информационни системи и 

либерализирането на пазара за транспортни услуги са едни от основните въпроси, на 

които съм се опитал да дам отговори в настоящия труд. 

прилагане на нови митнически процедури, информационни технологии и техники за 

управление на човешките ресурси, както и укрепване механизмите на взаимодействие и 

сътрудничество между граничните служби на различните държави 
 


