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НАРЕДБА № 3 от 10.11.1997 г. за международен автомобилен превоз на 
пътници и товари 
 
Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 113 от 2.12.1997 г., в 
сила от 1.01.1998 г., отм., бр. 108 от 19.11.2002 г. 
т. 9, р. 4, № 542 
 
 Глава първа 
 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 Чл. 1.  (1) С тази наредба се определят условията и редът за 
извършване на международни превози на пътници и товари с автомобили с 
българска регистрация срещу заплащане. 
 (2) Разпоредбите на наредбата се прилагат и за международни 
превози, извършвани за собствена сметка, с изключение на изискванията за 
финансова стабилност и благонадеждност. 
 (3) Международните превози на пътници и товари се извършват в 
съответствие с международните договори и спогодби, по които Република 
България е страна, при задължително спазване на вътрешното 
законодателство на всяка държава, през чиято територия преминава 
маршрутът. 
 Чл. 2.  Международни превози на пътници и товари могат да се 
извършват от превозвачи, които притежават лиценз и разрешения, издадени 
по реда, установен в тази наредба. 
 Чл. 3.  Органите на Министерството на транспорта водят регистри на 
превозвачите и превозните средства. 
 Глава втора 
 ЛИЦЕНЗ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИ ПРЕВОЗИ 
 Чл. 4.  Лиценз за извършване на международни превози се издава в 
случаите, когато превозвачът е: 
 1.  благонадежден; 
 2.  професионално компетентен; 
 3.  финансово стабилен. 
 Чл. 5.  Благонадежден по смисъла на чл. 4, т. 1 е превозвачът с добра 
репутация или лицето, назначено да ръководи превозната дейност на 
предприятието, ако не е било осъждано за умишлено престъпление и не е 
лишавано от право да извършва превозна дейност. 
 Чл. 6.  (1) Професионално компетентен по смисъла на чл. 4, т. 2 е 
превозвачът или лицето, назначено да ръководи превозната дейност, което 
има познания в областите, посочени в приложение № 1, придобити 
посредством специализирани квалификационни курсове по утвърдена 
програма, и най-малко средно образование. 
 (2) Министърът на транспорта одобрява програмите и определя 
фирмите, браншовите или други организации, които провеждат курсовете и 
изпитите за професионална компетентност по ал. 1. 
 Чл. 7.  (В сила от 1.01.1999 г.) Финансово стабилен по смисъла на чл. 4, 
т. 3 е превозвачът, който разполага с финансови средства за извършване на 
превозната дейност и за добро управление на предприятието в размер най-
малко 5 000 000 лв. собствен (регистриран) капитал, но не по-малко от 10 
минимални работни заплати за страната - за всяко превозно средство. 
 Чл. 8.  (1) Лице, което иска да му бъде издаден лиценз за извършване 
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на международни превози на пътници и товари, подава до Министерството на 
транспорта молба, към която се прилагат следните документи: 
 1.  за превозвача: 
 а) заверено копие на съдебното решение за вписване в търговския 
регистър, удостоверение за последното му актуално състояние и декларация, 
че за превозвача не е открито производство по обявяване в несъстоятелност; 
 б) документ, потвърждаващ финансовата стабилност на превозвача - 
банкови гаранции, счетоводен отчет и баланс, регистриран капитал или други 
равностойни документи; 
 в) свидетелство за съдимост на лицето, назначено да ръководи 
превозната дейност, и две препоръки за добра репутация на превозвача от 
негови клиенти, спедитори, туристически агенции и др.; 
 г) документ за успешно издържан изпит за професионална 
компетентност за превозвача и/или за лицето, назначено с трудов договор да 
ръководи превозната дейност, и удостоверения за положен изпит за 
професионална компетентност и за психологическа годност на водачите, 
издадени от Държавната автомобилна инспекция по образец (приложения № 
2 и 3); 
 д) заверено копие от удостоверението за данъчна регистрация; 
 е) заверено копие от удостоверението за регистрация в "Булстат"; 
 ж) документ за внесена държавна такса; 
 з) декларация за собствена или наета гаражна площ, съответстваща на 
броя на превозните средства, с които ще се извършват международните 
превози; 
 2.  за превозните средства, с които превозвачът ще извършва 
международни превози: 
 а) копие от свидетелството за регистрация на автомобилите и копие от 
знака за преминат годишен преглед за всеки от тях; 
 б) удостоверение за митническа годност на моторните превозни 
средства, извършващи превоз на товари; 
 в) удостоверение за годността на автобусите за международни превози 
в съответствие с техническите изисквания, безопасността и околната среда, 
издадено със срок на валидност 1 година от Държавната автомобилна 
инспекция по образец (приложение № 4); 
 г) удостоверение, издадено от определен от министъра на транспорта 
орган или организация, за категоризацията на автобусите за международни 
превози на пътници, със срок на валидност 1 година по образец (приложение 
№ 5); 
 д) нотариално заверен договор за наем или лизинг на автомобили, 
ремаркета или полуремаркета със срок на действие на наема и лизинга не 
по-малък от 1 година в случаите, когато превозвачът не използва собствени 
автомобили, ремаркета и полуремаркета. 
 (2) Когато собствените, наетите под наем или на лизинг автомобили 
имат товароносимост над 3,5 т (респ. общата им маса надвишава 6 т) - за 
товарните, и над 9 места, вкл. мястото на водача - за автобусите, и същите 
отговарят на техническите изисквания и стандарти за осъществяване на 
международни превози, заедно с лиценза се изготвя списък на годните 
превозни средства, с които ще се извършват превозите - марка, модел, 
регистрационен №, година на производство и година на регистрация. 
 (3) За всяко превозно средство, включено в списъка по ал. 2, 
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Министерството на транспорта издава удостоверение и вписва номера и 
датата на издаване на лиценза по образец (приложение № 6). 
 (4) Удостоверението се издава в един екземпляр.  При загубване или 
унищожаване превозвачът получава ново по същия ред. 
 (5) При настъпване на промени в обстоятелствата по ал. 1, т. 1 
превозвачът в 14-дневен срок писмено уведомява Министерството на 
транспорта, а при промени в обстоятелствата по ал. 1, т. 2 - подава молба в 
същия срок за отразяване на промените в списъка на годните превозни 
средства. 
 Чл. 9.  За международни превози на пътници и товари за собствена 
сметка не се прилагат изискванията за благонадеждност и финансова 
стабилност. 
 Чл. 10.  (1) Лицензът е поименен и не подлежи на преотстъпване. 
 (2) Лицензът се издава за срок една година. 
 Чл. 11.  Лицензът се издава в срок до 30 дни от датата на постъпване 
на заявлението или от датата на комплектоването му с необходимите 
документи по образец (приложение № 7). 
 Чл. 12.  (1) Лиценз не се издава, ако: 
 1.  решението на лицензиращия орган съдържа отказ поради липса на 
изискуемите документи по чл. 8; 
 2.  издаденият лиценз е бил отнет през последните 12 месеца за 
нарушения на наредбата, на резервационната система, за нарушения на 
разпоредбите на двустранни и многостранни международни договори, по 
които Република България е страна, на паспортния или митническия режим. 
 Чл. 13.  Лицензът се отнема: 
 1.  когато се установи, че е издаден въз основа на неистински или 
документ с невярно съдържание; 
 2.  когато отпадне някое от обстоятелствата по чл. 8; 
 3.  при нарушения на наредбата, на резервационната система за 
издаване на разрешителни, на разпоредбите на двустранните или 
многостранните международни договори, по които Република България е 
страна, на паспортния или митническия режим. 
 Чл. 14.  Отнемането и отказът от издаване на лиценз се мотивират и 
подлежат на обжалване по реда на Закона за административното 
производство. 
 Чл. 15.  Действието на лиценза се прекратява от датата на: 
 1.  искането  на неговия притежател за прекратяване валидността му; 
 2.  прекратяване  юридическото лице на лицензопритежателя или 
прекратяване дейността на едноличния търговец; 
 3.  изтичане на срока, за който е издаден. 
 Глава трета 
 РАЗРЕШЕНИЯ ЗА МЕЖДУНАРОДНИ ПРЕВОЗИ 
 Чл. 16.  В случаите, когато международните договори, по които 
Република България е страна, изискват това, освен лиценз и удостоверение 
по чл. 8, ал. 3 за годността на всяко превозно средство превозвачът трябва 
да притежава и разрешение за държавата, до или през чиято територия се 
извършва превозът. 
 Чл. 17.  Редът за заявяване, ползване и отчитане на разрешенията от 
резервационната система се определя със заповед на министъра на 
транспорта. 
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 Глава четвърта 
 МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ 
 Раздел I 
 Превоз по редовни автобусни линии 
 Чл. 18.  За извършване на международни превози по редовни 
автобусни линии освен лиценз се изисква и разрешение от Министерството 
на транспорта за превоз по редовна автобусна линия по образец 
(приложение № 8). 
 Чл. 19.  Лице, което иска да му бъде издадено разрешение за превози 
по редовни автобусни линии, представя в Министерството на транспорта 
притежавания лиценз, както и: 
 1.  удостоверение от общината по месторегистрация на превозвача, че 
същият е извършвал вътрешни превози по редовни автобусни линии 
минимум 2 години или е обслужвал международна автобусна линия най-
малко 1 година; 
 2.  препоръка от браншовата организация в случаите, когато 
превозвачът членува в такава; 
 3.  разписание, схема на маршрута и тарифа на международната 
линия; 
 4.  договор за съвместно обслужване на линията или с 
представителство на партньор от държавата, явяваща се краен пункт на 
маршрута; 
 5.  график за работата на екипажите; 
 6.  други документи, които се изискват от двустранните международни 
договори, по които Република България е страна. 
 Чл. 20.  За превози по редовни автобусни линии за съседни държави се 
изискват автобуси с минимум "две звезди" по международната 
класификационна система, а за всички останали - с минимум "три звезди". 
 Чл. 21.  Превозвачът получава разрешение за превоз по редовни 
автобусни линии, ако броят на собствените му автобуси за една редовна 
линия е минимум два, а за повече от една редовна линия - минимум 50% от 
необходимите за обслужване на линията автобуси. 
 Чл. 22.  Когато заявлението за превоз по редовни автобусни линии е 
комплектовано с документите по чл. 18  и 19, Министерството на транспорта 
в съответствие с двустранните международни договори открива процедура за 
съгласуване с компетентните органи на държавите, през чиито територии 
преминава маршрутът. 
 Чл. 23.  При отказ на компетентните органи на една от държавите, през 
чиято територия преминава маршрутът, Министерството на транспорта 
уведомява превозвача в 14-дневен срок. 
 Чл. 24.  (1) След получаване на потвърждение от държавите, през 
чиито територии преминава маршрутът, Министерството на транспорта 
издава разрешението и съгласува местата за спиране на територията на 
Република България. 
 (2) Разрешението се издава за срок три години и не подлежи на 
преотстъпване.  Първоначалното разрешение се издава за една година. 
 (3) Разрешението се отнема предсрочно, ако отпаднат изискванията, 
въз основа на които е издадено, или са извършени нарушения на наредбата, 
на двустранните и многостранните международни договори, по които 
Република България е страна, на паспортния или митническия режим през 
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последните 12 месеца. 
 Чл. 25.  Молба за удължаване срока на разрешителното се подава 4 
месеца преди изтичане срока на действието му, като се прилага справка за 
реализираните курсове и превозените пътници през изтеклия период, в т.ч. и 
за фирмата партньор. 
 Чл. 26.  Министерството на транспорта не издава разрешение, когато: 
 1.  автобусите, с които ще се извършва международният превоз, не са 
достатъчно на брой или не отговарят на изискванията за обслужване на 
линията; 
 2.  превозвачът е извършил нарушение на разпоредбите на наредбата 
или националните законодателства, международните спогодби или 
разпоредбите на паспортния или митническия режим през последните 12 
месеца; 
 3.  се застрашава пряко съществуването на вече разрешени автобусни 
линии, освен в случаите, когато автобусната линия ще се обслужва само от 
един превозвач; 
 4.  при отказ на компетентните органи на една от държавите, през 
чиято територия преминава маршрутът. 
 Чл. 27.  Промени в утвърдените първоначални условия на действащата 
редовна автобусна линия се допускат веднъж годишно. 
 Чл. 28.  (1) При извършване на превоз в автобуса трябва да се намират 
следните документи: 
 1.  удостоверението по чл. 8, ал. 3; 
 2.  удостоверението за категоризация на автобуса; 
 3.  разрешението за конкретния превоз, валидно за частта от 
маршрута, намираща се на българска територия; 
 4.  разрешенията, издадени от компетентните органи на държавите, 
през чиято територия преминава маршрутът; 
 5.  списъкът на пътниците; 
 6.  талонът от билета на всеки пътник; 
 7.  пътният лист по образец (приложение № 9). 
 (2) Списъкът на пътниците се попълва и заверява във всяка спирка, 
където се качват и слизат пътници. 
 Чл. 29.  (1) Наличието на договор за превоз на пътници се доказва с 
билет, издаден от превозвача на пътника, а предаването на багажа - с 
багажна разписка. 
 (2) Ако билетът не е редовен, не е налице при пътуването или е 
загубен, договорът е валиден и взаимоотношенията се уреждат по общия 
ред. 
 Раздел II 
 Совалкови превози 
 Чл. 30.  За извършване на международни совалкови превози на 
пътници с автобуси се изисква освен лиценз и разрешение от 
Министерството на транспорта по образец (приложение № 10). 
 Чл. 31.  Лице, което иска да му бъде издадено разрешение за 
извършване на совалкови превози, представя в Министерството на 
транспорта към заявлението си притежавания лиценз, както и: 
 1.  схема на маршрута; 
 2.  разписание с честотата на пътуванията и срока за започване и 
завършване на превоза; 
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 3.  данни за автобусите, с които ще се извършва превозът. 
 Чл. 32.  Когато заявлението за совалкови превози е комплектовано, 
Министерството на транспорта открива процедура за съгласуване с 
компетентните органи на държавите, през чиито територии преминава 
маршрутът. 
 Чл. 33.  При отказ на компетентните органи на една от държавите, през 
чиито територии преминава маршрутът, Министерството на транспорта 
уведомява превозвача в 14-дневен срок. 
 Чл. 34.  Министерството на транспорта не открива процедура за 
съгласуване и не издава разрешение, когато: 
 1.  не са изпълнени изискванията на тази наредба; 
 2.  превозвачът е извършил нарушения на наредбата, националните 
законодателства, международните договори, паспортния или митническия 
режим или разпоредбите на разрешителния режим през последните 12 
месеца. 
 Чл. 35.  (1) След получаване на потвърждение от компетентните органи 
на държавите, през чиито територии преминава маршрутът, Министерството 
на транспорта издава разрешение. 
 (2) Разрешението се издава за срока на заявяването и не може да се 
преотстъпва. 
 (3) Разрешението се отнема предсрочно, ако отпаднат изискванията, 
въз основа на които е издадено, или са извършени нарушения на наредбата 
или националните законодателства, резервационната система, паспортния 
или митническия режим през последните 12 месеца. 
 Чл. 36.  При извършване на совалкови превози в автобуса трябва да се 
намират следните документи: 
 1.  удостоверението по чл. 8, ал. 3; 
 2.  удостоверението за категоризацията на автобуса по 
международната система за класификация; 
 3.  пътният лист; 
 4.  разрешението за конкретния превоз, валидно за частта от 
маршрута, намираща се на българска територия; 
 5.  разрешенията, издадени от компетентните органи на държавите, 
през чиито територии преминава маршрутът; 
 6.  списъкът на предварително съставената група пътуващи. 
 Раздел III 
 Случайни превози 
 Чл. 37.  За извършване на случайни превози се изисква освен лиценз и 
разрешение по образец (приложение № 11), когато международните спогодби 
и двустранни договори, по които Република България е страна, изискват това. 
 Чл. 38.  Необходимите документи за получаване на разрешение по чл. 
37 се определят конкретно за всеки превоз. 
 Чл. 39.  (1) Разрешението се издава за срока на заявяването и не може 
да се преотстъпва. 
 (2) Може да бъде отказано издаване на разрешение в случаите, когато 
превозвачът не отговаря на изискванията или са извършени нарушения на 
наредбата или на националните законодателства, на паспортния или 
митническия режим и резервационната система през последните 12 месеца. 
 Чл. 40.  При извършване на случайни превози в автобуса трябва да се 
намират следните документи: 
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 1.  удостоверението по чл. 8, ал. 3; 
 2.  удостоверението за категоризацията на автобуса по 
международната система за класификация; 
 3.  пътният лист; 
 4.  разрешенията на компетентните органи, през чиито територии 
преминава маршрутът, когато такива се изискват от международните 
договори и спогодби; 
 5.  списъкът на предварително съставената група пътуващи. 
 Глава пета 
 МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ 
 Чл. 41.  (1) За извършване на международни превози на товари се 
изисква освен лиценз превозвачът да има и разрешение за държавата, до 
или през чиято територия преминава маршрутът, когато такова се изисква по 
силата на двустранните спогодби, по които Република България е страна. 
 (2) Редът за заявяване, ползване и отчитане на еднократните 
разрешения за превоз на товари, включени в резервационната система, се 
определя със заповед. 
 (3) Разпределението на многостранните, многократни (СЕМТ) 
разрешителни за международни превози на товари се определя със заповед 
на министъра на транспорта. 
 Чл. 42.  При извършване на международен превоз на товари в 
превозното средство трябва да се намират следните документи: 
 1.  удостоверението по чл. 8, ал. 3; 
 2.  пътният лист по образец (приложение № 12); 
 3.  товарителницата по образец съгласно Конвенцията за Договора за 
международен автомобилен превоз (CMR); 
 4.  разрешенията от компетентните органи на държавите, през чиито 
територии се извършва превозът; 
 5.  други документи за водача, превозното средство и товара, вкл. 
митническите гаранционни документи, които изискват международните 
договори и спогодби, по които Република България е страна. 
 Глава шеста 
 ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕВОЗВАЧИТЕ И ВОДАЧИТЕ 
 Чл. 43.  (1) Превозвачът допуска до управление на превозните 
средства за международни превози на пътници и товари само водачи, с които 
е сключил трудов договор. 
 (2) Превозвачът организира дейността си и труда на водачите при 
спазване разпоредбите на конвенциите: За договора за международен 
автомобилен превоз на пътници и багажи (CVR), За договора за 
международен автомобилен превоз на товари (CMR), Митническа конвенция 
за ТИР карнетите (TIR), Европейска спогодба за работата на екипажите на 
превозните средства, извършващи международни автомобилни превози 
(AETR), За превоз на опасни товари по шосе (ADR) и др., Закона за 
движението по пътищата и нормативните актове по приложението му, както и 
създава условия за повишаване квалификацията им. 
 Чл. 44.  Водачът на превозно средство, извършващо международни 
превози на пътници и товари, трябва да отговаря на следните изисквания: 
 1.  минимална възраст 23 години за международни превози на товари и 
25 години - за пътнически превози; 
 2.  свидетелство за управление на МПС - категория "С", "С + Е", "Д" или 
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"Д + Е"; 
 3.  да е издържал изпит за професионална компетентност на водачи в 
съответствие с чл. 8, ал. 1, т. 1, буква "г"; 
 4.  да притежава удостоверение за психологическа годност със срок на 
валидност 3 години. 
 Глава седма 
 КОНТРОЛ 
 Чл. 45.  При нарушаване разпоредбите на тази наредба на виновните 
длъжностни лица се налага административно наказание съгласно чл. 31 от 
Закона за административните нарушения и наказания. 
 Чл. 46.  (1) Контролът и установяването на нарушенията по тази 
наредба и на резервационната система се осъществяват от органите по чл. 
40 и 56 от Закона за движението по пътищата. 
 (2) Наказателните постановления се издават от министъра на 
транспорта или упълномощени от него длъжностни лица. 
 (3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и 
изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на 
Закона за административните нарушения и наказания. 
 Чл. 47.  (1) Когато при нарушения на изискванията на наредбата се 
състави акт, контролният орган задържа удостоверенията за годност на 
превозните средства и за професионална компетентност и ги предава заедно 
с акта в Министерството на транспорта. 
      (2) Удостоверенията се връщат след привеждане в съответствие с 
изискванията на чл. 8, т. 2 от наредбата. 
 Глава осма 
 ТАКСИ 
 Чл. 48.  Размерът на таксите, събирани по тази наредба, се определя с 
тарифа, одобрена от Министерския съвет. 
 
 ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 § 1.  По смисъла на тази наредба: 
 1.  "превозвач" е всяко юридическо лице или едноличен търговец, който 
извършва превоз на товари или пътници със собствени, наети под наем или 
на лизинг превозни средства; 
 2.  "международен превоз" е всеки превоз на пътници или товари, при 
който превозното средство преминава през държавна граница; 
 3.  "лиценз" - документ, издаден от Министерството на транспорта за 
удостоверяване правото на достъп до професията превозвач на пътници или 
товари; 
 4.  "превоз за собствена сметка" е всеки превоз със собствени превозни 
средства и от водачи, работещи в предприятието, при което се извършва 
превоз на работници, работещи в това предприятие, или превозът е 
предназначен да превози товари от и до предприятието, вътре във или извън 
предприятието, за негови собствени нужди, без заплащане; 
 5.  "превоз на пътници по редовни автобусни линии" е всеки превоз на 
пътници по определено разписание, маршрут, тарифа и спирки срещу 
заплащане; 
 6.  "совалков превоз" е превоз на предварително организирани групи 
пътници от определен отправен пункт до местоназначението и обратно 
връщане на същата група в същия състав до началния пункт; първото 
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обратно пътуване и последното до района на местоназначението са без 
пътници; 
 7.  "случаен превоз" е превоз, който не отговаря нито на определението 
за редовни автобусни линии , нито за совалкови превози и може да бъде: 
 а) "обиколен превоз при затворени врати" - при който едно и също 
превозно средство се използва за превоз на предварително определена 
група без изменение на състава, като пътуването започва и завършва на 
наша територия; 
 б) превоз от вида "пълен-празен" - при който пътуването на групата 
започва от един пункт в Република България и завършва на територията на 
друга държава, при условие, че превозното средство се връща празно; 
 в) превоз от вида "празен-пълен" - при който превозното средство 
извършва пътуването от пункт на територията на Република България без 
пътници, а на връщане - с група, при условие, че пътуващите са били 
предварително превозени до другата държава с превозно средство на същия 
превозвач, като превозното средство при първото пътуване се е върнало в 
отправния пункт празно; 
 8.  "предварително съставена група" е група, при която орган или лице 
отговарят за нея и са поели задължение да сключат договора или да 
заплатят колективно за превоза, или са получили всички резервации преди 
тръгване, както и група,при която броят на пътниците надхвърля 12 души или 
40 % от капацитета на превозното средство; 
 9.  "резервационна система" е системата за заявяване, използване и 
отчитане на получените разрешения за извършване на международни 
превози; 
 10.  "финансова стабилност" - наличие на достатъчно финансови 
средства, които осигуряват осъществяването на дейността на превозвача; 
 11.  "благонадеждност" - състояние на сигурност, гарантиращо, че 
лицето не уврежда, нито застрашава с действията си обществото или 
икономиката на страната; 
 12.  "професионална компетентност" - притежаването на знания и 
умения в определени области, придобити чрез посещения в специални 
курсове. 
 ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 § 2.  Тази наредба се издава на основание чл.  7 и 39 от Закона за 
движението по пътищата. 
 § 3.  Лицата, осъществяващи международни превози до влизане в сила 
на наредбата, запазват правата си до изтичане срока на действие на 
лицензите и разрешенията им. 
 § 4.  (1) Всички превозвачи и водачи на превозни средства, 
извършващи международни превози, преминават задължителен курс и се 
подлагат на изпит за професионална компетентност до 1 година от влизане 
на наредбата в сила. 
 (2) Наредбата влиза в сила от 1 януари 1998 г., а изискванията по чл. 7 
влизат в сила от 1 януари 1999 г. 
 ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
     към Закон за движението по пътищата 
     (ДВ, бр. 20 от 1999 г., в сила от 1.09.1999 г.) 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 § 10.  Подзаконовите актове по прилагането на отменения Закон за 
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движението по пътищата запазват действието си, доколкото не противоречат 
на този закон. 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
     към Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен 
     автомобилен превоз на пътници и товари 
     (ДВ, бр. 108 от 2002 г., в сила от 19.11.2002 г.) 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 § 8.  Тази наредба отменя Hаредба № 3 от 1997 г. за международен 
превоз на пътници и товари (ДВ, бр. 113 от 1997 г.). 
 
                                                Приложение № 1 към чл.  6 
 Списък на областите, в които са необходими познания за 
професионална компетентност 
 I.  Право 
 Познания в областите на гражданското, търговското, социалното и 
данъчното законодателство, в т.ч.: 
 общи познания върху договорите; 
 превозни договори и в частност отговорност на превозвача (същност и 
граници); 
 търговски дружества; 
 търговски книжа; 
 трудово право и социално осигуряване; 
 данъчен режим. 
 II.  Търговско и финансово управление на предприятието 
 начин на плащане и финансиране; 
 изчисление и себестойност; 
 ценообразуване, тарифиране и условия за извършване на превозите; 
 застраховка; 
 фактуриране; 
 автогари, билетопродажби; 
 помощни дейности, свързани с транспорта на товари. 
 III.  Достъп до пазара 
 разпоредбите за достъп до професията и управлението й; 
 превозни документи; 
 организация на превозите, услуга и изготвяне на превозен план при 
превоза на пътници; 
 условия за извършване на пътнически превози. 
 IV.  Технически норми и експлоатация 
 тегла и размери на превозните средства; 
 избор на превозно средство; 
 приемане на превозното средство и регистрация; 
 стандарти за поддръжка на превозното средство; 
 товаро-разтоварни операции; 
 превоз на опасни товари, превоз на багаж. 
 V.  Безопасност на движението 
 законови, подзаконови и административни разпоредби в областта на 
пътното движение; 
 безопасност на движението; 
 пътна мрежа; 
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 превантивна дейност и мерки, които трябва да се предприемат при 
ПТП. 
 VI.  Международен регламентационен режим 
 двустранни и многостранни спогодби за международни превози между 
правителството на Република България и на други договарящи се страни; 
 разпоредби и изисквания, които се прилагат към българските 
превозвачи и които произтичат от националното законодателство, през чиито 
територии се осъществява превозът; 
 международни конвенции и договори; 
 митнически формалности и процедури; 
 формалности и процедури, които се прилагат при преминаване през 
границата; 
 основни разпоредби в областта на пътното движение по държави. 
                                Приложение № 2 към чл. 8, ал. 1, буква "г" 
                         МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА 
                       ДЪРЖАВНА АВТОМОБИЛНА ИНСПЕКЦИЯ 
                          Серия . . . . № . . . . 
                               УДОСТОВЕРЕНИЕ 
                       ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
                          (име, презиме, фамилия) 
ЕГН . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
че същият е издържал успешно изпита за професионална компетентност за . . 
. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
                             (превозвач, водач) 
                                                                    гръб На основание чл. 8, ал. 1, буква 
"г" от Наредбата за международен превоз с 
автомобили на пътници и товари и протокол № . . . ./. . . . . . . . . . . . 
     Удостоверението е неразделна част от документите, които водачът следва 
да представя на контролните органи. 
Издадено на: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
           Началник управление: "ДАИ" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
                                               (подпис и печат) 
                                Приложение № 3 към чл. 8, т. 1, буква "г" 
                         МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА 
                       ДЪРЖАВНА АВТОМОБИЛНА ИНСПЕКЦИЯ 
                              гр. . . . . . . . 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
                          Серия . . . . № . . . . 
                               УДОСТОВЕРЕНИЕ 
                         ЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКА ГОДНОСТ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
                          (име, презиме, фамилия) 
ЕГН . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., се допуска за водач 
на международни превози въз основа на протокол № . . . ./. . . . . . . . . . 
гр. . . . . . . . . . . . . . 
Издадено на: . . . . . . . . . . . . . Валидно до: . . . . . . . . . . . . . 
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                                          Началник . . . . . . . . . . . . 
                                                     (подпис и печат) 
                                 Приложение № 4 към чл. 8, т. 2, буква "в" 
                         МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА 
                       ДЪРЖАВНА АВТОМОБИЛНА ИНСПЕКЦИЯ 
                              гр. . . . . . . . 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
                          Серия . . . . № . . . . 
                               УДОСТОВЕРЕНИЕ 
                           ЗА ГОДНОСТ НА АВТОБУС 
                     ЗА МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ 
Регистрационен № . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
№ на рамата . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Марка, модел . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
                                          Началник . . . . . . . . . . . . 
                                                     (подпис и печат) 
                                                                    гръб 
Превозвач . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
БУЛСТАТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Адрес . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Община . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Област . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Брой места . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Протокол № . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Издадено на: . . . . . . . . . . . . . Валидно до: . . . . . . . . . . . . . 
                                Приложение № 5 към чл. 8, ал. 2, буква "г" 
                               Графичен знак 
                      УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ 
                           Certifikat d' agrement 
                 на автобусите по международната система 
                за класификация приета от Международния съюз 
                       за автомобилен транспорт /ИРУ/ 
                 d' un autocar au systeme international de 
            classification de l'Union Internationale des 
                    Transports Routiers (IRU) 
Удостоверение № 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
Certifikat № 
                        Асоциация на българските предприятия 
Издадено от 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
Delivre par                   Издаваща асоциация и адрес, страна 
                           за международни превози и пътищата 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
                         (Association emettrice et son adresse, pays) 
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                    6, Iskarski prolom str. 1680 Sofia - Bulgaria 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
титуляр  
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤ 
Titulaire                                         Име и адрес на притежателя 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
                                              (Nom et adresse du deienteur) 
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА 
КАТЕГОРИЗИРАНЕ                       № 
Certifikat d' agrement 
Отличителни белези на автобуса 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
/DENTIFICATOIN DE L' AUTOCAR 
1. Регистрационен номер 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
   Numero d' immatriculation 
2. Номер на шасито  
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
   Numero de chassis 
3. Вид автобус 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
   Type de l' autocar 
4. Марка 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤ 
   Marque 
5. Брой на седалките  
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
   Nombre de sieges 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
ТИТУЛЯР/TITULAIRE 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
РАЗРЕШИТЕЛНО/AGREMENT                            І¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤џ 
                  Валидно до/Valable jusqu' au   ¦                 ¦ 
                                                  ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤± 
І¤џ индивидуално 
 ¤± agrement individuel 
І¤џ от производителя 
 ¤± agrement par le constructeur 
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                                       .      ..      ...    .... 
(1) Категория                         І¤џ     І¤џ     І¤џ     І¤џ 
    Categorie octroyee:                ¤±      ¤±      ¤±      ¤± 
Символи на специалните съоръжения: Symboles d' equipements attributes: 
Графични знаци 
І¤џда    І¤џда       І¤џда       І¤џда       І¤џда       І¤џда       І¤џда 
 ¤±oui    ¤±oui       ¤±oui       ¤±oui       ¤±oui       ¤±oui       ¤±oui 
І¤џне    І¤џне       І¤џне       І¤џне       І¤џне       І¤џне       І¤џне 
 ¤±non    ¤±non       ¤±non       ¤±non       ¤±non       ¤±non       ¤±non 
/отбележете с кръст съответното квадратче/ /marquez d' une la case 
appropriee/ 
                                                     І¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤џ 
Място ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤              ¦                  ¦ 
Lieu                                                 ¦                  ¦ 
Дата ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤              ¦                  ¦ 
Date                                                 ¦                  ¦ 
Подпис ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤    Печат     ¦                  ¦ 
Signature                                  Cachet     ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤± 
ПОДНОВЯВАНЕ/Renouvellements 
                                       .      ..      ...    .... 
(2) Категория                         І¤џ     І¤џ     І¤џ     І¤џ 
    Categorie octroyee:                ¤±      ¤±      ¤±      ¤± 
Символи на специалните съоръжения: Symboles d' equipements attributes: 
Графични знаци 
І¤џда    І¤џда       І¤џда       І¤џда       І¤џда       І¤џда       І¤џда 
 ¤±oui    ¤±oui       ¤±oui       ¤±oui       ¤±oui       ¤±oui       ¤±oui 
І¤џне    І¤џне       І¤џне       І¤џне       І¤џне       І¤џне       І¤џне 
 ¤±non    ¤±non       ¤±non       ¤±non       ¤±non       ¤±non       ¤±non 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
Валидно до/Valable jusqu' au: 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
                                                     І¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤џ 
Място ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤              ¦                  ¦ 
Lieu                                                 ¦                  ¦ 
Дата ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤              ¦                  ¦ 
Date                                                 ¦                  ¦ 
Подпис ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤    Печат     ¦                  ¦ 
Signature                                  Cachet     ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤± 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
. . . . 
ПОДНОВЯВАНЕ/Renouvellements 
                                       .      ..      ...    .... 
(6) Категория                         І¤џ     І¤џ     І¤џ     І¤џ 
    Categorie octroyee:                ¤±      ¤±      ¤±      ¤± 
Символи на специалните съоръжения: Symboles d'equipements attributes: 
Графични знаци 
І¤џда    І¤џда       І¤џда       І¤џда       І¤џда       І¤џда       І¤џда 
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 ¤±oui    ¤±oui       ¤±oui       ¤±oui       ¤±oui       ¤±oui       ¤±oui 
І¤џне    І¤џне       І¤џне       І¤џне       І¤џне       І¤џне       І¤џне 
 ¤±non    ¤±non       ¤±non       ¤±non       ¤±non       ¤±non       ¤±non 
                                                     І¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤џ 
Място ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤              ¦                  ¦ 
Lieu                                                 ¦                  ¦ 
Дата ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤              ¦                  ¦ 
Date                                                 ¦                  ¦ 
Подпис ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤    Печат     ¦                  ¦ 
Signature                                  Cachet     ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤± 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
Важна информация 
 1. Заключенията в настоящото Удостоверение, посочени в степенната 
категоризация, включително и броят на седалките, са установени с оглед 
желаната степен на комфорт и не подлежат на оспорване по застрахователна 
линия. 
     2. Правото да се ползва степен на категоризация се прекратява в 
случаите, когато автобусът престане да отговаря на условията за 
определената му категория или на символите по посочените съоръжения, 
когато предприятието продаде автобуса или последният, под някакъв 
предлог смени своя собственик. 
     3. Когато един автобус не отговаря на посочените изисквания, за да бъде 
отново категоризиран, то той трябва да бъде приведен в състояние, посочено 
от предписанията за категоризация, да отговаря на последните и да бъде 
представен пред Комисията по класификация за освидетелствуване на нова 
степенна категоризация. 
Avis important 
 1. Les constatations du present Certificat d' agrement et les indications 
figurantsurles moyens de marquage - y compris celles relatives au nombre de 
sieges - ont ete etablies uniquement en fonction du degre de confort recherche et 
ne peuvent en aucun cas etre opposables, notamment matiere d'assurance. 
     2. Le droit d' utiliser les moyens de marquage s'eteint lorsque 
l'autocar porteur de ces moyens de marquage ne remplit plus les conditions de la 
categorie donnee ou du symbole d'equipement attribue, ou lorsque l'entreprise 
vend l'autocar porteur des moyens de marquage ou lorsque l'autocar change de 
detenteur pour une autre raison. 
     3. Si un autocar ne satisfait plus aux conditions prescrites pour son 
agrement, il devra, avant de pouvoir repoter les moyens de marquage, etre remis 
dans l'etattt qui lui avait valu l'agrement, de maniere a satislaire a ces conditions et 
etre presente a la Commission de classification pour recevoir un nouvel agrement. 
                                           Приложение № 6 към чл. 8, ал. 3 
                                                                      лице 
                             РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
                         МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА 
                       ДЪРЖАВНА АВТОМОБИЛНА ИНСПЕКЦИЯ 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
                          Серия ....... № ........ 
                        НА МПС ЗА МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕВОЗ 
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Лиценз № . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Превозвач . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
БУЛСТАТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Издаден на: . . . . . . . . . . Валиден до: . . . . . . . . . . . . . . . . 
           Началник управление "ДАИ" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
                                               (подпис и печат) 
                                                                        гръб 
Регистрационен № . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Марка, модел . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
№ на двигателя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
№ на шаси . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 
Удостоверението е неразделна част от документите, които водачът следва да 
представя на контролните органи. 
                                                 Приложение № 7 към чл. 11 
                             РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
  BG 
                         МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА 
                                   ЛИЦЕНЗ 
                                  № ....... 
                        за извършване на международни 
                             автомобилни превози 
На основание чл. 11 от Наредбата за международни автомобилни превози на 
пътници и товари министерството на транспорта издава този лиценз с право 
за извършване на международни превози 
     за: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
                                (вид превоз) 
Превозвач: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
БУЛСТАТ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Адрес: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Издаден на: Валиден до: 
                   За министерство 
                   на транспорта: 
                                (подпис и печат) 
                                            Приложение № 8 към чл. 18 
                                                                лице 
І¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤џ 
¦РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА                        
BG  ¦ 
Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤° 
¦                         РАЗРЕШЕНИЕ №                                      ¦ 
¦                                                                           ¦ 
¦ЗА МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ С АВТОМОБИЛЕН 
ТРАНСПОРТ                  ¦ 
¦                                                                           ¦ 
¦Министерство на транспорта на Република България дава разрешение на        
¦ 
¦фирма:                                                                     ¦ 
¦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ¦ 
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¦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ¦ 
¦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ¦ 
¦от  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ¦ 
¦                                                                           ¦ 
¦да извършва превоз по редовна, сезонна, международна автобусна линия с     
¦ 
¦маршрут:                                                                   ¦ 
¦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ¦ 
¦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ¦ 
¦на територията на Република България  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ¦ 
¦                                                                           ¦ 
¦и обратно.                                                                 ¦ 
¦До . . . . . 19 . . . г.                                                   ¦ 
¦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      ¦ 
¦  Разрешението е валидно при спазване на условията към него.               ¦ 
¦                                                                           ¦ 
¦София . . . . 19 . . .  г.         ЗА МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА: . . . .  ¦ 
 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤± 
                                                                      гръб 
                                 УСЛОВИЯ 
         ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА РЕДОВНА МЕЖДУНАРОДНА АВТОБУСНА 
ЛИНИЯ 
1. Пътниците да бъдат превозвани само по утвърдените разписание, тарифа 
   и маршрут, които са неразделна част от настоящото разрешение. 
2. Разрешението и списък на пътниците да се намират при водача на 
автобуса 
   по време на превоза и се представят при поискване от страна на 
   съответните компетентни органи. 
3. Разрешението не може да се преотстъпва на друг превозвач. 4. 
Превозвачът няма право да извършва превоз на пътници между два пункта 
   на територията на Република България. 
5. Всяка промяна в условията на превоза се съгласува предварително с 
   Министерство на транспорта на Република България. 
6. Превозвачът е длъжен да познава и спазва действащото в момента 
   законодателство на Република България и договореностите, отнасящи се 
   до превоза на пътници по шосе между Република България и държавата, 
   на чиято територия е регистрирана фирмата, получила разрешението. 
7. Всички пътници в автобуса трябва да са снабдени с билети. Издадените 
   на територията на Република България билети да са български образец, 
   заверен от данъчната служба. 
                                          Приложение № 9 към чл. 28, т. 7 
                                                                    лице 
                    МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА 
 Фирма . . . . . . . . . .                       Адрес . . . . . . . . . . 
 Удостоверение на МПС за 
 междунар. превоз №  . . .                       тел. . . . . факс . . . . 
                            ПЪТЕН ЛИСТ 
                           Серия . . .  № . . . 
            за автобус, извършващ международен превоз 
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 Издаден на: . . . . . . . .               Приключен на: . . . . . . . . . 
 Автобус (марка) . . . . . .               Регистрационен № . . . . . . 
 Водач 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 Водач 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 Водач 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 Придружители 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 Придружители 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 Издал пътния лист:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / . . . . . . . 
                              (име, презиме, фамилия)          (подпис) 
 Автобусът е технически изправен.        Приех автобуса технически 
                                          изправен. 
 Разрешил излизането:                     Не съм употребил алкохол. 
 Механик: . . . . . /. . . . . . . .       Здравословно съм добре. 
            (презиме, подпис)             Водач: . . . . . . / . . . . . . 
                                                     (презиме, подпис) 
 Предварителен медицински преглед:        Водачът е годен да управлява 
 Проба за алкохол: . . . . . . . %        автобус. 
 Здравословно състояние: добро/лошо       Мед. работник: . . . . . / . . . 
                                                         (презиме) (подпис) 
 Автобуса приех:                          Автобуса предадох: 
 Механик: . . . . . . ./. . . . . .       Водач: . . . . . . / . . . . . . 
            (презиме, подпис)                        (презиме, подпис) 
 Километропоказател: начален  . . . 
                     краен  . . . . 
 Дата: . . . . . 
 Приел и проверил пътния лист:  . . . . . . . . . . . . . . / . . . . . . . 
                                 (име, презиме, фамилия)          (подпис) 
                                                                гръб 
І¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤џ 
¦ Начален пункт . . . . . . . . . . . . . ¦ 
¦ Краен пункт . . . . . . . . . . . . . . ¦ 
¦ Спирки по маршрута . . . . . .          ¦ 
 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤± 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤ 
          Маршрути              ¦Разпределение на нарядното           ¦ 
                                ¦        време (час)                  ¦ 
¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤ў¤¤ў¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤ў¤¤ў¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤°Брой 
тръг- ¦да-¦ч ¦при-  ¦да-¦ч ¦про-¦общо  ¦ в   ¦       в престой        ¦на 
ва от ¦та ¦а ¦стига ¦та ¦а ¦бег ¦по    ¦ дви-Ј¤¤¤ў¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤ў¤¤¤¤ў¤¤¤¤°път- 
(град;¦   ¦с ¦в     ¦   ¦с ¦км  ¦маршр.¦жение¦об-¦по   ¦гра-¦по- ¦друг¦ни- 
държа-¦   ¦  ¦(град;¦   ¦  ¦    ¦(час) ¦     ¦що ¦техн.¦ни- ¦чив-¦    ¦ци- 
ва    ¦   ¦  ¦държа-¦   ¦  ¦    ¦      ¦     ¦   ¦прич.¦чен ¦ка  ¦    ¦те 
      ¦   ¦  ¦ва    ¦   ¦  ¦    ¦      ¦     ¦   ¦     ¦    ¦    ¦    ¦ 
¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤Ў¤¤Ў¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤Ў¤¤Ў¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤Ў¤¤¤Ў¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤Ў¤¤¤
¤Ў¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤ 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
                                                Приложение № 10 към чл. 30 
                                                                      лице 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ            МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА              
BG 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
      РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СОВАЛКОВ МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ       
№ 000000 
                    С АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
Важи:                                             Брой пътувания 
от . . . до . . . 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
Транспортна фирма - превозвач (име, адрес): 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
Маршрут    от . . . . . . .  до . . . . . .     през . . . . . . . . . . . . 
                                                     (граничен пункт на 
                                                    територията на Република 
                                                         България) 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
Възможни ограничения: 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ: 
Разрешението трябва да се намира в превозното средство и да се представя 
при всяко поискване на контролните органи. Разрешението е валидно само за 
международен превоз на пътници. Не е валидно за вътрешни превози. Не 
може да се преотстъпва на други превозвачи. Превозвачът е длъжен да 
съблюдава на територията на Република България законите, разпоредбите и 
административните предписания в сила на нейна територия, и в частност в 
областта на транспорта и пътното движение. 
                                              За Министерство на транспорта: 
                                                                        гръб 
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                    ЗАВЕРКА НА ГРАНИЧНИЯ КОНТРОЛЕН ОРГАН 
                     Заверка пограничного контрольного органа 
                       ..                       .. 
                   Bestatigungen von Kontrollbehorden an der Grenze 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
Отиване           ¦   Връщане         ¦   Отиване        ¦  Връщане 
(дата, печат)     ¦   (дата, печат)   ¦   (дата, печат)  ¦  (дата, печат) 
Отъезд            ¦   Прибытие        ¦   Отъезд         ¦  Прибытие 
(дата, печать)    ¦   (дата, печать)  ¦   (дата, печать) ¦  (дата, печать) 
Hinfahrt          ¦   Ruckfahrt       ¦   Hinfahrt       ¦  Ruckfahrt 
(datum,           ¦   (datum,         ¦   (datum,        ¦  (datum, 
stempel)          ¦   stempel)        ¦   stempel)       ¦  stempel) 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
Отиване           ¦   Връщане         ¦   Отиване        ¦  Връщане 
(дата, печат)     ¦   (дата, печат)   ¦   (дата, печат)  ¦  (дата, печат) 
Отъезд            ¦   Прибытие        ¦   Отъезд         ¦  Прибытие 
(дата, печать)    ¦   (дата, печать)  ¦   (дата, печать) ¦  (дата, печать) 
Hinfahrt          ¦   Ruckfahrt       ¦   Hinfahrt       ¦  Ruckfahrt 
(datum,           ¦   (datum,         ¦   (datum,        ¦  (datum, 
stempel)          ¦   stempel)        ¦   stempel)       ¦  stempel) 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
                                                 Към разрешение № . . . . . 
Данни относно протичане на пътуването. 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
№ на пъту-   ¦   Данни за      ¦  Употреба     ¦ Тръгване   ¦  Връщане 
ването       ¦  пътуването     ¦  на автобуса  ¦  (дата)    ¦   (дата) 
  № of       ¦   Information   ¦   Using the   ¦  Departure ¦   Arrival 
 the ride    ¦  about the ride ¦    vehicle    ¦            ¦ 
             
Ј¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤ 
             ¦ оти-  ¦  връ-   ¦пълен  ¦празен ¦ дата ¦ час ¦ дата ¦час 
             ¦ ване  ¦  щане   ¦with   ¦without¦ date ¦time ¦ date ¦time 
             ¦  to   ¦  back   ¦passen-¦passen-¦      ¦     ¦      ¦ 
             ¦  (*)  ¦   (*)   ¦ gers  ¦ gers  ¦      ¦     ¦      ¦ 
             ¦       ¦         ¦ (**)  ¦ (**)  ¦      ¦     ¦      ¦ 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤
¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤ 
1 2 3 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
20 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
     (*) Да се отбележи с кръстче (Х) в една от двете колони 1 или 2 в 
съответствие с посоката на пътуване. 
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     (**) Да се отбележи с кръстче (Х) в една от двете колони 4 или 5 в 
съответствие с използването на автобуса при пътуването: "пълен" или 
"празен". 
                                                Приложение № 11 към чл. 37 
І¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤џ 
¦ Interbus Ведомост ¦ 
 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤± 
                       Пасажерска ведомост - лице (хартия със зелен цвят 
                                                    DIN А4=29,7х21 cm) 
          І¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤џ 
          ¦(Текстът да се изпише на официалния език или на     ¦ 
          ¦официалните езици в страната, където е регистриран  ¦Книга № 
          ¦ транспортният оператор)                            ¦Ведомост № 
           ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤± 
(Държава, в която е издаден документът) 
Опознавателен знак на страната 
І¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
¦1¦                         Графичен знак ¦                Графичен знак 
¦ ¦ Регистрационен номер                  ¦ Брой налични пътнически места 
Ј¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
¦2¦       Графичен знак                   ¦. . . . . . . . . . . . . . . . . 
¦ ¦ Име или търговско наименование на     ¦. . . . . . . . . . . . . . . . . 
¦ ¦ транспортния оператор                 ¦. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ј¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
¦3¦       Графичен знак                   ¦1 . . . . . . . . . . . . . . . . 
¦ ¦                                       ¦2 . . . . . . . . . . . . . . . . 
¦ ¦ Име на водача или водачите            ¦3 . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ј¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
¦ ¦Вид услуга (върху съответната клетка да се постави кръстче и да се добави 
¦ ¦необходимата допълнителна информация) 
¦ 
Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤ 
¦ ¦            Графичен знак           ¦           Графичен знак 
¦ ¦                                    ¦ 
¦ ¦      Обиколка при закрити врата    ¦  Отпътуване с пътници и 
¦ ¦                                    ¦  връщане без пътници 
¦ ¦                                    ¦ 
¦ Ј¤¤¤џ                                Ј¤¤¤џ 
¦ ¦ А ¦                                ¦ Б ¦о Място, откъдето се взимат 
¦ Ј¤¤¤°                                Ј¤¤¤°     пътниците 
¦ ¦   ¦                                ¦   ¦ и опознавателен знак за страната 
¦ 
Ј¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
¦ ¦ В ¦ 
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¦ Ј¤¤¤° Отпътуване без пътници с цел 
¦ ¦   ¦ взимане на всички пътници от 
¦ ¦   ¦ едно и също място и транспор- 
¦ ¦   ¦ тиране до страната, в която                       Графичен знак 
¦ ¦   ¦ е регистриран транспортния 
¦ ¦   ¦ оператор 
¦ 
Ј¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤ 
¦ ¦В1 ¦ а) Пътниците се събират съгласно договор, сключен на . . . . (Дата) 
¦ Ј¤¤¤°    Със . . . . . . . .(туристическа агенция, асоциация и т. н.) 
¦ ¦   ¦ б) Пътниците бяха събрани на територията на: 
¦ ¦   ¦    а) Страна, неподписала спогодбата . . . . . . . (име на страната) 
¦ ¦   ¦    б) Договаряща страна, различна от тази, в която е регистриран 
¦ ¦   ¦       транспортния оператор . . . . . . . . . . . . (име на страната) 
¦4¦   ¦ в) Място и Договаряща страна, откъдето са били взети пътниците . . . 
¦ ¦   ¦    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (име на страната) 
¦ ¦   ¦ г) Да бъдат превозени до Договаряща страна, където е регистриран 
¦ ¦   ¦    транспортния оператор . . . . . . . . . . . . . (име на страната) 
¦ ¦   ¦ Іџ Копие от договора за превоз или еквивалентен документ (Вж. Важна 
¦ ¦   ¦  ± забележка, т. 4). 
¦ 
Ј¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤ 
¦ ¦В2 ¦ Пътниците са били предварително докарани от същия транспортен 
¦ Ј¤¤¤° оператор при изпълнение на услуга от категория Б в страната, от 
която 
¦ ¦   ¦ трябва отново да бъдат взети и превозени на територията на страната, 
¦ ¦   ¦ в която е регистриран транспортния оператор. 
¦ ¦   ¦ Іџ Пасажерската ведомост за предишното отпътуване с пътници и 
¦ ¦   ¦  ± завръщане без тях е приложена. 
¦ 
Ј¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤ 
¦ ¦В3 ¦ Пътниците са поканени да пътуват до . . . . . . . (име на мястото 
¦ Ј¤¤¤°                                                    и страната) 
¦ ¦   ¦Транспортните разходи се поемат от канещата страна, а пътниците 
¦ ¦   ¦представляват хомогенна група, която не е била сформирана единствено 
¦ Ј¤¤¤±с цел да се предприеме конкретното пътуване. Прилага се писмена 
покана 
¦ ¦    или нейно копие. 
¦ ¦ 
¦ ¦    Групата е превозена на територията на страната, в която е регистриран 
¦ ¦    транспортния оператор. 
Ј¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
¦ ¦Маршрут¦                          Дневни етапи 
¦ 
¦¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤
¤¤¤¤¤¤ 
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¦ ¦ Дати  ¦     от      ¦      от      ¦ Km        ¦ Km          ¦ Гранични 
¦ ¦       ¦място/страна ¦ място/страна ¦ с пътници ¦ без пътници ¦ пунктове 
¦5Ј¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤
¤¤¤¤¤¤¤¤ 
¦ 
Ј¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤
¤¤¤¤¤¤¤ 
¦ 
Ј¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤
¤¤¤¤¤¤¤ 
¦ 
Ј¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤
¤¤¤¤¤¤¤ 
 ¤Ў¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
 (Ако е необходимо т. 5 може да бъде попълнена на отделен лист, който да 
                   бъде здраво прикрепен към този документ) 
                                                                       гръб 
І¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
¦  ¦ Списък на пътниците 
¦  
Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤ 
¦  ¦ 1 
¦6.¦ 2 
¦  ¦ 3 
¦  ¦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
¦  ¦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
¦  ¦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
¦  ¦ 70 
Ј¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
¦7.¦ Дата на попълване на ведомостта     ¦ Подпис на транспортния оператор 
Ј¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
¦8.¦ Непредвидени промени 
Ј¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤
¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤ 
¦9.¦ Контролни печати, ако има такива    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
 ¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤
¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤ 
                                          Приложение № 12 към чл. 42, т. 2 
                                                                    лице 
                    МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА 
 Фирма . . . . . . . . . .                       Адрес . . . . . . . . . . 
 Удостоверение на МПС за 
 междунар. превоз №  . . .                       тел. . . . . факс . . . . 
                            ПЪТЕН ЛИСТ 
                           Серия . . .  № . . . 
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     за товарен автомобил, извършващ международен превоз 
 Издаден на: . . . . . . . .               Приключен на: . . . . . . . . . 
 Тов. автомобил марка . . . . . . . . . . . . регистрационен № . . . . . . 
    Полуремарке марка . . . . . . . . . . . . регистрационен № . . . . . . 
        Ремарке марка . . . . . . . . . . . . регистрационен № . . . . . . 
 Водач 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 Водач 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 Издал пътния лист:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / . . . . . . . 
                              (име, презиме, фамилия)          (подпис) 
 Автомобилът е технически изправен.       Приех автомобила технически 
                                          изправен. 
 Разрешил излизането:                     Не съм употребил алкохол. 
 Механик: . . . . . ./. . . . . . .       Водач: . . . . . ./. . . . . . . 
            (презиме, подпис)                        (презиме, подпис) 
 Автомобила приех:                        Автомобила предадох: 
 Механик: . . . . . ./. . . . . . .       Водач: . . . . . ./. . . . . . . 
            (презиме, подпис)                        (презиме, подпис) 
 Километропоказател: начален  . . . 
                     краен  . . . . 
 Дата: . . . . . 
 Приел и проверил пътния лист:  . . . . . . . . . . . . . . / . . . . . . . 
                                 (име, презиме, фамилия)          (подпис) 
                                                                гръб 
І¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤џ 
¦ Клиент . . . . . . . . . . . . . ¦  Получател на товара . . . . . . . . . ¦ 
¦ Адрес  . . . . . . . . . . . . . ¦  Адрес . . . . . . . . . . . . . . . . ¦ 
¦ Товар  . . . . . . . . . . . . . ¦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¦ 
¦ Маршрут  . . . . . . . . . . . . ¦                                        ¦ 
 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤± 
 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤ 
            Маршрути                ¦Разпределение на нарядното ¦ Пробег 
                                    ¦        време (час)        ¦ 
 
¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤ў¤¤¤ў¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤
¤¤ў¤¤¤¤¤ 
 тръгва ¦дата¦час¦про-¦общо  ¦в дви-¦        в престой          ¦     ¦ 
 от     ¦    ¦   ¦бег ¦по    ¦жение Ј¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤ў¤¤¤¤ў¤¤¤¤°     ¦ 
 (град; ¦    ¦   ¦км  ¦маршр.¦      ¦ общо¦ по   ¦гра-¦по- ¦друг¦с то-¦без 
 държава¦    ¦   ¦    ¦(час) ¦      ¦     ¦ техн.¦ни- ¦чив-¦    ¦вар  ¦то- 
        ¦    ¦   ¦    ¦      ¦      ¦     ¦ прич.¦чен ¦ка  ¦    ¦     ¦вар 
 
¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤Ў¤¤¤Ў¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤Ў¤¤¤¤Ў¤¤¤¤Ў
¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤ 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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НАРЕДБА № 33 от 3.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари 
на територията на Република България 

 
Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 101 от 23.11.1999 г., в 
сила от 23.11.1999 г., изм. и доп., бр. 50 от 20.06.2000 г., изм., бр. 95 от 
21.11.2000 г., изм. и доп., бр. 36 от 12.04.2001 г.; изм. с Решение № 219 от 
10.01.2002 г. на ВАС на РБ - бр. 8 от 22.01.2002 г., в сила от 22.01.2002 г.; 
изм. и доп., бр. 40 от 19.04.2002 г., бр. 108 от 19.11.2002 г.; изм. с Решение № 
1043 от 7.02.2003 г. на ВАС на РБ - бр. 16 от 18.02.2003 г., в сила от 
18.02.2003 г. 
кн. 12/99 г., стр. 364; кн. 7/2000 г., стр. 387; кн. 12/2000 г., стр. 153; кн. 5/2001 
г., стр. 561; кн. 2/2002 г., стр. 603; кн. 5/2002 г., стр. 623; кн. 12/2002 г., стр. 
435; кн. 1/2003 г., стр. 561 
т. 9, р. 4, № 530 
 
 Дял първи 
 Общи положения 
 Чл. 1.  С тази наредба се определят условията и редът за извършване 
на обществен превоз на пътници и товари с автомобили с българска 
регистрация на територията на Република България. 
 Чл. 2.  (1) Обществен превоз на пътници и товари на територията на 
Република България може да се извършва от физически и юридически лица, 
регистрирани като търговци, които притежават лицензия и други документи, 
които се изискват от закона и тази наредба. 
 (2) Лицензия не се изисква за лицата по смисъла на чл. 2, ал. 1, които 
извършват обществен превоз на товари с моторни превозни средства с 
товароносимост до 1,5 т или максимално допустима маса до 3,5 т. 
 Чл. 3.  (1) Тази наредба се прилага за обществен превоз на пътници и 
товари. 
 (2) Обществен превоз на пътници са: 
 1.  превози по утвърдени транспортни схеми; 
 2.  специализирани превози; 
 3.  случайни превози. 
 Дял втори 
 Обществен превоз на пътници 
 Глава първа 
 ЛИЦЕНЗИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА 
ПЪТНИЦИ 
 Чл. 4.  (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2002 г.) Лицензия за извършване на 
обществен превоз на пътници се издава в случаите, когато лицето по чл. 2, 
ал. 1 отговаря на изискванията за: 
 1.  благонадеждност; 
 2.  (в сила от 1.01.2001 г.) професионална компетентност; 
 3.  (в сила от 1.01.2003 г.) финансова стабилност; 
 4.  (отм. - ДВ, бр. 40 от 2002 г.). 
 Чл. 5.  (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2002 г.) Изискванията за благонадеждност 
са изпълнени, когато ръководителят на транспортната дейност на лицето по 
чл. 2, ал. 1 не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер или не 
е лишен с влязла в сила присъда от правото да упражнява превозна дейност. 
 Чл. 6.  (1) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2000 г., бр. 40 от 2002 г.) Изискванията за 
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професионална компетентност са изпълнени, когато ръководителят на 
транспортната дейност на лицето по чл. 2, ал. 1 притежава познания и опит, 
придобити чрез посещения в курсове за обучение или усвоени в 
транспортната практика, успешно e положил писмен изпит по предмети, 
определени в приложение № 1 и има най-малко основно образование. 
 (2) (Изм. - ДВ, бр. 108 от 2002 г.) На успешно положилите изпита по ал. 
1 се издава удостоверение за професионална компетентност (приложение № 
2).  Удостоверението е със срок на валидност 5 години. 
 (3) (Нова - ДВ, бр. 108 от 2002 г.) Валидността на удостоверението по 
ал. 2 може да се продължи за нов период от 5 години в случаите, когато 
преди датата на изтичане на валидността на удостоверението притежателят 
му успешно е положил съответния изпит. 
 (4) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2001 г., предишна ал. 3, изм., бр. 108 от 2002 г.) 
Изпитите за професионална компетентност се провеждат от Изпълнителна 
агенция "Автомобилна администрация", като редът и начинът за провеждане 
на изпитите се определят от ръководителя на Изпълнителна агенция 
"Автомобилна администрация". 
 Чл. 7.  (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2002 г., бр. 108 от 2002 г., в сила от 
1.01.2003 г.) (1) Финансово стабилно по смисъла на чл. 4, т. 3 е лицето по чл. 
2, ал. 1, което разполага с достатъчно ресурси, с които може да гарантира за 
нормалното стартиране и функционирането на транспортното предприятие, в 
размер левовата равностойност на сумата в ЕВРО, както следва: 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤
¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤ 
Година     ¦  2003  ¦ 2004  ¦ 2005  ¦ 2006  ¦ 2007  ¦ 2008  ¦ 2009  ¦ 2010 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤
¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ 
За първи   ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦ 
автомобил  ¦  2700  ¦ 3600  ¦ 4500  ¦ 5850  ¦ 6750  ¦ 7650  ¦ 8550  ¦ 9000 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤
¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ 
За всеки   ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦ 
следващ    ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦ 
автомобил  ¦  1500  ¦ 2000  ¦ 2500  ¦ 3250  ¦ 3750  ¦ 4250  ¦ 4750  ¦ 5000 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤
¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤ 
 (2) Изискванията за финансова стабилност за лицата по чл. 2, ал. 1 са 
изпълнени, когато стойността на показателя за оценка на финансова 
стабилност "Фс" е по-голяма или равна на единица. 
 (3) Показателят Фс се определя, както следва: 
 1.  за лицата, които водят двустранно счетоводство: 
          Капитал (определен в левовата 
          равностойност на ЕВРО) 
     Фс =--------------------------------, 
          [левова равно-             [левова равно- 
          стойност на су-            стойност на 
          мата в ЕВРО за + (n - 1) х сумата в ЕВРО 
          първи автомо-              за всеки следващ 
          бил през съот-             автомобил през 
          ветната година]            съответната година] 
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 където "n" е броят на автомобилите, а капиталът се определя като 
"собствен капитал минус невнесен капитал", изчислен по данните от 
последния баланс; 
 2.  за лицата, които водят едностранно счетоводство: 
          Дълготрайни материални активи 
          (левова равностойност на ЕВРО) 
     Фс =--------------------------------, 
          [левова равно-             [левова равно- 
          стойност на су-            стойност на 
          мата в ЕВРО за + (n - 1) х сумата в ЕВРО 
          първи автомо-              за всеки следващ 
          бил през съот-             автомобил през 
          ветната година]            съответната година] 
 където "n" е броят на автомобилите, а дълготрайните материални 
активи са определени като застрахователната сума от застрахователни 
полици за имущество на транспортните фирми; в този случай се представя и 
документ за липса на тежести върху същото имущество. 
 (4) Лицата по чл. 2, ал. 1, за които показателят за оценка на 
финансовата стабилност е по-малък от единица, следва да представят 
банкова гаранция в размер, осигуряващ стойност на съотношението, по-
голяма или равна на единица. 
 (5) Лицата по чл. 2, ал. 1 доказват финансова стабилност в следните 
случаи: 
 1.  при кандидатстване за издаване на лицензия; 
 2.  при увеличаване броя на автомобилите в списъка към лицензията; 
 3.  ежегодно. 
 (6) Финасовата стабилност се доказва чрез представяне на справка 
(приложение № 3) с приложени копие от годишния баланс или отчет за 
приходите и разходите, заверени съответно от одитор или териториална 
данъчна дирекция по месторегистрация, и банкова гаранция - за случаите по 
ал. 4. 
 (7) В случаите по ал. 5, т. 3 документите по ал. 6 се представят в срок 
до 30 април на текущата година. 
 (8) При изпълнение на изискванията за финансова стабилност лицата 
по чл. 2, ал. 1 представят документ от съответната териториална данъчна 
дирекция за липса на задължения към държавата, установени с влязъл в 
сила акт. 
 Чл. 8.  (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2002 г., бр. 108 от 2002 г.) (1) Лицата по чл. 
2, ал. 1 могат да осъществяват обществен превоз на пътници само с пътни 
превозни средства, които отговарят на изискванията за транспортна годност. 
 (2) Транспортната годност на пътните превозни средства се доказва с 
протокол за преминат преглед за транспортна годност пред регионалните 
отдели на Държавна автомобилна инспекция (РОДАИ) съгласно приложение 
№ 4. 
 Чл. 9.  (Изм. - ДВ, бр. 108 от 2002 г.) Кандидатите за получаване на 
лицензия подават заявление до министъра на транспорта и съобщенията 
чрез началника на съответния РОДАИ по образец (приложение № 5) и 
прилагат следните документи: 
 1.  за лицето по чл. 2, ал. 1: 
 а) копие от съдебното решение за регистрация; 
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 б) удостоверение за актуално състояние към датата на подаване на 
заявлението и декларация, че за лицето не е открита процедура за 
обявяване в несъстоятелност; 
 в) (изм. - ДВ, бр. 108 от 2002 г.) документите по чл. 7; 
 г) свидетелство за съдимост на лицето, назначено да ръководи 
превозната дейност; 
 д) (изм. - ДВ, бр. 108 от 2002 г.) удостоверение за професионална 
компетентност на лицето, назначено да ръководи превозната дейност, 
издадено от РОДАИ (приложение № 2); 
 е) копие от удостоверението за регистрация в "Булстат"; 
 ж) (изм. - ДВ, бр. 108 от 2002 г.) копие от нотариален акт за собственост 
или нотариално заверен договор за наем на използваната гаражна площ; 
 2.  за автомобилите: 
 а) копие от свидетелството за регистрация на автомобилите; 
 б) протокол за преглед за транспортна годност на автомобилите, 
издаден от РОДАИ (приложение № 4); 
 в) договор за наем или лизинг на автомобилите със срок на действие 
на наема и лизинга не по-малко от 1 година в случаите, когато лицето по чл. 
2, ал. 1 не използва само собствени автомобили; 
 г) (нова - ДВ, бр. 108 от 2002 г.) удостоверение за съответствие с 
одобрен тип, издадено от производителя на превозното средство; 
 д) (нова - ДВ, бр. 108 от 2002 г.) документ за наличие на изправен 
контролен уред за регистриране на данните за движението на моторните 
превозни средства и за работата на екипажите (тахограф); 
 е) (нова - ДВ, бр. 108 от 2002 г.) документ за наличие на изправно 
устройство за ограничаване на скоростта. 
 Чл. 10.  (1) (Доп. - ДВ, бр. 40 от 2002 г., изм., бр. 108 от 2002 г.) В срок 
до 30 календарни дни от подаването на заявлението министърът на 
транспорта и съобщенията или упълномощено от него длъжностно лице 
издава лицензия (приложение № 6).  Неразделна част от лицензията е списък 
на превозните средства, с които превозвачът ще извършва превозите 
(приложение № 6). 
 (2) При настъпване на промени в обстоятелствата по чл. 9 лицето по 
чл. 2, ал. 1 е длъжно в 14-дневен срок да уведоми писмено органа, издал 
лицензията. 
 Чл. 11.  (1) Лицензия се издава за срок 5 години. 
 (2) Лицензията е поименна и не подлежи на преотстъпване. 
 (3) Не по-късно от 30 календарни дни преди изтичане срока на 
валидност на лицензията лицето по чл. 2, ал. 1 кандидатства за 
преиздаването й. 
 Чл. 12.  (1) Лицензия не се издава в случаите, когато: 
 1.  заявлението не е окомплектовано с необходимите документи по чл. 
9; 
 2.  издадената лицензия е била отнета през последните две години за 
нарушения на Закона за автомобилните превози и на тази наредба. 
 Чл. 13.  Правата, произтичащи от лицензията, се прекратяват: 
 1.  по молба на нейния притежател; 
 2.  с прекратяване на юридическото лице; 
 3.  с прекратяване дейността на физическото лице - търговец по 
смисъла на Търговския закон; 



 31

 4.  с изтичане на срока, за който е издадена. 
 Чл. 14.  Отказът за издаване на лицензия се мотивира и подлежи на 
обжалване по реда на Закона за административното производство. 
 Чл. 15.  Министърът на транспорта и съобщенията или упълномощено 
от него длъжностно лице с писмена заповед отнема лицензията, когато: 
 1.  се установи, че е издадена въз основа на неистински или документи 
с невярно съдържание; 
 2.  когато отпадне някое от обстоятелствата, необходими за 
издаването й по чл. 9 и в случаите по чл. 10, ал. 2 при неспазване срока за 
уведомяване; 
 3.  при повторно извършване на нарушения от един и същи вид на 
Закона за автомобилните превози или тази наредба; 
 4.  (нова - ДВ, бр. 40 от 2002 г.) са използвани неистински или 
документи с невярно съдържание при осъществяване на дейността или други 
нарушения във връзка с ползването. 
 Чл. 16.  Отнемането на лицензията се мотивира и подлежи на 
обжалване по реда на Закона за административното производство. 
 Чл. 17.  Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" води 
регистри на лицата по чл. 2, ал. 1, получили лицензия, и на превозните им 
средства. 
 Глава втора 
 ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВОДАЧИТЕ 
 Чл. 18.  Водачът на автомобил за обществен превоз на пътници трябва 
да отговаря на следните изисквания: 
 1.  да притежава свидетелство за управление, валидно за съответната 
категория МПС; 
 2.  (изм. - ДВ, бр. 40 от 2002 г.) не е осъждан за умишлени 
престъпления от общ характер или да не е лишен с влязла в сила присъда от 
правото да упражнява превозна дейност; 
 3.  да е психологически годен: 
 а) психологическата годност се доказва с психологическо изследване, 
което се извършва при условията и по реда на Наредба № 31 от 1999 г. за 
изискванията, условията и реда за придобиване на правоспособност за 
управление на моторно превозно средство (ДВ, бр. 69 от 1999 г.) по място на 
отчет на водача; 
 б) (доп. - ДВ, бр. 50 от 2000 г., изм., бр. 108 от 2002 г.) при положително 
заключение се издава удостоверение за психологическа годност (приложение 
№ 7) със срок на валидност 3 години, а след навършване на 55-годишна 
възраст - със срок на валидност една година. 
 Глава трета 
 ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОМОБИЛИТЕ 
 Чл. 19.  Обществен превоз на пътници се извършва с автобуси и леки 
автомобили от 6 до 9 места, включително мястото на водача. 
 Чл. 20.  (1) Автобусите и леките автомобили трябва да отговарят на 
изискванията на протокола за преглед за транспортна годност (приложение 
№ 4). 
 (2) (В сила от 1.01.2002 г. - ДВ, бр. 95 от 2000 г., отм., бр. 40 от 2002 г.). 
 Чл. 21.  Лицето по чл. 2, ал. 1 е длъжно, преди да кандидатства за 
получаване на лицензия, да представи автобусите и леките автомобили на 
преглед за транспортна годност пред РОДАИ. 
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 Чл. 22.  (Доп. - ДВ, бр. 36 от 2001 г., изм. и доп., бр. 40 от 2002 г., изм., 
бр. 108 от 2002 г.) (1) При изпълнение на изискванията по чл. 20 се издава 
удостоверение за транспортна годност (приложение № 8) на превозното 
средство със срок на валидност една година. 
 (2) Удостоверението по ал. 1 се издава за превозни средства класове I, 
II, III, А и В и за категория М1 - за леки автомобили от 5 до 8 места без 
мястото на водача.  В зависимост от изискванията, на които отговарят 
превозните средства, се издава удостоверение за транспортна годност за 
обществен превоз на пътници или за обществен превоз на трудноподвижни 
лица. 
 (3) С удостоверение за транспортна годност за всички класове 
автобуси и за категория М1 за леки автомобили от 5 до 8 места без мястото 
на водача могат да се извършват специализирани и случайни превози. 
 Чл. 23.  Hе се допуска издаването на удостоверение за транспортна 
годност на автомобили, които не са преминали на периодичен преглед за 
проверка на техническа изправност съгласно Закона за движение по 
пътищата. 
 Чл. 24.  (1) При изгубване или унищожаване на удостоверение за 
транспортна годност в тридневен срок лицето по чл. 2, ал. 1 уведомява 
органите на РОДАИ. 
 (2) След извършване на преглед на автомобила се издава ново 
удостоверение за транспортна годност със срок на валидност една година. 
 (3) Когато автомобилът не отговаря на изискванията за транспортна 
годност, издаденото удостоверение за транспортна годност се отнема и се 
съставя акт за установяване на административно нарушение, ако са налице 
основания за това.  Автомобилът се представя на преглед и се издава ново 
удостоверение за транспортна годност. 
 Глава четвърта 
 ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО ТРАНСПОРТНИ СХЕМИ 
 Раздел I 
     (Изм. и доп. - ДВ, бр. 36 от 2001 г., изм. с Решение № 219 на ВАС на 
РБ, бр. 8 от 2002 г., отм., бр. 40 от 2002 г.) 
 Транспортни схеми 
 Чл. 25 - 37.  (Отм. - ДВ, бр. 40 от 2002 г.). 
 Раздел II 
     (Изм. и доп. - ДВ, бр. 36 от 2001 г., отм. с Решение № 219 на ВАС на 
РБ, бр. 8 от 2002 г.) 
 Разпределение и възлагане на превозите по транспортни схеми 
 Чл. 38 - 45б.  (Отм. с Решение № 219 на ВАС на РБ - ДВ, бр. 8 от 2002 
г.). 
 Раздел III 
     (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2000 г., отм., бр. 40 от 2002 г.) 
 Организация на превоз на пътници по утвърдени транспортни схеми 
 Чл. 46 - 49.  (Отм. - ДВ, бр. 40 от 2002 г.). 
 Раздел IV 
     (Доп. - ДВ, бр. 36 от 2001 г., отм., бр. 40 от 2002 г.) 
 Документи за извършване на превоз на пътници по утвърдени 
     транспортни схеми 
 Чл. 50.  (Отм. - ДВ, бр. 40 от 2002 г.). 
 Раздел V 
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     (Отм. - ДВ, бр. 40 от 2002 г.) 
 Обозначаване с табели 
 Чл. 51.  (Отм. - ДВ, бр. 40 от 2002 г.). 
 Раздел VI 
 Автогари и автоспирки 
 Чл. 52.  (1) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2002 г.) Всички лица по чл. 2, ал. 1 по 
автобусни линии задължително използват автогарите и автоспирките по 
изпълнявания маршрут и спазват установеното разписание.  В населените 
места с повече от една автогара кметът на съответната община определя 
автогарата, която е начална, междинна или крайна спирка по маршрута. 
 (2) Не се допуска ползването на автогарите от лицата по чл. 2, ал. 1, 
извършващи случайни превози. 
 Чл. 53.  (Отм. с Решение № 219 на ВАС на РБ - ДВ, бр. 8 от 2002 г.). 
 Чл. 53а.  (Нов - ДВ, бр. 40 от 2002 г.) (1) Собствениците на автогари са 
длъжни да допускат срещу заплащане всички лица по чл. 2, ал. 1 по 
автобусни линии, в чийто маршрут е включена съответната автогара. 
 (2) Собствениците на автогарите и автоспирките задължително 
прилагат еднакви критерии спрямо всички превозвачи при определяне 
размера на цените за преминаване, престой, за предоставяне на право на 
продажба на билети и за извършване на други услуги. 
 (3) Начинът на формиране на цените се определя съгласно методика, 
утвърдена от министъра на транспорта и съобщенията въз основа 
категоризиране на автогарите и автоспирките. 
 Чл. 54.  (1) Автогарата включва приемна сграда за обслужване на 
пътниците и обособена територия за престой на автобусите между курсовете. 
 (2) (В сила от 1.01.2001 г.) Всяка автогара следва да разполага със: 
 1.  билетни гишета за предварителна и текуща продажба на билети и 
таксуване на багаж; 
 2.  гише за информация; 
 3.  помещение за пътниците (чакалня) с отопление и осигурени места 
за сядане; 
 4.  помещение за приемане и съхраняване на багаж; 
 5.  тоалетна; 
 6.  оборудвани с навеси сектори за тръгване на автобусите; 
 7.  перони за пешеходен подход до и от секторите; 
 8.  площадка с твърда настилка (бетон, асфалт, паваж и др.) за 
движение и престой на автобусите с нанесена пътна маркировка. 
 Чл. 55.  (1) В автогарата се осигурява визуална информация, 
включваща: 
 1.  разписание; 
 2.  часовник; 
 3.  списък на обслужваните линии, цени на билетите и работно време 
на всяко билетно гише; 
 4.  табела с имената на крайните пунктове на линиите от съответното 
направление - на всеки сектор. 
 (2) Автогарите с повече от два сектора се оборудват с уредба за 
звукова информация. 
 Чл. 56.  (1) В автогарите по маршрута на автобусните линии билети се 
продават на билетно гише. 
 (2) Собственикът на автогара предоставя под наем площ на желаещите 
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лица по чл. 2, ал. 1 да открият собствено гише за продажба на билети. 
 Чл. 57.  (1) В автогарите се осъществява контрол и отчетност по 
изпълнение на разписанията.  За всеки започващ, преминаващ или 
завършващ в автогарата курс длъжностно лице от автогарата вписва в 
пътния лист фактическото време на пристигане и/или тръгване на автобуса и 
го заверява с подпис и печат. 
 (2) Водачите 10 минути преди указания час за потегляне установяват 
автобусите на съответния сектор. 
 (3) Водачите предоставят на длъжностното лице пътния лист при всяко 
пристигане и тръгване от автогарата. 
 (4) (Изм. - ДВ, бр. 108 от 2002 г.) След всяка заверка на пътен лист 
длъжностното лице вписва във водения от автогарата дневник (приложение 
№ 9) фактическото време на пристигане и/или тръгване на превозното 
средство.  В края на работния ден/смяна длъжностното лице записва името 
си и се подписва под нанесените данни за изпълнените курсове. 
 Чл. 58.  Общините могат да изискват от автогарите на своята територия 
сведения за броя и направленията на пътуванията.  Собствениците на 
автогарите са длъжни да осигурят необходимата информация. 
 Чл. 59.  (1) Собствениците на автоспирки оборудват същите със 
спирков знак, навес с места за сядане и разписание. 
 (2) При качване на пътници от автоспирки продажбата на билети се 
извършва в автобуса от водача или кондуктора. 
 Чл. 60.  (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2001 г.) Приемането на нови автогари 
от гледна точка на изискванията по тази наредба или тяхната реконструкция 
се извършва от комисия, в състава на която вземат участие представители на 
общината, на чиято територия се намира автогарата, и на Държавна 
автомобилна инспекция. 
 (2) В случай, че не са спазени изискванията на този раздел, комисията 
по ал. 1 не приема автогарата или реконструкцията й или взима решение за 
преустановяване дейността на съществуващите автогари. 
 Глава пета 
 СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ 
 Раздел I 
 Организация на специализиран превоз на пътници 
 Чл. 61.  (1) Специализиран превоз се извършва въз основа на сключен 
договор между лице по чл. 2, ал. 1 и предприятие, учебно заведение или 
организирана група пътуващи. 
 (2) Неразделна част от договора е определено от клиента разписание, 
което е съгласувано с общината, на чиято територия е местонахождението на 
клиента. 
 Чл. 62.  (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2001 г., бр. 108 от 2002 г.) При 
специализираните превози всеки пътник трябва да има карта (приложение № 
10), удостоверяваща правото му да пътува.  Картите се осигуряват от 
превозвача. 
 Чл. 63.  Всяко лице по чл. 2, ал. 1 е длъжно да снабди водачите с 
необходимите документи. 
 Чл. 64.  Лицето по чл. 2, ал. 1 е длъжно да: 
 1.  организира труда на водачите, като спазва нормативно 
установената максимална продължителност на работния ден (смяна), 
междудневната и междуседмичната почивки съгласно Закона за 
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автомобилните превози; 
 2.  организира предпътния медицински преглед на водачите, включващ 
общото им здравословно състояние; 
 3.  организира проверката на техническото състояние на автомобилите 
преди излизане от гаража; 
 4.  осъществява ежедневен контрол върху своевременното отчитане на 
превозните документи. 
 Чл. 65.  (Изм. - ДВ, бр. 108 от 2002 г.) Не се допускат правостоящи 
пътници при изпълнение на специализиран превоз по маршрути с 
еднопосочна дължина над 30 км. 
 Раздел II 
 Документи за извършване на специализиран превоз 
 Чл. 66.  (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2001 г., бр. 40 от 2002 г.) По време на 
работа водачът представя при поискване на контролните органи следните 
документи: 
 1.  свидетелство за управление на МПС от съответната категория; 
 2.  свидетелство за регистрация на МПС, което управлява; 
 3.  документ за сключена застраховка "Гражданска отговорност" за 
МПС, което управлява, и документ за сключена застраховка "Гражданска 
отговорност на превозвача"; 
 4.  копие на лицензията за обществен превоз на пътници на 
територията на Република България; 
 5.  удостоверение за транспортна годност; 
 6.  удостоверение за психологическа годност; 
 7.  (изм. - ДВ, бр. 108 от 2002 г.) пътен лист по образец (приложение № 
11); 
 8.  копие на договор за специализиран превоз със съгласувано от 
общината разписание. 
 Раздел III 
 Обозначаване с табели 
 Чл. 67.  По време на работа автомобилите се обозначават с табели с 
надпис "Специализиран превоз", като: 
 1.  табелите на автобусите са с размери 170 мм x 625 мм, черен надпис 
на бял фон, с височина на буквите 45 мм; 
 2.  табелите на леките автомобили са с размери 200 мм x 150 мм, 
черен надпис на бял фон, с височина на буквите 30 мм. 
 Глава шеста 
 СЛУЧАЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ 
 Раздел I 
 Организация на случаен превоз на пътници 
 Чл. 68.  Изпълнението на случаен превоз започва при: 
 1.  (доп. - ДВ, бр. 40 от 2002 г., изм., бр. 108 от 2002 г.; Решение № 1043 
на ВАС на РБ, бр. 16 от 2003 г.) попълнен с данни за случайния превоз пътен 
лист от пътна книжка (приложение № 12); 
 2.  предварително издадена фактура за платен превоз. 
 Чл. 69.  Всяко лице по чл. 2, ал. 1 е длъжно да: 
 1.  организира труда на водачите, като спазва нормативно 
установената максимална продължителност на работния ден (смяна), 
междудневната и междуседмичната почивка съгласно Закона за 
автомобилните превози; 
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 2.  организира предпътния медицински преглед на водачите, включващ 
общото им здравословно състояние; 
 3.  организира проверка на техническото състояние на автомобилите 
преди излизане от гаража; 
 4.  (доп. - ДВ, бр. 40 от 2002 г.) снабди водачите с необходимите 
документи и осигури съответните заверки; 
 5.  осъществява ежедневен контрол върху своевременното отчитане на 
пътните листове от водачите и документите за платен превоз. 
 Чл. 70.  (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2002 г., бр. 108 от 2002 г.) Не се допускат 
правостоящи пътници при изпълнение на случаен превоз по маршрут с 
еднопосочна дължина над 30 км. 
 Раздел II 
 Документи за извършване на случаен превоз 
 Чл. 71.  (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2001 г., бр. 40 от 2002 г.) По време на 
работа водачът представя при поискване на контролните органи: 
 1.  свидетелство за управление на МПС от съотЉћтната категория; 
 2.  свидетелство за регистрация на МПС, което управлява; 
 3.  документ за сключена застраховка "Гражданска отговорност" за 
МПС, което управлява, и документ за сключена застраховка "Гражданска 
отговорност на превозвача"; 
 4.  копие на лицензията за обществен превоз на пътници на 
територията на Република България; 
 5.  удостоверение за транспортна годност; 
 6.  удостоверение за психологическа годност; 
 7.  (изм. - ДВ, бр. 108 от 2002 г.) пътна книжка по образец (приложение 
№ 12); 
 8.  фактура - за превоза. 
 Раздел III 
 Обозначаване с табели 
 Чл. 72.  По време на работа автомобилите се обозначават с табели 
"Случаен превоз", като: 
 1.  табелите на автобусите са с размери 170 мм x 625 мм, черен надпис 
на бял фон, с височина на буквите 45 мм; 
 2.  табелите на леките автомобили са с размери 200 мм x 150 мм, 
черен надпис на бял фон, с височина на буквите 30 мм. 
 Дял трети 
 Обществен превоз на товари 
 Глава първа 
 ЛИЦЕНЗИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ 
 Чл. 73.  (1) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2002 г.) Лицензия за извършване на 
обществен превоз на товари се издава в случаите, когато лицето по чл. 2, ал. 
1 отговаря на изискванията за: 
 1.  благонадеждност; 
 2.  (в сила от 1.01.2001 г.) професионална компетентност; 
 3.  (в сила от 1.01.2003 г.) финансова стабилност; 
 4.  (отм. - ДВ, бр. 40 от 2002 г.). 
 (2) (В сила от 1.01.2002 г. - ДВ, бр. 95 от 2000 г.) Моторните превозни 
средства с товароносимост над 1,5 т или максимално допустима маса над 3,5 
т се оборудват с контролни уреди за регистриране на данните за движението 
на моторните превозни средства и работата на екипажите (тахографи). 
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 Чл. 74.  (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2002 г.) Изискванията за благонадеждност 
са изпълнени, когато ръководителят на транспортната дейност на лицето по 
чл. 2, ал. 1 не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер или не 
е лишен с влязла в сила присъда от правото да упражнява превозна дейност. 
 Чл. 75.  (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2001 г., бр. 40 от 2002 г.) Изискванията 
за професионална компетентност са изпълнени, когато ръководителят на 
транспортната дейност на лицето по чл. 2, ал. 1 притежава познания и опит, 
придобити чрез посещения в курсове за обучение или усвоени в 
транспортната практика, успешно е положил писмен изпит по предмети, 
определени в приложение № 1, и има най-малко основно образование. 
 (2) (Нова - ДВ, бр. 108 от 2002 г.) На успешно положилите изпита по ал. 
1 се издава удостоверение за професионална компетентност (приложение № 
13).  Удостоверението е със срок на валидност 5 години. 
 (3) (Нова - ДВ, бр. 108 от 2002 г.) Валидността на удостоверението по 
ал. 2 може да се продължи за нов период от 5 години в случаите, когато 
преди датата на изтичане на валидността на удостоверението притежателят 
му е положил успешно съответния изпит. 
 Чл. 76.  (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2002 г., бр. 108 от 2002 г., в сила от 
1.01.2003 г.) (1) Финансово стабилно по смисъла на чл. 4, т. 3 е лицето по чл. 
2, ал. 1, което разполага с достатъчно ресурси, с които може да гарантира за 
нормалното стартиране и функционирането на транспортното предприятие, в 
размер на левовата равностойност на сумата в ЕВРО, както следва: 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤
¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤ 
Година     ¦  2003  ¦  2004 ¦  2005 ¦  2006 ¦  2007 ¦  2008 ¦  2009 ¦ 2010 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤
¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ 
За първи   ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦ 
автомобил  ¦  2700  ¦  3600 ¦  4500 ¦  5850 ¦  6750 ¦  7650 ¦  8550 ¦ 9000 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤
¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ 
За всеки   ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦ 
следващ    ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦ 
автомобил  ¦  1500  ¦  2000 ¦  2500 ¦  3250 ¦  3750 ¦  4250 ¦  4750 ¦ 5000 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤
¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤ 
 (2) Изискванията за финансова стабилност за лицата по чл. 2, ал. 1 са 
изпълнени, когато стойността на показателя за оценка на финансова 
стабилност Фс е по-голяма или равна на единица. 
 (3) Показателят Фс се определя, както следва: 
 1.  за лицата, които водят двустранно счетоводство: 
                Капитал (левова 
             равностойност на ЕВРО) 
     Фс =------------------------------, 
          [левова равно-              [левова равно- 
          стойност на су-             стойност на 
          мата в ЕВРО за + (n - 1) x  сумата в ЕВРО 
          първи автомо-               за всеки следващ 
          бил през съот-              автомобил през 
          ветната година]             съответната година] 
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 където "n" е броят на автомобилите, а капиталът се определя като 
"собствен капитал минус невнесен капитал", изчислен по данните от 
последния баланс; 
 2.  за лицата, които водят едностранно счетоводство: 
          Дълготрайни материални активи 
          (левова равностойност на ЕВРО) 
     Фс =------------------------------, 
          [левова равно-             [левова равно- 
          стойност на су-            стойност на 
          мата в ЕВРО за + (n - 1) x сумата в ЕВРО 
          първи автомо-              за всеки следващ 
          бил през съот-             автомобил през 
          ветната година]            съответната година] 
 където "n" е броят на автомобилите, а дълготрайните материални 
активи са определени като застрахователната сума от застрахователни 
полици за имущество на транспортните фирми; в този случай се представя и 
документ за липса на тежести върху същото имущество. 
 (4) Лицата по чл. 2, ал. 1, за които показателят за оценка на 
финансовата стабилност е по-малко от единица, следва да представят 
банкова гаранция в размер, осигуряващ стойност на съотношението, по-
голяма или равна на единица. 
 (5) Лицата по чл. 2, ал. 1 доказват финансова стабилност в следните 
случаи: 
 1.  при кандидатстване за издаване на лицензия; 
 2.  при увеличаване броя на автомобилите в списъка към лицензията; 
 3.  ежегодно. 
 (6) Финасовата стабилност се доказва чрез представяне на справка 
(приложение № 3) с приложени копие от годишния баланс или отчета за 
приходите и разходите, заверени съответно от одитор или териториална 
данъчна дирекция по месторегистрация, и банкова гаранция - за случаите по 
ал. 4. 
 (7) В случаите по ал. 5, т. 3 документите по ал. 6 се представят в срок 
до 30 април на текущата година. 
 (8) При изпълнение на изискванията за финансова стабилност лицата 
по чл. 2, ал. 1 представят документ от съответната териториална данъчна 
дирекция за липса на задължения към държавата, установени с влязъл в 
сила акт. 
 Чл. 77.  (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2002 г.) (1) Лицата по чл. 2, ал. 1 могат да 
осъществяват обществен превоз на товари само с пътни превозни средства, 
които отговарят на изискванията за транспортна годност. 
 (2) Транспортната годност на моторните превозни средства, с които се 
извършва обществен превоз на товари, се доказва чрез копие на валиден 
знак за преминат преглед за проверка на техническата изправност на 
превозните средства, заверено със свеж печат на лицето по чл. 2, ал. 1. 
 Чл. 78.  (Изм. - ДВ, бр. 108 от 2002 г.) Кандидатите за получаване на 
лицензия подават заявление до министъра на транспорта и съобщенията 
чрез началника на съответния РОДАИ по образец (приложение № 5) и 
прилагат следните документи: 
 1.  за лицето по чл. 2, ал. 1: 
 а) копие от съдебното решение за регистрация; 
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 б) удостоверение за актуално състояние към датата на подаване на 
заявлението и декларация, че за лицето не е открита процедура за 
обявяване в несъстоятелност; 
 в) (изм. - ДВ, бр. 108 от 2002 г.) документите по чл. 76; 
 г) свидетелство за съдимост на лицето, назначено да ръководи 
превозната дейност; 
 д) (изм. - ДВ, бр. 108 от 2002 г.) удостоверение за професионална 
компетентност на лицето, назначено да ръководи превозната дейност, 
издадено от РОДАИ (приложение № 13); 
 е) копие от удостоверението за регистрация в "Булстат"; 
 ж) (изм. - ДВ, бр. 108 от 2002 г.) копие от нотариален акт за собственост 
или нотариално заверен договор за наем на използваната гаражна площ; 
 2.  за автомобилите: 
 а) копие от свидетелството за регистрация на автомобилите; 
 б) копие, заверено със свеж печат на знака за преминат периодичен 
преглед за проверка на техническата изправност на превозните средства; 
 в) договор за наем или лизинг на автомобилите със срок на действие 
на наема и лизинга не по-малко от една година в случаите, когато лицето по 
чл. 2, ал. 1 не използва само собствени автомобили; 
 г) (нова - ДВ, бр. 108 от 2002 г.) удостоверение за съответствие с 
одобрен тип, издадено от производителя на превозното средство; 
 д) (нова - ДВ, бр. 108 от 2002 г.) документ за наличие на изправен 
контролен уред за регистриране на данните за движението на моторните 
превозни средства и за работата на екипажите (тахограф); 
 е) (нова - ДВ, бр. 108 от 2002 г.) документ за наличие на изправно 
устройство за ограничаване на скоростта. 
 Чл. 79.  (1) (Доп. - ДВ, бр. 40 от 2002 г., изм., бр. 108 от 2002 г.) В срок 
до 30 календарни дни от подаването на заявлението министърът на 
транспорта и съобщенията или упълномощено от него длъжностно лице 
издава лицензия (приложение № 6).  Неразделна част от лицензията е списък 
на превозните средства, с които лицата по чл. 2, ал. 1 ще извършват 
превозите (приложение № 6). 
 (2) При настъпване на промени в обстоятелствата по чл. 78 
превозвачът е длъжен в 14-дневен срок да уведоми писмено органа, издал 
лицензията. 
 Чл. 80.  (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2002 г.) (1) Лицензия за обществен превоз 
на товари се издава за срок пет години. 
 (2) Лицензията е поименна и не подлежи на преотстъпване. 
 (3) Не по-късно от 30 календарни дни преди изтичане срока на 
валидност на лицензията лицето по чл. 2, ал. 1 кандидатства за 
преиздаването й. 
 Чл. 81.  Лицензия не се издава в случаите, когато: 
 1.  заявлението не е окомплектовано с необходимите документи по чл. 
78; 
 2.  издадената лицензия е била отнета през последните две години за 
нарушения на Закона за автомобилните превози и на тази наредба. 
 Чл. 82.  Правата, произтичащи от лицензията, се прекратяват: 
 1.  по молба на нейния притежател; 
 2.  с прекратяване на юридическото лице; 
 3.  с прекратяване на дейността на физическото лице - търговец по 
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смисъла на Търговския закон; 
 4.  с изтичане на срока, за който е издадена. 
 Чл. 83.  Отказът за издаване на лицензия се мотивира и подлежи на 
обжалване по реда на Закона за административното производство. 
 Чл. 84.  Министърът на транспорта и съобщенията или упълномощено 
от него длъжностно лице отнема лицензията с писмена заповед, когато: 
 1.  се установи, че е издадена въз основа на неистински или документи 
с невярно съдържание; 
 2.  когато отпадне някое от обстоятелствата, необходими за 
издаването й по чл. 78 и в случаите по чл. 79, ал. 2 при неспазване на срока 
за уведомяване; 
 3.  при повторно извършване на нарушения от един и същи вид на 
разпоредбите на Закона за автомобилните превози или на тази наредба; 
 4.  (нова - ДВ, бр. 40 от 2002 г.) са използвани неистински или 
документи с невярно съдържание при осъществяване на дейността или други 
нарушения във връзка с ползването. 
 Чл. 85.  Отнемането на лицензията се мотивира и подлежи на 
обжалване по реда на Закона за административното производство. 
 Чл. 86.  (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2001 г.) Изпълнителна агенция 
"Автомобилна администрация" води регистри на лицата по чл. 2, ал. 1, 
получили лицензия, и на превозните им средства. 
 Глава втора 
 ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВОДАЧИТЕ 
 Чл. 87.  Водачът на автомобил за обществен превоз на товари отговаря 
на следните изисквания: 
 1.  да притежава свидетелство за управление, валидно за съответната 
категория МПС; 
 2.  да е психологически годен: 
 а) психологическата годност се доказва с психологическо изследване, 
което се извършва при условията и по реда на Наредба № 31 от 1999 г. за 
изискванията, условията и реда за придобиване на правоспособност за 
управление на моторно превозно средство (ДВ, бр. 69 от 1999 г.) по място на 
отчет на водача; 
 б) (доп. - ДВ, бр. 50 от 2000 г., изм., бр. 108 от 2002 г.) при положително 
заключение се издава удостоверение за психологическа годност (приложение 
№ 7) със срок на валидност 3 години, а след навършване на 55-годишна 
възраст - със срок на валидност една година. 
 Глава трета 
 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ 
 Чл. 88.  Всяко лице по чл. 2, ал. 1 е длъжно да: 
 1.  организира труда на водачите, като спазва нормативно 
установената максимална продължителност на работния ден (смяна), 
междудневната и междуседмичната почивка съгласно Закона за 
автомобилните превози; 
 2.  (изм. - ДВ, бр. 50 от 2000 г.) организира медицински преглед на 
водачите, включващ общото им здравословно състояние; 
 3.  (изм. - ДВ, бр. 50 от 2000 г.) организира проверки на техническото 
състояние на автомобилите; 
 4.  снабди водачите с необходимите документи; 
 5.  осъществява ежедневен контрол върху своевременното отчитане на 
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пътните листове от водачите и документите за платен превоз. 
 Глава четвърта 
 ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА 
ТОВАРИ 
 Чл. 89.  По време на работа водачът задължително представя при 
поискване на контролните органи следните документи: 
 1.  свидетелство за управление на МПС от съответната категория; 
 2.  свидетелство за регистрация на МПС, което управлява; 
 3.  документ за сключена застраховка "Гражданска отговорност" за 
МПС, което управлява; 
 4.  (нова - ДВ, бр. 36 от 2001 г.) копие от лицензията за обществен 
превоз на товари на територията на Република България; 
 5.  (предишна т. 4 - ДВ, бр. 36 от 2001 г.) знак за преминат периодичен 
преглед за проверка на техническата изправност на ППС; 
 6.  (предишна т. 5 - ДВ, бр. 36 от 2001 г.) удостоверение за 
психологическа годност; 
 7.  (предишна т. 6 - ДВ, бр. 36 от 2001 г.) пътен лист по образец 
(приложение № 14); 
 8.  (предишна т. 7 - ДВ, бр. 36 от 2001 г.) товарителница (приложение № 
15). 
 Дял четвърти 
 Контрол и санкции 
 Чл. 90.  (Доп. - ДВ, бр. 40 от 2002 г.) Контролът по прилагането на тази 
наредба се осъществява чрез Изпълнителна агенция "Автомобилна 
администрация". 
 Чл. 91.  За констатираните нарушения контролните органи съставят 
актове за установяване на административни нарушения. 
 Чл. 92.  (1) Като доказателство по акта за установяване на 
административно нарушение контролните органи отнемат и прилагат 
удостоверението за транспортна годност в случаите, когато моторните 
превозни средства не отговарят на изискванията за транспортна годност. 
 (2) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2002 г.) Във всички случаи на установяване на 
нарушения на изискванията на Закона за автомобилните превози и Закона за 
движение по пътищата контролните органи отнемат като доказателство по 
акта контролния талон към свидетелството за управление на МПС и всички 
документи, доказващи установяване на нарушението. 
 (3) В случаите на установяване на нарушения на изискванията на 
Закона за автомобилните превози и на тази наредба от лице по чл. 2, ал. 1 на 
същото се отнема и прилага удостоверението за професионална 
компетентност и се съставя акт за установяване на административно 
нарушение. 
 
 ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 
 § 1.  По смисъла на тази наредба: 
 1.  "Автобус с малка пътниковместимост" е автобус от 10 до 22 места, 
включително мястото на водача. 
 2.  (Отм. - ДВ, бр. 40 от 2002 г.). 
 3.  "Курс" е пробегът на автобуса в едната посока по маршрута на 
линията от началната до крайната спирка. 
 4.  "Направление" е група автобусни линии, започващи от една 
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автогара и с обща посока в преобладаваща част на маршрутите. 
 5.  (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2002 г.) "Случаен превоз" е превоз, който не 
отговаря на определението за превоз по автобусни линии, нито за 
специализиран превоз и може да бъде: 
 а) "обиколен превоз при затворени врати" - при който едно и също 
превозно средство се използва за превоз на предварително определена 
група без изменение на състава, като пътуването започва и завършва в един 
и същи пункт; 
 б) превоз от вида "пълен - празен" - при който пътуването на групата 
започва от един пункт и завършва в друг, при условие, че превозното 
средство се връща празно; 
 в) превоз от вида "празен - пълен" - при който превозното средство 
извършва пътуването от един пункт до друг без пътници, а на връщане - с 
група. 
 ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 § 2.  (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2002 г.) Наредбата се издава на основание чл. 
7, ал. 3, чл. 16 и 21 от Закона за автомобилните превози. 
 § 3.  Разпоредбите на тази наредба не се отнасят за таксиметров 
превоз на пътници. 
 § 4.  Областните транспортни схеми се разработват до 30 юни 2000 г. 
 § 5.  Републиканската транспортна схема се разработва до 30 
декември 2000 г. 
 § 6.  До разработването на общинските, областните и републиканската 
транспортни схеми са валидни действащите транспортни схеми. 
 § 7.  Изискванията по чл. 4, т. 2 и чл. 73, ал. 1, т. 2 за професионална 
компетентност влизат в сила от 1.I.2001 г. 
 § 8.  Изискванията по чл. 4, т. 3 и чл. 73, ал. 1, т. 3 за финансова 
стабилност влизат в сила от 1.I.2003  г. 
 § 9.  Изискванията по чл. 54, ал. 2 за оборудването на автогарите 
влизат в сила от 1.I.2001 г. 
 § 10.  Издадените разрешения за обществен превоз на пътници по 
реда на Наредба № 1 от 1999 г. за обществен превоз на пътници с автобусен 
транспорт (ДВ, бр. 95 от 1994 г.) важат една година след влизане в сила на 
тази наредба. 
 § 11.  След 1.I.2001 г. превозите по реда на тази наредба се извършват 
само от лицензирани лица. 
 § 12.  (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2000 г.) Изискванията по чл. 20, ал. 2 и чл. 
73, ал. 2 за оборудване на автобусите и товарните автомобили с контролни 
уреди за регистриране на данните на движението на моторните превозни 
средства и работата на екипажите (тахографи) влизат в сила от 1 януари 
2002 г. 
 § 13.  (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2002 г.) Органите за контрол по Закона за 
движение по пътищата и Закона за автомобилните превози пътуват 
безплатно с всяко превозно средство, извършващо обществен превоз на 
пътници и товари по реда на тази наредба, въз основа на карти, издадени по 
чл. 170, ал. 6 от Закона за движение по пътищата. 
 § 14.  Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен 
вестник" и отменя Наредба № 1 от 1994 г. за обществен превоз на пътници с 
автобусен транспорт (ДВ, бр. 95 от 1994 г.). 
      НАРЕДБА 
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      за изменение на Наредба № 33 от 1999 г. 
      за обществен превоз на пътници и товари на територията 
      на Република България 
      (ДВ, бр. 50 от 2000 г.) 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 § 7.  Навсякъде в наредбата думите "министър(ът) на транспорта" се 
заменят с "министър(ът) на транспорта и съобщенията", а думите 
"Министерство на транспорта" се заменят с "Министерство на транспорта и 
съобщенията". 
 НАРЕДБА 
     за изменение и допълнение 
     на Наредба № 33 от 1999 г. за обществен превоз 
     на пътници и товари на територията на Република България 
     (ДВ, бр. 40 от 2002 г.) 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 § 33.  В преходните и заключителните разпоредби се правят следните 
изменения и допълнения: 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 3.  Навсякъде в текста думите "Главна дирекция "Автомобилна 
администрация", "Дирекция "ДАИ" и "ДАИ" се заменят с думите 
"Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация". 
 ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
     към Наредбата за изменение и допълнение 
     на Наредба № 33 от 1999 г. за обществен 
     превоз на пътници и товари на територията 
     на Република България 
     (ДВ, бр. 108 от 2002 г.) 
 § 20.  Разпоредбите на чл. 7 и 76 влизат в сила от 1 януари 2003 г. 
 § 21.  Разпоредбите на чл. 9, т. 2, буква "е" и чл. 78, т. 2, буква "е" 
влизат в сила, както следва: 
 1.  от 1 януари 2003 г. - за моторни превозни средства, регистрирани 
след 21 януари 2000 г.; 
 2.  от 1 януари 2004 г. - за моторни превозни средства, регистрирани 
между 20 януари 2000 г. и 1 януари 1991 г.; 
 3.  от 1 януари 2005 г. - за моторни превозни средства, регистрирани 
между 31 декември 1990 г. и 1 януари 1985 г.; 
 4.  от 1 януари 2006 г. - за всички останали моторни превозни средства. 
 
                                      Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1 
                                      (Изм. - ДВ, бр. 108 от 2002 г.) 
                 Списък на предметите, върху които се полага 
                   изпит за професионална компетентност за 
                     ръководител на транспортна дейност 
 А.  Гражданско право 
     Автомобилен превоз на товари и пътници 
     Кандидатът трябва по-специално: 
     1.  Да познава основните типове договори, използвани в автомобилния 
транспорт, и правата и задълженията, произтичащи от тях; 
     2.  Да бъде в състояние да преговаря за юридически валиден транспортен 
договор, особено по отношение на условията за превоз. 
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     Автомобилен превоз на товари 
     3.  Да бъде в състояние да обсъжда рекламацията на клиента си относно 
компенсацията на загуби или повреда на стоки по време на транспорта или за 
късната им доставка и да разбира как тази рекламация оказва влияние на 
неговите договорни задължения; 
     4.  Да познава правилата и задълженията, произтичащи от CMR-
конвенцията 
върху договора за международен автомобилен превоз на товари. 
     Автомобилен превоз на пътници 
     5.  Да бъде в състояние да обсъжда рекламацията на клиента си относно 
компенсацията на наранявания на пътниците или щети по багажа им, 
предизвикани при транспортно произшествие по време на превоза, или 
относно компенсации във връзка със закъснения и да е в състояние да 
разбира как такава рекламация ще окаже влияние на договорните му 
задължения. 
     Б.  Търговско право 
     Автомобилен превоз на пътници и товари 
     Кандидатът трябва по-специално: 
     1.  Да познава условията и формалностите, необходими за занимаване с 
търговия, общите задължения на автомобилните превозвачи (регистрация, 
водене на протоколи и пр.) и последствията от обявяването в 
несъстоятелност или в ликвидация; 
     2.  Да има съответните познания върху правноорганизационните форми на 
търговските дружества и правилата, регулиращи учредяването и дейността 
им. 
     В.  Трудово и осигурително право 
     Автомобилен превоз на пътници и товари 
     Кандидатът трябва по-специално: 
     1.  Да познава ролята и значението на различните социални институции, 
свързани с автомобилния транспорт (синдикати, тристранно сътрудничество, 
управители на магазини, служителите на Инспекцията по труда и др.); 
     2.  Да познава задълженията на работодателя по отношение на 
социалното 
осигуряване; 
 3.  Да познава правилата, регулиращи трудовите договори за 
различните категории работници, наемани от автотранспортните предприятия 
(форма на договора, задължения на страните, работни условия и работно 
време, платен отпуск, възнаграждения, нарушение на договора и др.); 
     4.  Да бъде запознат с разпоредбите на АЕТR. 
     Г.  Финансово право 
     Автомобилен превоз на пътници и товари 
     Кандидатът трябва по-специално да е запознат с правилата, регулиращи: 
     1.  ДДС върху транспортни услуги; 
     2.  Данъци за моторни превозни средства; 
     3.  Такси за определени товарни средства, тол такси и такси за 
използване на инфраструктурата; 
     4.  Данък печалба. 
     Д.  Търговско и финансово управление на предприятието 
     Автомобилен превоз на пътници и товари 
     Кандидатът трябва по-специално: 
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     1.  Да е запознат със законите и практиките относно използването на 
чекове, менителници, записи на заповед, кредитни карти и други средства 
или форми на плащане; 
     2.  Да е запознат с различните форми на кредит (банков кредит, инкасо, 
гаранционни депозити, ипотеки, финансов лизинг, отдаване под наем, 
факторинг и др.) и данъчните задължения, произтичащи от тях; 
     3.  Да знае какво представлява балансовият отчет, как се съставя и как 
се тълкува; 
     4.  Да е в състояние да чете и тълкува отчета за приходите и разходите; 
     5.  Да е в състояние да оценява рентабилността на предприятието и 
неговото финансово състояние, по-специално на базата на финансовите 
коефициенти; 
     6.  Да е в състояние да изготвя бюджет на предприятието; 
     7.  Да е запознат с разходните елементи на своето предприятие 
(фиксирани разходи, променливи разходи, работен капитал, амортизация и 
др.) и да е в състояние да изчислява разходи на едно превозно средство, на 
километър, на ден или на тон; 
     8.  Да е в състояние да изготвя организационна диаграма, свързана с 
персонала на предприятието като цяло, и да организира работните планове; 
     9.  Да е запознат с принципите на маркетинга, рекламата и връзките с 
обществеността, включително реклама на транспортните услуги и 
изготвянето на клиентска картотека и др.; 
     10.  Да е запознат с различните видове застраховки относно автомобилния 
транспорт; 
 11.  Да е запознат с приложението на електронното предаване на 
данни в автомобилния транспорт; 
     Автомобилен превоз на товари 
     12.  Да е в състояние да прилага правилата, регулиращи фактурирането 
на 
превозните услуги, и да знае значението и приложението на Инкотермс; 
     13.  Да е запознат с различните категории транспортни помощници, 
тяхната роля, функция и където е необходимо - техния статут; 
     Автомобилен превоз на пътници 
     14.  Да е в състояние да прилага правилата, регулиращи тарифите и 
ценообразуването в обществения и частния пътнически превоз; 
     15.  Да е в състояние да прилага правилата, регулиращи фактурирането 
на 
услугите в автомобилния превоз на пътници. 
     Е.  Достъп до пазара 
     Автомобилен превоз на пътници и товари 
     Кандидатът трябва по-специално: 
     1.  Да е запознат с разпоредбите, регулиращи автомобилните превози 
срещу заплащане или под наем, даване под наем на промишлени превозни 
средства и сключване на договори за подизпълнителство и особено 
правилата, регулиращи официалната организация на дейността, 
разрешаването на дейността, разрешителните за транспортна дейност във и 
извън страната, 
инспекции и санкции; 
     2.  Да е запознат с правилата, регулиращи учредяването на транспортно 
предприятие; 
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     3.  Да е запознат с различните документи, изисквани за извършване на 
транспортни услуги, и да е в състояние да въведе контролни процедури за 
осигуряване одобрените документи за всяка транспортна операция и 
специално тези, които се отнасят до превозното средство, водача, 
пренасяната стока и багаж, да се съхраняват както в превозното средство, 
така и в предприятието; 
     Автомобилен превоз на товари 
     4.  Да е запознат с правилата по организацията на пазара на 
автотранспортните услуги, по обработката на стоката и по логистиката; 
     5.  Да е запознат с граничните формалности, ролята и обхвата на 
Т-документите и TIR-карнетите, както и задълженията и отговорностите, 
произтичащи от употребата им; 
     Автомобилен превоз на пътници 
     6.  Да е запознат с правилата, регулиращи пазара на пътническия 
автомобилен транспорт; 
     7.  Да е запознат с правилата за предлагане на услуги по автомобилен 
превоз на пътници и да е способен да изготвя транспортни планове. 
 Ж.  Технически стандарти и аспекти на дейността 
     Автомобилен превоз на пътници и товари 
     Кандидатът трябва по-специално: 
     1.  Да е запознат с правилата относно теглата и размерите на превозните 
средства и процедурата при нестандартни товари, които представляват 
изключение към тези правила; 
     2.  Да бъде в състояние да избира превозни средства и техните 
компоненти (шаси, двигател, трансмисионна система, спирачна система и 
др.) в съответствие с нуждите на предприятието; 
     3.  Да е запознат с формалностите, свързани с типовото одобрение, 
регистрацията и техническия преглед на тези превозни средства; 
     4.  Да разбира какви мерки трябва да се вземат за намаляване на шума и 
за намаляване замърсяването на околната среда посредством емисията на 
отработените газове; 
     5.  Да е в състояние да изготвя периодични планове за ремонт и 
поддръжка на превозните средства и тяхното оборудване; 
     Автомобилен превоз на товари 
     6.  Да е запознат с различните типове устройства за обработка и 
товарене на стоката (камионни рампи, контейнери, палети и др.) и да може да 
въвежда процедури и да изготвя инструкции за товарене и разтоварване на 
товарите (разпределение на товара, стифоване, блокиране, подсигуряване и 
др.); 
     7.  Да е запознат с различните техники на пиги-бек и ро-ро комбиниран 
транспорт; 
     8.  Да е в състояние да прилага процедури за спазване на правилата на 
превоз на опасни товари и отпадъци, по-специално такива, произтичащи от 
АDR; 
     9.  Да е в състояние да прилага процедури за спазване на правилата за 
превоз на бързоразвалящи се хранителни продукти, по-специално такива, 
произтичащи от Спогодбата за международен превоз на бързоразвалящи се 
хранителни продукти и за специалното оборудване, използвано при такива 
превози (АТР); 
     10.  Да е в състояние да прилага процедури за спазване на правилата за 
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превоз на живи животни. 
     З.  Пътна безопасност 
     Автомобилен превоз на пътници и товари 
     Кандидатът трябва по-специално: 
     1.  Да знае каква квалификация се изисква от водачите (свидетелство за 
управление на МПС, медицински свидетелства, сертификат за годност и др.); 
     2.  Да е в състояние да предприеме стъпки, за да гарантира, че водачите 
се придържат към правилата за движение, забраните и ограниченията 
(ограниченията на скоростта, предимства, ограничения за спиране и 
паркиране, използване на светлини, пътни знаци и др.); 
     3.  Да е в състояние да изготвя инструкции за водачите за проверка 
доколко те се съобразяват с изискванията за безопасност относно 
състоянието на превозните средства, тяхното оборудване и каргото, както и 
вземането на предохранителни мерки; 
     4.  Да е в състояние да изработва методика на действие в случай на ПТП 
и да прилага съответни методики за предотвратяване повтарянето на 
произшествия или други сериозни пътнотранспортни нарушения; 
     Автомобилен превоз на пътници 
     5.  Да има елементарни познания по пътната мрежа. 
                                      Приложение № 2 към чл. 6, ал. 2 
                                      (Изм. - ДВ, бр. 108 от 2002 г.) 
І¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤џ 
¦        BG                  ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ                          ¦ 
¦                        "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"                       ¦ 
 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤± 
                              УДОСТОВЕРЕНИЕ 
                ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА АВТОМОБИЛЕН 
                І¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤џ 
                ¦           ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ               ¦ 
                 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤± 
                    НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
                      І¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤џ 
                      ¦    № ........../..........   ¦ 
                       ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤± 
     Изпълнителната агенция "Автомобилна администрация" удостоверява с 
настоящото, че 
г-н/г-жа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 
ЕГН . . . . . . . . . . . ., роден/а в . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., 
е преминал успешно изпитните тестове (година . . . . .; сесия . . . . . . .), 
организирани за придобиване на удостоверение за професионална 
компетентност 
за превоз на пътници в съответствие с чл. 6 от Наредба № 33 от 1999 г. за 
обществен превоз на пътници и товари на територията на Република 
България. 
 Г-н/г-жа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
има квалификация и професионални умения да ръководи транспортната 
дейност на предприятие, извършващо автомобилен превоз на пътници. 
Дата . . . . . . . . . 
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Град . . . . . . . . . 
                                          Изпълнителен директор: 
                                      Приложение № 3 към чл. 7, ал. 6 
                                      (Изм. - ДВ, бр. 108 от 2002 г., 
                                              в сила от 1.01.2003 г.) 
                         Справка за финансова стабилност 
От . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., 
                                (трите имена) 
управител на фирмата или професионално компетентно лице: . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
с адрес - гр./с. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
служебен телефон:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Код по БУЛСТАТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Лицензия № . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
                        Информация за пътните превозни 
                       средства към датата на справката: 
¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤ў¤
¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤ 
 №  ¦         Идентификационен         ¦ Регист-        ¦ Собст-¦На    ¦Под 
 по ¦              № VIN               ¦ рацио-         ¦ вено  ¦лизинг¦наем 
 ред¦                                  ¦ нен №          ¦       ¦      ¦ 
¤¤¤¤Ґ¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤¤Ґ¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤
¤¤Ґ¤¤¤¤¤ 
 1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  ¦       ¦      ¦ 
    ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  ¦       ¦      ¦ 
¤¤¤¤Ґ¤Ґ¤Ґ¤Ґ¤Ґ¤Ґ¤Ґ¤Ґ¤Ґ¤Ґ¤Ґ¤Ґ¤Ґ¤Ґ¤Ґ¤Ґ¤Ґ¤¤Ґ¤Ґ¤Ґ¤Ґ¤Ґ¤Ґ¤Ґ¤Ґ¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤
¤¤Ґ¤¤¤¤¤ 
 2. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  ¦       ¦      ¦ 
    ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  ¦       ¦      ¦ 
¤¤¤¤Ґ¤Ґ¤Ґ¤Ґ¤Ґ¤Ґ¤Ґ¤Ґ¤Ґ¤Ґ¤Ґ¤Ґ¤Ґ¤Ґ¤Ґ¤Ґ¤Ґ¤¤Ґ¤Ґ¤Ґ¤Ґ¤Ґ¤Ґ¤Ґ¤Ґ¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤
¤¤Ґ¤¤¤¤¤ 
....¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  ¦       ¦      ¦ 
¤¤¤¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤¤Ў¤¤¤¤¤
¤¤Ў¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤ 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤џ 
                                  ¦ брой     ¦ 
                                  ¦          ¦ 
Собствени пътни превозни средства ¦ .......  ¦ 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤° 
Пътни превозни средства на лизинг ¦ .......  ¦ 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤° 
Пътни превозни средства под наем  ¦ .......  ¦ 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤° 
Общо - n                          ¦ .......  ¦ 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤± 
     Информация от годишния баланс: 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤џ 
                                  ¦ Размер    ¦ 
                                  ¦ в левове/ ¦ 
                                  ¦ евро      ¦ 
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¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤° 
Размер на собствения капитал К    ¦ ........  ¦ 
                              1   ¦           ¦ 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤° 
Размер на невнесения капитал К    ¦ ........  ¦ 
                              2   ¦           ¦ 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤° 
Размер банковата гаранция G       ¦ ........  ¦ 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤° 
Капитал К = К - К  + G            ¦ ........  ¦ 
             1   2                ¦           ¦ 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤± 
     Информация от отчета за приходите и разходите 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤џ 
                                  ¦ Размер    ¦ 
                                  ¦ в левове/ ¦ 
                                  ¦ евро      ¦ 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤° 
Размер на застрахователна сума от ¦           ¦ 
застрахователните полици за иму-  ¦           ¦ 
ществото на транспортните фирми A ¦ ........  ¦ 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤° 
Размер банковата гаранция G       ¦ ........  ¦ 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤° 
Размер на дълготрайни мате-       ¦           ¦ 
риални активи: D = A + G          ¦ ........  ¦ 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤± 
     Към справката прилагам следните изискуеми документи по Наредба № 33: 
     1. . . . . . . . . . . 
     2. . . . . . . . . . . 
      . . . . . . . . . . . 
Дата:                                 . . . . . . . . . . . . . . . 
                                           (подпис на управителя 
                                           или професионално 
                                           компетентното лице 
                                           и печат на фирмата) 
                                      Приложение № 4 към чл. 8, ал. 2 
                                       (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2002 г., 
                                                  бр. 108 от 2002 г.) 
                         МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА 
                                И СЪОБЩЕНИЯТА 
                   Д Ъ Р Ж А В Н А  А В Т О М О Б И Л Н А 
                              И Н С П Е К Ц И Я 
          ПРОТОКОЛ ЗА ПРЕГЛЕД НА АВТОБУС/ЛЕК АВТОМОБИЛ ЗА 
ОБЩЕСТВЕН 
           ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ/ТРУДНОПОДВИЖНИ ЛИЦА НА 
ТЕРИТОРИЯТА НА 
                             РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
                          (ненужното се зачертава) 
                № ................/............. 200 ..... г. Важи до ......... 200.... г. Община 



 50

..................... ПРЕВОЗВАЧ .................. ............................ 
                                              код по БУЛСТАТ 
     I.  Данни за автобуса (лекия автомобил) 
     Рег. №................. 
     1.  Свидетелство за регистрация на ППС, серия .........., №..........., 
издадено на ................................................................ 
 2.  Собственик ......................................................., 
                               (име, фамилия, фирма, адрес) 
     ЕГН .............. 
     3.  Марка, модел .............., цвят ..........., брой места ......... 
     4.  VIN .............................. № на двигателя ................. 
                                         І¤¤¤¤¤¤¤¤џ І¤¤¤¤¤¤¤¤џ 
     5.  Преминат ТП                     ¦   ДА   ¦ ¦   НЕ   ¦ 
                                          ¤¤¤¤¤¤¤¤±  ¤¤¤¤¤¤¤¤± 
     II.  Застраховки 
     1.  "Злополука" № ................, валидна до ........................ 
     III.  Изисквания към автобуса (лекия автомобил) 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
1.   Външен вид - добър                                     ДА   НЕ 
2.   Конструктивни изменения - узаконени                    ДА   НЕ 
3.   Ляво разположение на органите за 
     управление                                             ДА   НЕ 
4.   Брой етажи ................................... 
5.   Брой врати ................................... 
6.   Дясно разположение на вратите за 
     пътници с минимална широчина 
 650 мм за единична врата 
     и 1200 мм - за двойна                                  ДА   НЕ 
7.   Плътно и сигурно затваряне на вратите                  ДА   НЕ 
8.   Автоматично управление на вратите 
     (ръчно отваряне на вратите 
     за класове А и В)                                      ДА   НЕ 
9.   Наличие на двойна врата за пътници 
     и за колички за класове I и II                         ДА   НЕ 
10.  Изправна звукова и светлинна 
     сигнализация                                           ДА   НЕ 
11.  Обозначен авариен изход с оборудване                   ДА   НЕ 
12.  Брой места за сядане ........................ 13.  Съотношение между брой 
правостоящи 
     и седящи, по-голямо от 2 
     за класове А, I и II                                   ДА   НЕ 
14.  Съответствие на подглавниците 
     (интегрирани, допълнителни, 
     отделни) към седалките                                 ДА   НЕ 
15.  Сигурност на закрепване на седалките 
     към пода                                               ДА   НЕ 
16.  Състояние на седалките - добро                         ДА   НЕ 17.  Размери и 
разстояния за седалките 
     съгласно т. IV.2 (650 мм за кл. I, А и 
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     В и 680 мм за кл. II и III) при височи- 
     на на точката на измерване - 620 мм                    ДА   НЕ 
18.  Разстояние от пътното платно до първото 
     стъпало - ............ мм                              ДА   НЕ 
19.  Предпазни колани за 5% от броя на 
     седалките - за класове В и III.  Приори- 
     тетните седалки да са с колани                         ДА   НЕ 
20.  Наклон на пода, проходи и свързващи 
     участъци от пода на повече от 8% за 
     кл. I, II и А.  При нископлатформен авто- 
     бус кл. I и II - 12,5 % на 2 м разстояние              ДА   НЕ 
21.  Свързващи (обслужващи; вкл. сигнал 
     за водача) устройства към приоритетна- 
     та седалка - 700 - 1200 мм от пода 
     (mах 800 мм)                                           ДА   НЕ 
22.  Наличие на ръчно управление и обозна- 
     чение с контрастни цветове на свързва- 
 щите (обслужващи; вкл. сигнал за водача) 
     устройства към приоритетната седалка                   ДА   НЕ 
23.  Наличие на система за обездвижване на 
     инвалидната количка и на ползвателя 
     на инвалидната количка (колан)                         ДА   НЕ 
24.  Наличие на бутони отвътре или отвън, за 
     отваряне на вратата, разположена срещу 
     площадката за колички; максимална 
     височина на бутоните от пътя - 1300 мм                 ДА   НЕ 
25.  Изправност на ръчното задвижване на 
     автоматичната рампа или на автома- 
     тичния подемник за инвалидни колички 
     (в случай на тяхната повреда)                          ДА   НЕ 
26.  Размери на платформата на подемника 
     или на рампата (плочата) - 1200 x 800 мм; 
     широчина на рампата - над 800 мм                       ДА   НЕ 
27.  Изправност на устройството за звуков 
     сигнал при спиране и потегляне, 
     в случай на наличие на незрящи 
     пътници на спирките                                    ДА   НЕ 
28.  Ограничител на скоростта изправен, 
     преминал на проверка                                   ДА   НЕ 
29.  Цялост на пода                                         ДА   НЕ 
30.  Осигурен против хлъзгане под                           ДА   НЕ 
31.  Устройство за закрепване на 
     информационни табели                                   ДА   НЕ 
32.  Изправност на съчленението                             ДА   НЕ 
33.  Цялост и прозрачност на стъклата                       ДА   НЕ 
34.  Цялост на огледала за гледане назад                    ДА   НЕ 
35.  Височина на салона по дължина на 
     прохода не по-малко от 1800 мм 
     за кл. I, II, III, А; 1500 мм 
     за В и за втори етаж - 1700 мм                         ДА   НЕ 
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36.  Широчина на прохода по дължина на 
     автобуса при краката не по-малко от: 
     300 мм за класове В и III; 350 мм 
     за класове А и II; 450 мм за клас I                    ДА   НЕ 
37.  Изправност на уредбата за 
     отопление и вентилация                                 ДА   НЕ 
38.  Изправност на салонното осветление                     ДА   НЕ 
39.  Обозначени места за инвалиди и др.                     ДА   НЕ 
40.  Изправност на люковете за проветрение                  ДА   НЕ 
41.  Наличие на багажно отделение с достъп 
     отвън и обем 0,1 куб. м на пътник 
     за класове В и III                                     ДА   НЕ 
42.  Наличие на тръбна арматура, ръкохватки, 
     дръжки на седалките - за класове А, I и II             ДА   НЕ 
43.  Тахограф изправен, преминал на проверка                ДА   НЕ 
44.  Допълнителни надписи и емблеми                         ДА   НЕ 
45.  Минимален брой приоритетни седалки - 
     1 за кл. А и В; 2 за кл. II и III 
     и 4 за кл. I                                           ДА   НЕ 
46.  Наклон на пода в участъка за краката 
     пред приоритетната седалка - не 
     повече от 8%                                           ДА   НЕ 
47.  Подвижни подлакътници на приоритет- 
     ните седалки                                           ДА   НЕ 
48.  Минимална свободна височина от най-ви- 
     соката точка на приоритетната седалка 
     1300 мм за кл. I и А; 900 мм за кл. II                 ДА   НЕ 
49.  Наличие на място (площ) за инвалидна, 
     детска или друга количка - с минимални 
     размери 1300 x 750 мм.  При предно раз- 
     положение на мястото (площта) се до- 
     пуска посочената в т. IV.1 конфигурация                ДА   НЕ 
50.  Наличие на врата, разположена срещу 
     площадката за колички с размери мини- 
     мум 900 x 1400 мм.  На височината на ръ- 
     кохватките широчината може да е 800 мм                 ДА   НЕ 
51.  Изправност на осветлението на рампата, 
     на подемника за инвалидни колички и 
     на прохода към площадката за колички                   ДА   НЕ 
52.  Изправност на сигнализацията при 
     повреда на автоматичните устройства за 
     задвижване на рампата или на подем- 
     ника за инвалидни колички                              ДА   НЕ 
53.  Изправност и обозначаване на системата 
     за наклоняване каросерията на автобуса                 ДА   НЕ 
54.  Външно обозначаване, различно от оста- 
     налите автобуси, и поставени знаци за 
 трудноподвижни лица на вратите и 
     маршрутните табели                                     ДА   НЕ 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
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¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
     Забележки на комисията: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
     Заключение на комисията: 
                         І¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤џ 
     Автобусът от клас   ¦  А  ¦  В  ¦  I  ¦  II  ¦ III ¦ 
                          ¤¤¤¤¤Ў¤¤¤ў¤Ў¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤± 
Лекият автомобил с 5 до 8 места,   ¦      Категория М1 
без мястото на водача              ¦ 
                                ¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
Е ГОДЕН/НЕГОДЕН ЗА ИЗВЪРШВАНЕ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ/НА 
ТРУДНОПОДВИЖНИ ЛИЦА 
      (ненужното се зачертава) 
Възражения: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
     ПРЕВОЗВАЧ:                               КОМИСИЯ: 1.  . . . . . . . . 
                                                       2.  . . . . . . . . 
                                                         (фамилия, подпис) 
     IV.1.  Минимални размери при предно разположение на мястото (площта) 
за колички 
 
                            Графично изображение 
 
     IV.2.  Основни размери разстояния за седалките 
     H = 650 mm за класове I, А и В; Н = 680 mm за класове II и III. 
                                        K = 350 mm за класове I, A и В 
                                        К = 400 mm за класове II и III 
          Графично изображение              440 mm минимална широчина 
                                            на приоритетната седалка 
 Н = 400 - 500 mm 
                                       Приложение № 5 към чл. 9, т. 1 
                                      (Изм. - ДВ, бр. 108 от 2002 г.) 
                                                     ДО 
                                                     МИНИСТЪРА НА ТРАНСПОРТА 
                                                     И СЪОБЩЕНИЯТА 
                                                     ЧРЕЗ 
                                                     НАЧАЛНИКА НА РОДАИ 
                                                     Гр. . . . . . . . . 
                              З А Я В Л Е Н И Е 
                           за издаване на лицензия 
от . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 
                              (трите имена) 
управител на фирма . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., 
с адрес гр./с. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Код по БУЛСТАТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
                             Господин Mинистър, Моля да ми бъде издадена лицензия за 
извършване на обществен превоз на пътници/товари. 
Ръководител на превозната дейност на фирмата е . . . . . . . . . . . . . . . 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
                                  (трите имена) 
EГН . . . . . . . . . . . , притежаващ удостоверение за професионална 
компетентност, серия . . . . . . . . . . . . , номер . . . . . . . . . . .; 
с адрес . . . . . . . . . . . и телефон . . . . . . . . . . . за контакти. 
     Прилагам необходимите документи съгласно чл. 9 от Наредба № 33 от 
1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на 
Република България. 
Дата . . . . . . . . 
                                                 Подпис и печат 
                                     Приложение № 6 към чл. 10, ал. 1 
                                      (Изм. - ДВ, бр. 108 от 2002 г.) 
І¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤џ 
¦                            РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ                             ¦ 
¦                        МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА                         ¦ 
¦                               И СЪОБЩЕНИЯТА                               ¦ 
 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤± 
                                  ЛИЦЕНЗИЯ 
                               № ............ 
     за .................................................................... 
                     (изписва се видът на превоза) 
На основание чл. 7 от Закона за автомобилните превози и чл. 10, ал. 1 и чл. 
79, ал. 1 от Наредба № 33 от 1999 г. за обществен превоз на пътници и 
товари на територията на Република България се издава настоящата 
лицензия на: 
І¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤џ 
¦ПРЕВОЗВАЧ: ............................................................... ¦ 
¦БУЛСТАТ: ................................................................. ¦ 
¦ОБЛАСТ: ......................... НАСЕЛЕНО МЯСТО:......................... ¦ 
¦АДРЕС: ................................................................... ¦ 
¦Адрес на местодомуване                                                     ¦ 
¦на автомобилите:.......................................................... ¦ 
 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤± 
     Лицензията дава право за извършване на превоз на ....................... 
 ............................................................................ 
                              (вид на превоза) 
на територията на Република България. 
            Издадена на: .................... 
            Валидна до: ..................... 
Министър на транспорта и съобщенията ..................... 
                                        (подпис, печат) 
                                                  Приложение № 7 към 
                                              чл. 18, т. 3, буква "б" 
                                       (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2002 г., 
                                                  бр. 108 от 2002 г.) 
І¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
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¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤џ 
¦                        МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА                         ¦ 
¦                               И СЪОБЩЕНИЯТА                               ¦ 
¦                      ДЪРЖАВНА АВТОМОБИЛНА ИНСПЕКЦИЯ                       ¦ 
¦                          гр. ..................                           ¦ 
Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤° 
¦                  Серия ............. № .................                  ¦ 
¦                               УДОСТОВЕРЕНИЕ                               ¦ 
¦                         ЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКА ГОДНОСТ                         ¦ 
¦........................................................................., ¦ 
¦                          (име, презиме, фамилия)                          ¦ 
¦        І¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤ў¤џ                                              ¦ 
¦    ЕГН  ¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤Ў¤±, се допуска за водач                         ¦ 
¦                                                                           ¦ 
¦на ....................................................................... ¦ 
¦Настоящото удостоверение се издава въз основа на                           ¦ 
¦Протокол № ........./..............     гр. .............................. ¦ 
¦Издадено на .......................     Валидно до ....................... ¦ 
¦                                        Началник отдел:................... ¦ 
¦                                                         (подпис и печат)  ¦ 
 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤± 
                                     Приложение № 8 към чл. 22, ал. 1 
                                      (Изм. - ДВ, бр. 108 от 2002 г.) 
І¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤џ 
¦                        МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА                         ¦ 
¦                               И СЪОБЩЕНИЯТА                               ¦ 
¦                      ДЪРЖАВНА АВТОМОБИЛНА ИНСПЕКЦИЯ                       ¦ 
¦                      гр. ...........................                      ¦ 
Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤° 
¦                               УДОСТОВЕРЕНИЕ                               ¦ 
¦                    Серия .......... № ................                    ¦ 
¦              за транспортна годност на автобус/лек автомобил              ¦ 
¦                           за обществен превоз                             ¦ 
¦               на пътници/на трудноподвижни лица в страната                ¦ 
¦                         (ненужното се зачертава)                          ¦ 
¦                               І¤¤¤ў¤¤¤ў¤¤¤ў¤¤¤ў¤¤¤џ                       ¦ 
¦                       за клас ¦ А ¦ В ¦ I ¦II ¦III¦                       ¦ 
¦                                ¤¤¤Ў¤¤¤Ў¤¤¤Ў¤¤¤Ў¤¤¤±                       ¦ 
¦               за категория М1 (автомобили от 5 до 8 места                 ¦ 
¦                          без мястото на водача)                           ¦ 
¦                         (ненужното се зачертава)                          ¦ 
¦Лиценз №.................................................................. ¦ 
¦Рег. № ......................., № на рамата .............................. ¦ 
¦Марка, модел ............................................................. ¦ 
¦                                Началник на РОДАИ ........................ ¦ 
¦                                                       (подпис, печат)     ¦ 
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 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤± 
І¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤џ 
¦Превозвач .................................................................¦ 
¦БУЛСТАТ ...................................................................¦ 
¦Адрес .....................................................................¦ 
¦Община ....................................................................¦ 
¦Област ....................................................................¦ 
¦Брой места ................................................................¦ 
¦Протокол № ................................................................¦ 
¦Валидно до ................................................................¦ 
 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤± 
                                      Приложение № 9 към чл. 57, ал. 4 
                                        (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2001 г., 
                                                   бр. 108 от 2002 г.) 
                                   ДНЕВНИК 
        за изпълнение на курсовете в автогара.................... 
                           за ................ г. 
¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
  №  ¦   Курс     ¦   Фирма на     ¦               Време на: 
  по ¦  от - до   ¦   превозвача   
Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
  ред¦            ¦                ¦   пристигане      ¦       тръгване 
¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
                                     Длъжностно лице:........................ 
                                                         (име и подпис) 
                                           Приложение № 10 към чл. 62 
                                      (Изм. - ДВ, бр. 108 от 2002 г.) 
І¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤џ 
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¦...........................................................................¦ 
¦                      (предприятие/учебно заведение)                       ¦ 
¦                                 К А Р Т А                     І¤¤¤¤¤¤¤¤џ  ¦ 
¦                          за специализиран превоз              ¦        ¦  ¦ 
¦                   Серия ............... № ...............     ¦        ¦  ¦ 
¦на.............................................................¦ снимка ¦  ¦ 
¦                           (име и фамилия)                      ¤¤¤¤¤¤¤¤±  ¦ 
 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤± 
                                   (гръб) 
І¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤џ 
¦                                 ВАЖИ ЗА:                                  ¦ 
¦Маршрут ............................................                       ¦ 
¦Година .................................            .................      ¦ 
¦                                                     (подпис, печат)       ¦ 
¦    ЗАВЕРКА ЗА:                                                            ¦ 
¦                                                                           ¦ 
¦..................... година                        .................      ¦ 
¦                                                     (подпис, печат)       ¦ 
¦                                                                           ¦ 
¦..................... година                        .................      ¦ 
¦                                                     (подпис, печат)       ¦ 
 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤± 
                                     Приложение № 11 към чл. 66, т. 7 
                                      (Изм. - ДВ, бр. 108 от 2002 г.) 
Фирма .....................        Разрешил излизането: ............... 
Гр. .......................                             (подпис, печат) 
БУЛСТАТ ................... 
                                 ПЪТЕН ЛИСТ 
                        Серия  ......... № ......... 
                        За дата .................. г. 
Автобус/лек автомобил ...................................................... 
                                          (марка, модел) 
Рег. № ........., брой места ........... Водач I смяна ............. от ................ до 
............... (ч. мин.) Водач II смяна ............ от ................ до ............... (ч. мин.) 
Издал пътния лист:................................. /........ /............. 
                            (име, фамилия)             (дата) (подпис) 
Време на излизане от гаража (час, мин.)..................................... Време на 
прибиране в гаража (час, мин.)..................................... 
Автобусът е технически                  Приех автобуса 
изправен                                технически изправен 
Механик: ............/............      Водач: .............../............ 
           (фамилия, подпис)                         (фамилия, подпис) 
Проба за алкохол                         Водачът е годен 
Общо здравословно                        да управлява 
състояние - добро                        Извършил проверката: 
                                         ................./................ 
                                                 (фамилия, подпис) 
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Автобуса приех:                          Автобуса предадох: 
Механик:................/..........      Водач:................/........... 
              (фамилия, подпис)                       (фамилия, подпис) 
Километропоказател:                      начален .......................... 
                                         краен ............................ 
Приел и проверил пътния лист:.............. /............................... /.............. 
                (дата)             (име, фамилия)              (подпис) 
                                   (гръб) 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
     Маршрут  ¦   Тръгва    ¦  Пристига    ¦    Пробег    ¦     Заверка 
              ¦   ч. мин.   ¦   ч. мин.    ¦      км      ¦ 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
Бележки на контролните органи:  
............................................................................  
............................................................................  
............................................................................ 
                                     Приложение № 12 към чл. 68, т. 1 
                                      (Изм. - ДВ, бр. 108 от 2002 г.) 
                                ПЪТНА КНИЖКА 
                     Серия ............ № ............. 
                   заверена на .............. 200 ..... г. 
на автомобил, марка, модел "..............................................", рег. 
№......................, УТГ № ........................................ Превозвач:.........................., 
код по БУЛСТАТ ....................... 
                                 Началник РОДАИ: ........................... 
                                                       (подпис, печат) 
Превозвач:........................... 
              (подпис, печат) 
                                  Упътване 
     1. Пътната книжка е документ за отчитане и контрол на работата с лек 
автомобил или автобус, извършващ случайни превози на пътници, и съдържа 
30 пътни листа. 
     2. Пътната книжка се заверява от регионалния отдел на Изпълнителна 
агенция "Автомобилна администрация" и важи до нейното изчерпване. 
     3. Водачът попълва отделен пътен лист за всеки превоз.  Реквизитите в 
пътния лист се попълват с мастило или химикал - ясно и четливо. 
     4. Преди започване на превоза се записват имената на всички пътници в 
пътния лист. 
     5. При установено неизпълнение на превоз контролният орган записва в 
колона 5 "Неизвършен превоз" и се подписва. 
     6. За нередовно, нечетливо и непълно водене на пътната книжка 
виновните 
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лица носят отговорност съгласно Закона за движението по пътищата и 
Закона за автомобилните превози. 
     7. Серията и номерът на пътната книжка се определят от РОДАИ. 
     8. Пътната книжка се съхранява 3 години. 
 
                                                Към приложение № 12 
                                 ПЪТЕН ЛИСТ 
                               № ............. 
                   фактура № ............ от ............ 
               Разрешил излизането:........................... 
                                       (подпис, печат) 
Водач ...................................................................... Време на излизане (час, 
мин.) .............................................. 
Автобусът е технически                 Приех автобуса 
изправен                               технически изправен 
Механик: ............./............    Водач: ................./............ 
             (фамилия, подпис)                        (фамилия, подпис) 
Проба за алкохол                       Водачът е годен 
Общо здравословно                      да управлява 
състояние - добро                      Извършил проверката: 
                                       ................./............ 
                                               (фамилия, подпис) 
Време на прибиране (час, мин.)....................... 
Автобуса приех:                         Автобуса предадох: 
Механик:................/............   Водач:................/............ 
               (фамилия, подпис)                     (фамилия, подпис) 
Километропоказател:                     начален ........................... 
                                        краен ............................. 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
   Маршрут    ¦  Дата     ¦    Тръгва   ¦    Пристига    ¦    Пълен/ 
              ¦  ч. мин.  ¦    ч. мин.  ¦     ч. мин.    ¦    празен 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
      1       ¦     2     ¦      3      ¦       4        ¦      5 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
 
                                        Към приложение № 12 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
                     Списък на пътниците (име, фамилия) 
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¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
  1.                    ¦  10.                 ¦  19. 
  2.                    ¦  11.                 ¦  20. 
  3.                    ¦  12.                 ¦  ¤¤ 
  4.                    ¦  13.                 ¦  ¤¤      ... 
  5.                    ¦  14.                 ¦  ¤¤      ... 
  6.                    ¦  15.                 ¦  ¤¤      ... 
  7.                    ¦  16.                 ¦  ¤¤      ... 
  8.                    ¦  17.                 ¦  ¤¤      ... 
  9.                    ¦  18.                 ¦  75. 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
Дата на                         Подпис на превозвача ........................ 
попълване на                    Длъжностно лице: ............................ 
документа 
               ................................ (име, фамилия, подпис, печат) 
                                    Приложение № 13 към чл. 75, ал. 2 
                                       (Доп. - ДВ, бр. 40 от 2002 г., 
                                            изм., бр. 108 от 2002 г.) 
І¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤џ 
¦   BG  ¦                      ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ                        ¦ 
¦       ¦                  "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"                     ¦ 
 ¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤± 
                              УДОСТОВЕРЕНИЕ 
                ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА АВТОМОБИЛЕН 
                І¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤џ 
                ¦             ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ              ¦ 
                 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤± 
                    НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
                      І¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤џ 
                      ¦    № ........../..........   ¦ 
                       ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤± 
     Изпълнителната агенция "Автомобилна администрация" удостоверява с 
настоящото, че г-н/г-жа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 
ЕГН . . . . . . . . . . . ., роден/а в . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., 
е преминал успешно изпитните тестове (година . . . . .; сесия . . . . . . .), 
организирани за придобиване на удостоверение за професионална 
компетентност за превоз на товари в съответствие с чл. 75 от Наредба № 33 
от 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на 
Република България. 
     Г-н/г-жа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
има квалификация и професионални умения да ръководи транспортната 
дейност на предприятие, извършващо автомобилен превоз на товари. 
Дата . . . . . . . . . 
Град . . . . . . . . . 
                                          Изпълнителен директор: 
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                                      Приложение № 14 към чл. 89, т. 6 
Фирма . . . . . . . . . . .         Разрешил излизането: . . . . . . . . . . 
Гр. . . . . . . . . . . . .                                (подпис, печат) 
БУЛСТАТ . . . . . . . . . . 
                                 ПЪТЕН ЛИСТ 
                     Серия . . . . . . № . . . . . . . . 
                  За дата . . . . . . . . . . . . . . . г. 
 Товарен автомобил . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
                                     (марка, модел) 
                     Рег. № . . . . . . . . . . . . . . 
Водач I смяна от. . . . . . . . до . . . . . . ч. . . . . . . мин. 
Водач II смяна от . . . . . . . до . . . . . . ч. . . . . . . мин. 
Издал пътния лист: . . . . . . . . . . . . . . . / . . . . . . . /. . . . . . 
                      (име, фамилия)                   (дата)      (подпис) 
Време на излизане от гаража (час, мин.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Време на прибиране в гаража (час, мин.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Автомобилът е технически                     Приех автомобила 
изправен                                     технически изправен 
Механик: . . . . . . . . / . . . .           Водач: . . . . . . . . / . . . 
               (фамилия, подпис)                          (фамилия, подпис) 
Проба за алкохол                             Водачът е годен да управлява 
Общо здравословно                            Извършил проверката: 
състояние - добро                            . . . . . . . . / . . . . 
                                                    (фамилия, подпис) 
Автомобила приех:                            Автомобила предадох: 
Механик: . . . . . . . . / . . . .           Водач:. . . . . . . . / . . . . 
                (фамилия, подпис)                         (фамилия, подпис) 
Километропоказател:                           начален . . . . . . . . . . 
                                              краен . . . . . . . . . . . 
Приел и проверил 
пътния лист:     . . . . . . / . . . . . . . . . . . . . ./. . . . . . . . 
                   (дата)         (име, фамилия)                (подпис) 
                                    гръб 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
 Маршрут    ¦   Км   ¦ Товар  ¦  Пристигане ¦  Тръгване   ¦ Подпис, печат 
            ¦        ¦        ¦     ч.м.    ¦    ч.м.     ¦ 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
     Бележки на контролните органи: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
                                         Приложение № 15 към чл. 89, т. 7 
                              ТОВАРИТЕЛНИЦА 
                 за обществен автомобилен превоз в страната 
                    Серия . . . . . . № . . . . . . . . . 
1. Издадена в гр./с. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . на . . . . . . . 
2. Изпращач              име/фирма . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
                         адрес . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
3. Превозвач             фирма . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
                         адрес . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
4. Получател             име/фирма . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
                         адрес . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
5. Място и дата на натоварване . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
   Място и дата на разтоварване . . . . . . . . . . пробег . . . . км . . . 
6. Товар                 наименование . . . . . . опаковка . . . . . . . . . 
                         тегло . . . . . . . . . . . . . . брой . . . . . . 
                         маркировка/номера . . . . . . . . . . . . . . . . . 
7. Опасен товар          клас . . . . . . . . наименование . . . . . . . . . 
8. Придружител на товара: . . . . . . . . . . брой . . . . . . . . . . . . . 
9. Превозна цена, допълнителни разходи във връзка с превоза . . . . . . . . 
10. Инструкции на превозвача . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
11. Автомобил            марка, модел . . . . . . . рег. № . . . . . . . . . 
    Пътен лист           серия . . . . . . . № . . . . . за дата . . . . . . 
12. Натоварване          дата . . . от ч. . . мин.. . . до ч. . . мин. . . . 
Изпращач: . . . . . . . . . . .             Превозвач: . . . . . . . . . . . 
             (подпис, печат)                              (подпис, печат) 
13. Разтоварване         дата . . . от ч. . . мин.. . . до ч. . . мин. . . . 
    Получател: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
                                  (подпис, печат) 
     Забележка: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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ЗАКОН за Българските държавни железници 
 

Обн., ДВ, бр. 53 от 9.06.1995 г., доп., бр. 85 от 24.07.1998 г., в сила от 
1.01.1998 г., изм., бр. 124 от 27.10.1998 г., доп., бр. 12 от 11.02.2000 г., отм., 

бр. 97 от 28.11.2000 г., в сила от 1.01.2002 г. 
кн. 7/95 г., стр. 15; кн. 8/98 г., стр. 11; кн. 11/98 г., стр. 7 

т. 9, р. 4, № 595 
 
 Глава първа 
 ПРЕДМЕТ НА ЗАКОНА 
 Чл. 1.  (1) С този закон се определят: 
 1.  статутът, имуществото, дейността и управлението на Българските 
държавни железници; 
 2.  правата и задълженията на Българските държавни железници по 
стопанисването и използването на предоставеното им имущество; 
 3.  правата и задълженията на Българските държавни железници във 
връзка с развитието, ремонта и поддържането на железопътната 
инфраструктура и нейната експлоатация. 
 (2) С този закон се уреждат и взаимоотношенията между Българските 
държавни железници и българската държава в лицето на нейните органи, 
институции и ведомства, отнасящи се до възлагането и изпълнението на 
задължителни обществени услуги с железопътен транспорт. 
 Глава втора 
 СТАТУТ НА БЪЛГАРСКИТЕ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ 
 Чл. 2.  Образува се Национална компания "Български държавни 
железници" със статут на държавно предприятие по чл. 62, ал. 3 от 
Търговския закон, наричана в закона "БДЖ", която е юридическо лице със 
седалище София. 
 Чл. 3.  (1) Дейността на БДЖ се основава на принципите на търговското 
право. 
 (2) БДЖ отговаря за задълженията си със собственото си имущество. 
 (3) Държавата финансира развитието, ремонта и поддържането на 
железопътната инфраструктура и нейната експлоатация, като размерът на 
финансирането се определя ежегодно в рамката на дългосрочен договор 
между държавата и БДЖ. 
 (4) БДЖ участва във финансирането на дейностите по ал. 3 с 
приходите от стопанската си дейност. 
 (5) Държавата и общините компенсират БДЖ за всички загуби, 
понесени поради социални тарифи или задължения за предоставяне на 
задължителни обществени услуги, които те са им възложили. 
 Глава трета 
 ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА БДЖ 
 Чл. 4.  (1) Основният предмет на дейност на БДЖ е извършване на 
товарни и пътнически превози на търговски принцип. 
 (2) БДЖ извършва задължителни обществени услуги при условията и 
по реда, определени с договор. 
 (3) БДЖ осъществява и други дейности, които осигуряват, продължават 
или допълват услугите, свързани с основния предмет на дейност. 
 Чл. 5.  БДЖ извършва дейностите по развитието, ремонта, 
поддържането и експлоатацията на железопътната инфраструктура въз 
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основа на договор с държавата, представлявана от министъра на транспорта 
и от министъра на финансите. 
 Чл. 6.  БДЖ осъществява международно научно-техническо 
сътрудничество, участва в специализирани международни организации и 
може да открива свои представителства в чужбина. 
 Чл. 7.  (Отм. - ДВ, бр. 124 от 1998 г.). 
 Глава четвърта 
 ИМУЩЕСТВО НА БДЖ 
 Чл. 8.  (Изм. - ДВ, бр. 124 от 1998 г.) Имуществото, предоставено на 
БДЖ, е частна държавна собственост, с изключение на това по чл. 9. 
 Чл. 9.  (Изм. - ДВ, бр. 124 от 1998 г.) (1) Земята и обектите на 
железопътната инфраструктура, предоставени на БДЖ за извършване на 
товарни и пътнически превози, са публична държавна собственост. 
 (2) БДЖ изготвя, поддържа и съхранява железопътен кадастър, 
съдържащ данните за земята и обектите по ал. 1, определени в правилника 
за прилагане на закона. 
 Глава пета 
 УПРАВЛЕНИЕ 
 Чл. 10.  (1) Органи на управление на БДЖ са: 
 1.  държавата, представлявана от министъра на транспорта съобразно 
отрасловата му компетентност; 
 2.  Управителен съвет; 
 3.  генерален директор. 
 (2) Орган за контрол на БДЖ е Контролният съвет. 
 Чл. 11.  Министърът на транспорта: 
 1.  провежда общата транспортна политика на държавата в областта на 
железопътния транспорт; 
 2.  осъществява дадените му с този закон правомощия, свързани с 
дейността на БДЖ. 
 Чл. 12.  (1) Управителният съвет се състои от девет членове, които се 
назначават от министъра на транспорта за срок пет години.  Първият 
управителен съвет се назначава за срок три години. 
 (2) Петима от членовете на Управителния съвет са лица извън 
системата на БДЖ.  Четирима от членовете на Управителния съвет са от 
системата на БДЖ. 
 (3) Министърът на транспорта сключва договор за управление с всеки 
един от членовете на Управителния съвет. 
 (4) Членовете на Управителния съвет не могат да извършват от свое 
или от чуждо име конкурентна дейност, да бъдат в договорни отношения с 
други предприятия, дружества и сдружения със сходен предмет на дейност. 
 (5) Не може да бъде член на Управителния или на Контролния съвет 
лице, което е осъждано за престъпление от общ  характер, има висящо дело 
за имущество с БДЖ или е съпруг или роднина по права или по съребрена 
линия и по сватовство до трета степен включително с друг член на 
Управителния  или на Контролния съвет. 
 Чл. 13.  (1) Управителният съвет заседава най-малко веднъж на два 
месеца. 
 (2) Заседанието на Управителния съвет е редовно, ако на него 
присъстват най-малко шестима от неговите членове. 
 (3) Решенията на Управителния съвет се приемат с явно гласуване и с 
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обикновено мнозинство от присъстващите. 
 Чл. 14.  (1) Управителният съвет: 
 1.  избира измежду членовете си председател и заместник-
председател; 
 2.  избира измежду членовете си генерален директор и го предлага на 
министъра на транспорта за назначаване; 
 3.  приема правилник за устройството и дейността на БДЖ; 
 4.  по предложение на генералния директор назначава и освобождава 
заместник-генералните директори, главния ревизор по безопасността, 
главния счетоводител и главния юрисконсулт; 
 5.  утвърждава годишните планове на БДЖ; 
 6.  разработва и предлага на министъра на транспорта програма за 
развитието на железопътната инфраструктура; 
 7.  разработва договорите между държавата и БДЖ за железопътната 
инфраструктура и за задължителните обществени услуги; 
 8.  обсъжда годишния счетоводен отчет на БДЖ; 
 9.  взема решение за продажба или ликвидация на дълготрайни 
материални активи, за учредяване на вещни права и за отдаване под наем на 
движими или недвижими вещи в съответствие с действащите нормативни 
актове; 
 10.  предлага на министъра на транспорта да разрешава участието на 
БДЖ в търговски и граждански дружества и в международни организации; 
 11.  (изм. - ДВ, бр. 124 от 1998 г.) предлага на министъра на транспорта 
да предприеме действия по реда на чл. 6 от Закона за държавната 
собственост; 
 12.  упражнява правата по притежаваните от БДЖ дялове или акции в 
търговски дружества; 
 13.  взема решения за ползване на кредити; 
 14.  (изм. - ДВ, бр. 124 от 1998 г.) дава съгласие по чл. 49, ал. 2 от 
Закона за държавната собственост за продажба на жилищата, управлявани 
от компанията, и решава отдаването им под наем; 
 15.  определя реда и взема решения за подпомагане на нуждаещи се 
железничари и техните семейства и на пострадали при железопътни 
катастрофи и трудови злополуки в рамките на определените средства, както 
и от образувани за целта доброволни фондове; 
 16.  изпълнява други функции, свързани с управлението на БДЖ, в 
съответствие с действащите нормативни актове. 
 (2) Решенията по ал. 1, точки 2, 9, 11, 12 и 15 се вземат с мнозинство от 
две трети от общия брой на членовете на Управителния съвет. 
 Чл. 15.  Председателят на Управителния съвет, а в негово отсъствие 
заместник-председателят, организира и ръководи заседанията на 
Управителния съвет и контролира изпълнението на неговите решения. 
 Чл. 16.  (1) Управителният съвет може да бъде освободен преди 
изтичане на срока на договорите за управление при нарушение на закона и 
при неизпълнение на икономическите показатели или на други условия, 
предвидени в тези договори. 
 (2) Управителният съвет се освобождава с акт на министъра на 
транспорта. 
 (3) С акта по ал. 2 се назначава временен управител, който изпълнява 
функциите на Управителния съвет до назначаването на нов Управителен 
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съвет, но не за повече от един месец. 
 (4) Министърът на транспорта освобождава преди изтичане срока на 
договора за управление член на Управителния съвет, който: 
 1.  без основателна причина не вземе участие в три последователни 
заседания на Управителния съвет; 
 2.  не отговаря на изискванията на чл. 12, ал. 2, 4 и 5; 
 3.  нарушава условията, предвидени в договора за управление; 
 4.  е подал писмена молба за освобождаване. 
 Чл. 17.  (1) Контролният съвет е контролен орган в състав от петима 
членове, от които най-малко двама са дипломирани експерт-счетоводители. 
Членовете му не могат да бъдат в трудови правоотношения с БДЖ и да са 
членове на Управителния съвет. 
 (2) Министърът на транспорта сключва с всеки член на Контролния 
съвет договор за срок пет години.  С първия контролен съвет договорът се 
сключва за срок три години. 
 (3) Заседанията на Контролния съвет се ръководят от председател, 
избран с мнозинство от две трети от членовете на съвета.  Председателят на 
Контролния съвет участва в заседанията на Управителния съвет без право на 
глас. 
 (4) Контролният съвет взема решения с обикновено мнозинство от броя 
на членовете си. 
 Чл. 18.  Контролният съвет: 
 1.  упражнява контрол по спазването на нормативните актове и на 
финансовата дисциплина в БДЖ; 
 2.  упражнява контрол по опазването на имуществото на БДЖ; 
 3.  дава заключение по годишния счетоводен отчет на БДЖ; 
 4.  извършва проверки по искане на министъра на транспорта и на 
Управителния съвет на БДЖ. 
 Чл. 19.  (1) Контролният съвет може да бъде освободен от министъра 
на транспорта преди изтичане на срока при нарушение на закона или когато 
не изпълнява възложените му задачи. 
 (2) Член на Контролния съвет се освобождава от министъра на 
транспорта преди изтичане на срока, когато не изпълнява задълженията си, 
при подадена писмена молба за освобождаване или когато не отговаря на 
изискванията по чл. 12, ал. 5 и чл. 17, ал. 1. 
 Чл. 20.  В случаи на освобождаване преди срока или смърт на член на 
Управителния или на Контролния съвет министърът на транспорта в срок от 
един месец назначава нов член до края на срока, за който е назначен 
съответният орган. 
 Чл. 21.  Членовете на Управителния и на Контролния съвет са длъжни 
да пазят търговската тайна и търговския престиж на БДЖ. 
 Чл. 22.  (1) Министърът на транспорта назначава генералния директор 
по предложение на Управителния съвет. 
 (2) Министърът на транспорта сключва с генералния директор договор 
за управление. 
 Чл. 23.  Генералният директор: 
 1.  организира, ръководи и контролира цялостната дейност на БДЖ; 
 2.  утвърждава тарифи за железопътните превози и услуги; 
 3.  сключва споразумения за железопътни услуги извън действащите 
тарифи в интерес на БДЖ; 
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 4.  назначава и уволнява работниците и служителите в БДЖ; 
 5.  представлява БДЖ пред съдилищата, пред държавните органи и 
пред трети лица в страната и в чужбина; 
 6.  отчита се за своята дейност пред Управителния съвет и пред 
министъра на транспорта; 
 7.  може да делегира някои от правомощията по точки 1, 3, 4 и 5 на 
други компетентни лица по решение на Управителния съвет. 
 Чл. 24.  Генералният директор се освобождава преди изтичане на 
срока от министъра на транспорта при нарушение на закона или на 
задълженията, предвидени в договора за управление. 
 Глава шеста 
 СЧЕТОВОДСТВО НА  БДЖ 
 Чл. 25.  БДЖ организира и осъществява счетоводството както общо за 
държавното предприятие БДЖ, така и поотделно за: 
 1.  експлоатационната дейност, включително задължителните 
обществени услуги и други търговски дейности; 
 2.  ремонта, поддържането и развитието на железопътната 
инфраструктура. 
 Глава седма 
 ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ И ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА 
 Чл. 26.  Трудовите правоотношения на работниците и служителите в 
БДЖ се уреждат въз основа на специалните нормативни актове за службата в 
железниците и общото трудово законодателство. 
 Чл. 27.  В съответствие със специалните нормативни актове за 
службата в железниците БДЖ организира и провежда обучение за 
придобиване на професионална квалификация и правоспособност, за 
преквалификация и повишаване на квалификацията и издава съответните 
документи. 
 Глава осма 
 КОНТРОЛ ПО БЕЗОПАСНОСТТА 
     НА ДВИЖЕНИЕТО 
 Чл. 28.  (1) Държавният контрол по техническата експлоатация и 
безопасността на движението по железните пътища в Република България се 
осъществява от министъра на транспорта чрез Държавната железопътна 
инспекция и нейните органи по места. 
 (2) Министърът на транспорта утвърждава правилата за техническата 
експлоатация и безопасността на движението по железните пътища в 
Република България. 
 Глава девета 
 ВЗАИМООТНОШЕНИЯ НА БДЖ С ДЪРЖАВАТА 
 Чл. 29.  Министерският съвет по предложение на министъра на 
транспорта приема дългосрочна програма за развитието на железопътния 
транспорт, както и решения за модернизация и развитие на съществуващата 
железопътна мрежа, включително и за изграждане на нови жп линии. 
 Чл. 30.  (1) БДЖ извършва задължителни обществени услуги въз 
основа на план-договори с държавата, представлявана от министъра на 
транспорта и министъра на финансите, които се актуализират ежегодно. 
 (2) В договорите по ал. 1 се определят видовете на услугите, 
периодичността, качеството и обемът на превозите, тарифите и специалните 
тарифни облекчения и свързаните с тях компенсационни механизми. 
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 Чл. 31.  Народното събрание чрез държавния бюджет определя 
размера на средствата за финансиране на дейностите, възложени на БДЖ с 
договорите по чл. 30, за: 
 1.  развитието, ремонта, поддържането и експлоатацията на 
железопътната инфраструктура; 
 2.  компенсиране на намалените приходи от прилагането на социални 
пътнически тарифи; 
 3.  учебна дейност в областта на железопътния транспорт и за 
инженерингова дейност по железопътната инфраструктура; 
 4.  изграждане и поддържане на жп обекти, съхраняване и поддържане 
на мощности и материални средства и осъществяване на отбранително-
мобилизационната подготовка, необходими на страната. 
 Чл. 32.  Общините и други юридически лица могат да предоставят 
средства и да сключват договори с БДЖ за осъществяване на железопътни 
превози, имащи характер на обществена услуга с местно значение. 
 
 ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 § 1.  По смисъла на този закон: 
 1.  "Железопътна инфраструктура" означава железния път, 
прилежащите и принадлежащите към него терени, сгради, съоръжения, 
инсталации и технически средства на службите по пътното стопанство, 
електро- и енергостопанствата и движението, както и сградния фонд, който ги 
обслужва. 
 2.  "Експлоатация на железопътната инфраструктура" означава 
дейността по управлението и осигуряването на движението на влаковете по 
железопътната мрежа. 
 3.  "Задължителна обществена услуга" означава извършване на 
превози на пътници и товари, определени в нормативните актове и 
възложени с план-договор по чл. 30. 
 4.  "План-договор" означава дългосрочен договор, който определя 
отговорностите на държавата като възложител и на БДЖ като изпълнител на 
дейностите, свързани с инфраструктурата или имащи характер на 
задължителни обществени услуги, плановите показатели за всяка дейност и 
условията за заплащане на услугите на БДЖ от държавата. 
 § 2.  Министерският съвет по предложение на министъра на транспорта 
преустановява експлоатацията, закрива и ликвидира железопътни линии. 
 § 3.  Обектите на железопътната инфраструктура, гарите и влаковете 
се охраняват от Националната полиция и от Националната служба за 
противопожарна охрана. 
 § 4.  Войските на Министерството на транспорта участват в работите по 
възстановяването на железопътната инфраструктура при обстоятелства на 
непреодолима сила. 
 § 4а.  (Нов - ДВ, бр. 85 от 1998 г., доп., бр. 12 от 2000 г.) Не се дължат 
данък върху добавената стойност, акциз, такси и мита при внос на стоки за 
изпълнение на проекти, свързани с Българските държавни железници, 
финансирани пряко от безвъзмездна помощ и/или със заеми от 
международни финансови институции, когато гарант по заема е Република 
България, както и когато стойността на дължимите данък върху добавената 
стойност, акциз, такси и мита при внос на стоки за изпълнение на проекти, 
свързани с Българските държавни железници, се признава от съответната 
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финансираща организация за кофинансиране от страна на Република 
България. 
 ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 § 5.  БДЖ е правоприемник на държавна фирма "Български държавни 
железници" и поема активите и пасивите й по баланса към 1 юли 1995 г. 
 § 6.  (Отм. - ДВ, бр. 124 от 1998 г.). 
 § 7.  В срок три месеца от влизането на този закон в сила 
Министерският съвет приема правилник за неговото прилагане. 
 § 8.  Заварените подзаконови нормативни актове, които уреждат 
статута на работещите в железопътния транспорт, редът и условията за 
превоз на пътници и товари с железопътен транспорт, доколкото не 
противоречат на този закон, се прилагат до изричната им отмяна. 
 § 9.  Изпълнението на закона се възлага на министъра на транспорта. 
 ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
     към Закона за железопътния транспорт 
     (ДВ, бр. 97 от 2000 г., в сила от 1.01.2002 г.) 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 § 7.  Отменят се: 
 1.  Указ № 9 за работата на ръководния и изпълнителския състав в 
железопътния транспорт (обн., ДВ, бр. 3 от 1981 г.; изм., бр. 100 от 1992 г.; 
Решение № 5 на Конституционния съд от 1997 г. - бр. 20 от 1997 г.). 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 2.  Указ № 229 за наказанията, които се налагат за нарушения на реда 
по железните пътища (Изв., бр. 43 от 1952 г.). 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 3.  Законът за Българските държавни железници (обн., ДВ, бр. 53 от 
1995 г.; доп., бр. 85 от 1998 г.; изм., бр. 124 от 1998 г.). 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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НАРЕДБА № 41 от 27.06.2001 г. за достъп и използване на 
железопътната инфраструктура 

 
Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 64 от 
20.07.2001 г., в сила от 1.01.2002 г., доп., бр. 50 от 30.05.2003 г., в сила от 

1.01.2002 г. 
 
 Раздел I 
 Общи положения 
 Чл. 1.  (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за достъп и 
използване на железопътната инфраструктура на територията на Република 
България. 
 (2) Тази наредба не се прилага за случаите, когато: 
 1.  се използват общински мрежи за експлоатация на градски и 
крайградски железопътни превози на пътници; 
 2.  се използват частни железопътни инфраструктури за вътрешен 
железопътен транспорт, запазени единствено за ползване от техния 
собственик, в това число за собствените му нужди за превоз на товари. 
 Чл. 2.  Железопътната инфраструктура на Република България 
обхваща магистралните и регионалните железни пътища и стационарните 
съоръжения (без тези по чл. 2 от Закона за железопътния транспорт), 
необходими за движението на железопътните возила и за сигурността на 
движението. 
 Чл. 3.  Националната компания "Железопътна инфраструктура" 
(управител) изгражда, поддържа, развива и експлоатира железопътната 
инфраструктура и управлява системите за контрол и безопасност на 
движението и предоставя на железопътните превозвачи достъп за 
използването на инфраструктурата по реда, предвиден в тази наредба. 
 Чл. 4.  (1) Железопътната инфраструктура се използва от лицензирани 
превозвачи, които притежават сертификат за безопасност. 
 (2) Наличието на лицензия не дава право на превозвача да извършва 
превози на пътници и товари освен по реда, предвиден в тази наредба. 
 (3) Лицензиите и сертификатите за безопасност, издадени от 
чуждестранни железопътни администрации, се признават за валидни при 
предоставяне правото на достъп за използване на железопътната 
инфраструктура, ако това е уговорено в двустранните или многостранните 
договори, по които Република България е страна. 
 Чл. 5.  Националната компания "Железопътна инфраструктура" (НК 
"ЖИ") може да сключва с управителите на инфраструктурите в други държави 
споразумения, уреждащи административни, технически и други въпроси, 
свързани с достъпа до железопътната инфраструктура за извършване на 
транзитни превози с международни влакове, в съответствие с 
международните договори, по които Република България е страна. 
 Чл. 6.  Взаимоотношенията между НК "ЖИ" и превозвачите във връзка 
с достъпа за използване на инфраструктурата се уреждат с договор.  Не се 
допуска преотстъпване на трасетата на други железопътни превозвачи. 
 Чл. 7.  (1) Железопътните превозвачи използват железопътната 
инфраструктура срещу заплащане на таксата по чл. 35 от закона и цената на 
допълнителните и съпътстващите услуги, ако бъдат предоставени такива, по 
силата на договора с НК "ЖИ" (приложението). 
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 (2) За достъпа до железопътната инфраструктура и за резервация на 
утвърдените трасета предварително в началото на всеки календарен месец 
се заплаща такса. 
 (3) Таксата за използването на железопътната инфраструктура е 
функция на маршрута по съответните участъци, влак-километрите, бруто-
тон/километрите работа и други компоненти и се заплаща след приключване 
движението на влака, но не по-късно от 2 месеца от датата на завършването 
на движението на влака по конкретния маршрут. 
 (4) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2003 г.) Таксата за използване на 
железопътната инфраструктура е в зависимост от въздействието на 
превозните средства върху нея и вида на влаковете, които се движат по нея. 
 (5) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2003 г.) Инфраструктурните такси се 
диференцират и определят в зависимост от вида на влаковете, които се 
делят на следните групи: 
 1.  пътнически влакове; 
 2.  товарни влакове. 
 (6) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2003 г.) Инфраструктурните такси за 
пътнически влакове се събират за движение на пътнически вагони, вагони за 
превоз на леки автомобили, вагон-ресторанти, спални вагони, вагон-
лаборатории, мотриси- лаборатории и контролни машини, вагони-поща или 
вагони-цистерна за мляко, включени в състава на пътнически влак, празни 
товарни вагони, тягови средства в изолирано движение. 
 (7) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2003 г.) Инфраструктурните такси за товарни 
влакове се събират за движение на пълни товарни вагони, пътна 
механизация, различни видове влекачи и специализирани релсови самоходни 
машини. 
 (8) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2003 г.) Таксата за използване на 
железопътната инфраструктура от тяговите средства се заплаща в 
зависимост от участието им в пътнически или товарен влак. 
 (9) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2003 г.) Не се събират инфраструктурни такси 
за движението на възстановителни и противопожарни влакове или 
локомотиви, назначени за възстановяване на прекъснато движение на 
влаковете и при природни бедствия за определени райони на страната, 
обезтревителни и кантарни влакове. 
 Раздел II 
 Документ за състоянието на мрежата 
 Чл. 8.  Националната компания "Железопътна инфраструктура" изготвя 
след консултации със заинтересуваните страни документ за фактическото 
състояние на железопътната мрежа, съдържащ параметрите на 
инфраструктурата, информация за условията за достъп до нея, за 
приложимите такси, за принципите и критериите за разпределение на 
капацитетите, ограниченията при ползването на инфраструктурата, 
сроковете, процедурите за подаване на заявките за получаване на 
капацитети и др. 
 Чл. 9.  (1) Документът за фактическото състояние на мрежата подлежи 
на публикация 4 месеца преди крайната дата на влизане в сила на графика 
за движението на влаковете. 
 (2) При необходимост документът за състоянието на мрежата подлежи 
на актуализация. 
 (3) Документът за фактическото състояние на мрежата се предоставя 
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на всички заинтересувани лица срещу заплащане стойността на направените 
разходи за публикацията му. 
 Раздел III 
 Заявки за предоставяне на капацитет и изготвяне на график за 
движение 
     по железопътната инфраструктура 
 Чл. 10.  Графикът за движението на влаковете се изготвя от НК "ЖИ" 
съгласувано с превозвачите, а за пътническите превози - и с общините. 
 Чл. 11.  (1) Графикът се изготвя веднъж за всяка календарна година. 
 (2) Промяната на графика се извършва в полунощ на последната 
събота на месец май или в срокове, определени съгласувано с европейските 
администрации. 
 Чл. 12.  (1) Лицензираните превозвачи подават заявки до генералния 
директор на НК "ЖИ" за получаване на капацитети по реда, предвиден в 
глава втора, раздел III от Закона за железопътния транспорт. 
 (2) (В сила от 1.01.2007 г.) Право да подават заявки имат и 
международните железопътни групировки, в които участват български 
железопътни превозвачи, при спазване разпоредбите на тази наредба. 
 (3) Разпределянето на капацитетите се извършва на справедлива и 
недискриминационна основа при спазване на действащото законодателство. 
 Чл. 13.  Заявките за получаване на капацитет от инфраструктурата се 
подават най-малко 6 месеца преди промяната на графика по чл. 11, ал. 2. 
 Чл. 14.  (1) Заявките за предоставяне на капацитет съдържат 
заявление с описание на конкретните данни за кандидата и предложенията 
му относно: 
 1.  проекта за график за влаковата работа; 
 2.  условията за използване на трасетата; 
 3.  престоя на влаковете в гарите и спирките; 
 4.  списъка на влаковете, осъществяващи превози по силата на 
международни договори, по които Република България е страна; 
 5.  списъка на влаковете, които реализират поети задължения за 
обществена услуга; 
 6.  параметрите на влаковете (дължина, маса, брой на тр. единици), 
други особености (отклонения от обичайното натоварване, превозни 
средства, които не отговарят на RIC/RIV, опасни товари, съгласно GGVE/RID, 
в т. ч. схемата за композиране на влака, пътници, нуждаещи се от специална 
грижа и др.); 
 7.  факторите, валидни при закъснение (ограничения на скоростта, 
обусловени от спирачния капацитет;  повреди на тяговия подвижен състав и 
др.); 
 8.  други данни, необходими за отчета или статистиката на дейностите, 
по искане на НК "ЖИ". 
 (2) Управителят на инфраструктурата запазва резерв от капацитети за 
извършване на строителни или ремонтни работи, в т. ч. и планови, по 
инфраструктурата.  Тази разпоредба е приложима дори и в случаите на 
наситена инфраструктура. 
 (3) В случай че изграждането или ремонтът на участъци от 
инфраструктурата са предоставени на организации извън НК "ЖИ", те са 
длъжни оперативно да заявят необходимостта от индивидуални трасета не 
по-късно от 5 дни преди датата на извършване на строителните работи. 
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 (4) В случай на смущения в движението на влаковете поради 
технически дефект или произшествие ръководителят на НК "ЖИ" изготвя 
оперативен план за 
действие и намеса, в който се посочват органите за съдействие за 
отстраняване на смущението. 
 (5) По изключение при наличие на дефект или произшествие, които 
правят инфраструктурата неизползваема за момента, предоставянето на 
трасета може да се преустанови без предизвестие за времето, необходимо за 
възстановяване на годността на инфраструктурата за експлоатация. 
 Чл. 15.  (1) Националната компания "Железопътна инфраструктура" е 
длъжна, доколкото е възможно, да удовлетвори всички заявки за капацитети 
на инфраструктурата, особено онези, които се отнасят до трасета, пресичащи 
повече от една мрежа. 
 (2) При удовлетворяване на заявките управителят задължително 
спазва следната поредност: експресни пътнически влакове, бързи пътнически 
влакове, пътнически влакове, директни товарни влакове, участъково-групови 
влакове, товарни влакове, маневрени влакове.  Работните товарни влакове 
имат предимство пред останалите само в случаите по чл. 14, ал. 4. 
 Чл. 16.  Заявките за маневрена дейност в гарите за подаване и 
изваждане на вагони на товаро-разтоварни фронтове се изпълняват в 
оперативен порядък, без да се променя режимът на влаковата работа в 
гарите. 
 Чл. 17.  (1) Приетата заявка дава право за използване на 
инфраструктурата със заплащане на съответните такси. 
 (2) При допълнителна договореност между превозвача и НК "ЖИ" 
срещу заплащане могат да бъдат осигурени допълнителните и 
съпътстващите услуги, съгласно приложението. 
 (3) В случаите по ал. 2 НК "ЖИ" може да прави намаления на цените на 
допълнителните и съпътстващите услуги до размера на действителните 
разходи, направени от компанията.  Националната компания "Железопътна 
инфраструктура" може да внедрява системи за намаления, приложими от 
всички ползватели, или такива, които се предоставят само за определени 
потоци за движение. 
 (4) Еднаквите системи за намаления по ал. 3 се ползват за еднакви 
видове обслужване. 
 Чл. 18.  (1) Управителят може да сключва с кандидатите рамкови 
споразумения за уточняване параметрите на капацитетите на 
инфраструктурата, за която е постъпила заявка от кандидата.  Рамковото 
споразумение се сключва за период 5 години и подлежи на актуализация при 
необходимост. 
 (2) Рамковото споразумение не е пречка за използване на 
инфраструктурата от други превозвачи. 
 Чл. 19.  При изготвяне на графика управителят провежда консултации 
със заинтересуваните лица, като в течение на 30 календарни дни им дава 
възможност да предоставят своите забележки и коментари. 
 Чл. 20.  (1) В случаите, когато след провеждане на консултациите с 
кандидатите се окаже невъзможно да бъдат приети цялостни всички заявки 
за капацитети на инфраструктурата, НК "ЖИ" незабавно обявява участъка от 
тази инфраструктура за наситен. 
 (2) Действията по ал. 1 се предприемат и когато са налице достатъчно 
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основания да се приеме, че в близко бъдеще участъкът от инфраструктурата 
ще стане наситен. 
 (3) В срок до 6 месеца след обявяване на инфраструктурата за 
наситена управителят прави анализ на капацитетите съгласно чл. 7 освен в 
случаите, когато вече е утвърден план за усилване на капацитета. 
 (4) При изготвянето на графика и в случаите, когато инфраструктурата 
е обявена за наситена, управителят прилага критериите за приоритет, 
предвидени в чл. 32 от Закона за железопътния транспорт.  При определяне 
на приоритета се взема предвид и важността на услугите, главно тези в 
международно съобщение. 
 Чл. 21.  (1) Целта на анализа на капацитетите е да се определят 
ограниченията на капацитетите на инфраструктурата, които пречат за 
цялостно удовлетворяване на заявките за капацитети, както и да се 
предложат методи за изпълнението на допълнителни заявки. 
 (2) Анализът включва преценка на инфраструктурата, 
експлоатационните разходи, естеството на железопътните услуги и други 
фактори. 
 (3) Предвидените мерки могат да се отнасят до промяна на маршрута, 
ново програмиране на услугите, промяна в скоростите, подобряване на 
инфраструктурата и др. 
 Раздел IV 
 План за усилване на капацитетите 
 Чл. 22.  След приключване на анализа на капацитетите, но не по-късно 
от 6 месеца управителят изготвя план за подсилване на капацитетите. 
 Чл. 23.  Планът за подсилване на капацитетите се изготвя след 
консултации с ползвателите на инфраструктурата и съдържа: 
 1.  причините за насищането; 
 2.  вероятното развитие на трафика; 
 3.  пречките, които спъват развитието на инфраструктурата; 
 4.  решенията за подсилване на капацитетите и тяхната стойност, в т. ч. 
и по отношение необходимостта от промяна на таксите; 
 5.  действията, които следва да се предприемат, и график за 
изпълнението им. 
 Чл. 24.  (1) Управителят на инфраструктурата може да наложи отказ от 
предоставено трасе предимно в случаите на наситена инфраструктура, 
когато превозвачът го използва в течение на минимум един месец под 
праговете, определени в документа за фактическото състояние на мрежата и 
договора със съответния превозвач, при условие че недостатъчното й 
използване не се дължи на причини извън превозвача. 
 (2) Превозвачите не могат да преотстъпват предоставените им от 
управителя на инфраструктурата железопътни трасета. 
 Чл. 25.  Националната компания "Железопътна инфраструктура" е 
длъжна незабавно да уведомява превозвачите за състоянието на 
използваната инфраструктура, в т. ч. за необходимите изменения в графика 
за движението на влаковете, произтичащи от дефекти в инфраструктурата, 
налагащи планов или извънреден ремонт, строителство или други 
ограничения, предизвикани от аварии или произшествия. 
 Раздел V 
 Договор за използване на железопътната инфраструктура 
 Чл. 26.  Националната компания "Железопътна инфраструктура" и 
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железопътните превозвачи работят съвместно, като се съобразяват с 
особеностите и изискванията за използване на инфраструктурата.  Всяка 
страна е длъжна да предостави на другата цялата информация, необходима 
за осигуряване на високо ниво на ефективност на превозите и безопасност на 
движението. 
 Чл. 27.  В случай че превозвачът не започне осъществяването на 
дейността по превоза на пътници и товари в срок до 3 месеца след 
сключване на договора, НК "ЖИ" може да го прекрати едностранно без 
предизвестие. 
 Чл. 28.  Договорът, с който се уреждат взаимоотношенията между НК 
"ЖИ" и превозвачите, се сключва за срок 5 години и се продължава за нов 
период след преразглеждането на лицензията на превозвача по реда на чл. 
41 от Закона за железопътния транспорт и чл. 13 от Наредбата за 
лицензиране на железопътни предприятия за превоз на пътници и/или товари 
и на лицата, издаващи сертификат за безопасност. 
 Раздел VI 
 Контрол 
 Чл. 29.  Изпълнителната агенция "Железопътна администрация" 
упражнява контрол и извършва проверки по своя инициатива или по жалба на 
заинтересувано лице за начина, по който се третират отделните превозвачи, 
по отношение на: 
 1.  документа за състоянието на мрежата и критериите, заложени в 
него; 
 2.  процедурата за разпределение на капацитетите; 
 3.  прилагането на тарифите; 
 4.  приложението на изискванията за наличие на сертификат за 
безопасност; 
 5.  контрола върху нормите и правилата за безопасност. 
 Чл. 30.  Изпълнителната агенция "Железопътна администрация" е 
длъжна да извърши контрол и се произнесе по жалбата, свързана с чл. 29, в 
срок до два месеца от постъпването, вкл. и да даде съответните 
разпореждания за отстраняване на нередностите. 
 Чл. 31.  Националната компания "Железопътна инфраструктура" има 
право да дава указания на персонала на превозвачите във връзка с 
неправилно използване на железопътната инфраструктура. 
 
 ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 
 § 1.  По смисъла на тази наредба: 
 1.  "Разпределение на капацитета" е предоставяне на превозвачите на 
капацитети от железопътната инфраструктура от страна на управителя на 
инфраструктурата (НК "ЖИ"). 
 2.  "Наситена инфраструктура" е участък от инфраструктурата с 
изчерпана или изчерпваща се пропусквателна възможност, за който заявките 
за получаване на капацитет от инфраструктурата не могат да бъдат изцяло 
удовлетворени в определени периоди от време, вкл. и след координиране на 
различните заявки на превозвачите. 
 3.  "План за подсилване на капацитета" е мярка или серия от мерки, 
произтичащи от необходимостта да се отпимизира графикът, целящи 
намаление на пречките, водещи до обявяване на даден участък от 
инфраструктурата за "наситена инфраструктура". 
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 4.  "Капацитет на инфраструктурата" е възможността да се планират 
заявените трасета за даден участък от инфраструктурата в определен 
период. 
 5.  "Трасе" е необходимият капацитет на инфраструктурата за пускане 
в движение на даден влак от една точка до друга в определен момент. 
 6.  "График" са данните, които определят всички планирани движения 
на влаковете и на подвижния състав по инфраструктурата, през периода на 
валидност на графика. 
 ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 § 2.  Тази наредба се издава на основание чл. 29, ал. 2 от Закона за 
железопътния транспорт. 
 § 3.  Наредбата влиза в сила от 1 януари 2002 г., с изключение на 
разпоредбите по чл. 12, ал. 2, които се прилагат от 1 януари 2007 г. 
 § 4.  Указания по приложението на тази наредба дава ръководителят 
на Изпълнителна агенция "Железопътна администрация". 
 
                             Приложение към чл. 7, ал. 2 и чл. 17, ал. 2 
 I. Основни услуги, които се предоставят на железопътните предприятия 
     1.  Обработка на заявките за ползване капацитети на инфраструктурата. 
     2.  Право за използване на предоставените капацитети. 
     3.  Използване на коловозите в гарите и отклоненията към индустриалните 
клонове. 
     4.  Сигнализация, регулиране, диспечиране на движението, комуникация и 
предлагане на информация за движението на влаковете. 
     5.  Друга информация, необходима за въвеждането или експлоатацията на 
обслужването, за което е предоставен съответен капацитет. 
     6.  Използване на системите за електрозахранване на ел. тракция, при 
необходимост. 
     7.  Инфраструктури за зареждане с гориво. 
     8.  Използване на разпределителните гари. 
     9.  Използване на гарите за композиране на влаковете. 
     10.  Използване на гарите за гариране на влаковете. 
     11.  Използване на центровете за поддръжка. 
     II.  Допълнителни и съпътстващи услуги 
 Допълнителни услуги 
     1.  Осигуряване на тракционен електрически ток. 
     2.  Предварително затопляне на пътническите вагони. 
     3.  Доставяне на гориво и създаване на условия за маневрена дейност. 
     4.  Изпълнение на договори за превоз на опасни товари, в т. ч. контролни 
дейности, съдействие при движението на специални влакови композиции. 
 Съпътстващи услуги 
     1.  Осигуряване на достъп до телекомуникационната мрежа. 
     2.  Предоставяне на допълнителна информация. 
     3.  Осигуряване технически контрол на подвижния състав и др.  
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НАРЕДБА № 42 от 6.07.2001 г. за лицензиране на железопътни 

предприятия за превоз на пътници и/или товари и на лицата, издаващи 
сертификат за безопасност 

 
Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 67 от 
31.07.2001 г., изм. и доп., бр. 14 от 12.02.2003 г., в сила от 12.02.2003 г. 
т. 9, р. 4, № 593 
 
 Глава първа 
 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 Чл. 1.  (1) С тази наредба се определят условията и редът за издаване 
на: 
 1.  лицензия за извършване на железопътни превози на пътници и 
товари; 
 2.  лицензия за извършване на проверка на техническата изправност на 
возилата за осигуряване на безопасна експлоатация по жп инфраструктура и 
проверка на съответствието на правоспособността и квалификацията на 
персонала, зает пряко с управлението им; 
 3.  сертификат за безопасност на возилата за движение по 
железопътната инфраструктура. 
 (2) Дейностите и услугите, свързани с осъществяването на 
железопътни превози на пътници и товари, проверката на техническата 
изправност на возилата, както и проверката за съответствие на 
правоспособността и квалификацията на персонала, зает пряко с 
управлението им, могат да се извършват от физически и юридически лица, 
които притежават лицензия, издадена по реда на Закона за железопътния 
транспорт (ЗЖТ), в съответствие с изискванията на тази наредба. 
 (3) Наличието на лицензия за извършване на железопътни превози не 
дава право на титуляря й на използване на железопътната инфраструктура 
извън реда, предвиден в Наредба № 41 от 2001 г. за достъп и използване на 
железопътната инфраструктура (ДВ, бр. 64 от 2001 г.). 
 (4) Превозвачите водят отделни счетоводни сметки за дейностите по 
превоз на пътници и превоз на товари. 
 (5) Сертификат за безопасност на возилата, удостоверяващ годността 
им за безопасно движение по железопътната инфраструктура, се издава само 
от лицензираните по чл. 45 ЗЖТ лица. 
 Чл. 2.  Лицензиите на чуждестранни железопътни превозвачи, 
издадени от чужди железопътни администрации, се признават за валидни, 
ако това е уговорено в двустранните или многостранните договори, по които 
Република България е страна, а достъпът до инфраструктурата се 
осъществява при условията на Наредба № 41 от 2001 г. за достъп и 
използване на железопътната инфраструктура и превозите се извършват при 
наличие на техническа съвместимост и съответна квалификация на 
персонала, зает с управлението на возилата, съобразени с територията на 
Република България. 
 Глава втора 
 ЛИЦЕНЗИРАНЕ 
 Раздел I 
 Лицензиране на железопътни превозвачи 
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 Чл. 3.  (1) Лицензията за извършване на железопътни превози на 
пътници и товари се издава на физически или юридически лица, 
регистрирани по Търговския закон, които отговарят на изискванията по чл. 38 
ЗЖТ за добра репутация, финансова стабилност и професионална 
компетентност, както и които декларират готовност за застраховане на 
отговорността си съгласно действащото законодателство и готовност да 
подготвят транспортните единици в съответствие с изискванията за 
безопасност на движението. 
 (2) (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2003 г.). 
 Чл. 4.  (1) Лицензията се издава от министъра на транспорта и 
съобщенията или упълномощено от него лице. 
 (2) Лицензията е поименна и не подлежи на преотстъпване. 
 (3) Лицензията е безсрочна.  На всеки пет години лицензиращият орган 
преразглежда условията за издаването й. 
 (4) Лицензията може да се издаде за: 
 1.  превоз на пътници и/или превоз на товари на цялата територия на 
страната (приложение № 1); 
 2.  превоз на пътници и/или на товари в отделни части от територията 
на страната - регионални линии (приложение № 2). 
 (5) "Български държавни железници" - ЕАД, като правоприемник на 
Национална компания "БДЖ", в частта, отнасяща се до железопътните 
превози на пътници и товари, получава временна лицензия за срок не по-
дълъг от 2 години, ако са изпълнени условията по чл. 5, ал. 2, т. 1, 2, 3, 5, 7, 9 
и 10 от наредбата (приложение № 3). 
 Чл. 5.  (1) Лицата, които желаят да получат лицензия за извършване на 
железопътни превози на пътници и товари, подават писмено заявление до 
Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" (ИА "ЖА"). 
 (2) Заявлението съдържа: 
 1.  наименование на заявителя, седалище и адрес на управление на 
търговеца, данъчен номер и идентификационен код Булстат; 
 2.  заверено копие от съдебната регистрация на търговеца, 
удостоверение за актуалното му състояние и декларация, че за лицето не е 
открита процедура за обявяване в несъстоятелност; 
 3.  свидетелство за съдимост на лицата, които управляват или 
представляват търговеца; 
 4.  (изм. - ДВ, бр. 14 от 2003 г.) доказателства за финансовите 
възможности за изпълнение на дейността: годишен счетоводен отчет, 
налични финансови средства, вкл. кредити и заеми; собствен и оборотен 
капитал, средства и имущества, използвани като гаранция; транспортни 
средства, земя, сгради, съоръжения и обзавеждане, инсталации, вагонен и 
локомотивен парк; тежести върху имуществото на предприятието (залози, 
ипотеки), гаранционно и резервно имущество и др., доклад от проверка или 
друг документ от банка или одитор, наличие на неизплатени задължения, 
способност за поемане на задълженията на предприятието и др.; 
 5.  описание (схема) на управленската и производствената структура на 
кандидата; 
 6.  бизнесплан за дейността на кандидата за срок 5 години; 
 7.  свидетелства за правоспособност и други документи, доказващи 
квалификацията на управленския и изпълнителския персонал, в съответствие 
с нормативно определените изисквания, условия и ред за обучение на 
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кандидатите за придобиване на правоспособност за длъжностите от 
железопътния транспорт: 
 а) образование във висше учебно заведение; 
 б) специализирано училище; 
 в) професионална преквалификация; 
 г) наличие на 5 години практически опит в железопътно предприятие 
или в предприятие от железопътния сектор в страна - членка на ЕС, когато 
такъв се изисква; 
 8.  (изм. - ДВ, бр. 14 от 2003 г.) описание на материалната база, 
необходима за осъществяване на превозите, която включва вагони, 
локомотиви, ремонтни съоръжения за тях, съоръжения за подготовката им за 
влакова работа и други средства, свързани с експлоатацията им, в т.ч. и с 
документи, удостоверяващи право на собственост или ползване - нотариални 
актове, договори за покупка, договори за наем, лизинг, освен в случаите по 
ал. 3, както и данни за естеството и поддръжката на вагонния парк и др.; 
 9.  (доп. - ДВ, бр. 14 от 2003 г.) декларации от лицето, което 
представлява кандидата, за готовност за застраховане гражданската 
отговорност на кандидата спрямо пътниците, багажите, товарите, пощата и 
трети лица и за поемане ангажимент за подготовка на транспортните единици 
в съответствие с изискванията за безопасност на движението; 
 10.  документ за платена такса. 
 (3) (Нова - ДВ, бр. 14 от 2003 г.) В случай че лицето, което 
кандидатства за лицензията по чл. 3, е в процес на изграждане на 
материалната база, документите по ал. 2, т. 8, отнасящи се до права върху 
вагони и локомотиви, се заместват с декларация, в която се посочват начинът 
и финансирането на придобиването или ползването им, както и техните 
основни параметри. 
 Чл. 6.  (1) Всички документи се подават на български език в оригинал 
или нотариално заверено копие. 
 (2) В заявлението кандидатът посочва дали желае да извършва всички 
или отделни видове железопътни превози, на цялата или на отделни части от 
територията на страната. 
 Чл. 7.  (1) Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" 
разглежда заявлението и приложенията към него в 3-месечен срок от датата 
на подаването му. 
 (2) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2003 г.) В случай че в заявлението или в 
документацията, приложена към него, бъдат констатирани пропуски или 
недостатъци спрямо изискванията по чл. 38 от закона и тази наредба, на 
кандидата може да бъде даден 7-дневен срок за отстраняването им. 
 (3) Лицензия не се издава, когато: 
 1.  кандидатът не отговаря на изискванията на закона и на тази 
наредба; 
 2.  в срока по ал. 2 не бъдат отстранени пропуските или недостатъците; 
 3.  (отм. - ДВ, бр. 14 от 2003 г.). 
 Чл. 8.  (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2003 г.) Отказът да се издаде лицензия, 
както и отнемането на лицензията подлежат на обжалване пред Върховния 
административен съд. 
 Чл. 9.  (1) За всяка промяна на обстоятелствата, свързани с издаването 
на лицензията, кандидатът е длъжен да уведоми лицензиращия орган в срок 
14 дни от настъпване на обстоятелството. 
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 (2) При промяна в търговската регистрация на железопътния превозвач 
и в частност при сливане, вливане, изкупуване или друга форма на 
преобразуване лицензиращият орган има право повторно да разгледа 
спазването на условията за издаване на лицензията и да се произнесе 
относно продължаване валидността й. В случай че сигурността и 
безопасността на превозите не е застрашена, лицензиращият орган може да 
издаде повторно лицензия на правоприемника на превозвача. 
      (3) В случаите по ал. 2 до произнасянето на лицензиращия орган 
превозвачът може да получи временна лицензия, при условие че не са 
застрашени сигурността и безопасността на пътниците и на клиентите му.  
Издадената временна лицензия има валидност за срок не повече от 6 месеца 
(приложение № 3). 
 Чл. 10.  Притежателят на лицензия за извършване на железопътни 
превози на пътници и товари е длъжен да предоставя достъп на 
упълномощени длъжностни лица от ИА "ЖА" за извършване на редовни или 
извънредни проверки за спазване на закона и изискванията на наредбата. 
 Чл. 11.  (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2003 г.) Правата, произтичащи от 
издадената лицензия, се прекратяват: 
 1.  в случаите по чл. 42, ал. 1 ЗЖТ; 
 2.  при условията на чл. 118, ал. 2 и 3 ЗЖТ; 
 3.  по решение на лицензиращия орган, когато: 
 а) се променят обстоятелствата, въз основа на които е издадена 
лицензията, или когато лицензиращият орган констатира, че железопътният 
превозвач не изпълнява изискванията на наредбата; 
 б) в 6-месечен срок от издаването на лицензията превозвачът не 
започне дейността си или в течение на 6 месеца е преустановил дейността 
си; 
 в) в случаите по чл. 13, ал. 5. 
 Чл. 12.  Дубликат на лицензията се издава след подаване на заявление 
от превозвача.  В преиздадения документ изрично се посочва "дубликат". 
 Чл. 13.  (1) В случаите по чл. 4, ал. 3 след изтичане на 5 години от 
издаване на лицензията лицензиращият орган я преразглежда. 
 (2) Преразглеждането на лицензията се състои в проверка на 
изпълнението на изискванията на закона и на условията за издаването на 
лицензията. 
 (3) Превозвачът предоставя документите по чл. 5, ал. 2, т. 2 , както и 
всички други документи по преценка на ИА "ЖА", които писмено са изискани 
от превозвача. 
 (4) В случай че при преразглеждането на лицензията бъде установено, 
че превозвачът отговаря на изискванията, министърът на транспорта и 
съобщенията или упълномощеното от него лице прави отбелязване върху 
лицензията за извършеното преразглеждане. 
 (5) В случай че при преразглеждането на лицензията бъде установено, 
че превозвачът не отговаря на изискванията, министърът на транспорта и 
съобщенията или упълномощеното от него лице дават писмени предписания 
и срок за отстраняване на нередностите или отнемат лицензията. 
 Чл. 14.  (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2003 г.) (1) Графикът за движение на 
влаковете за текущата година влиза в сила на дата, съгласувана с 
европейските железопътни администрации. 
 (2) Ръководителят на НК "ЖИ" утвърждава графика най-малко 15 дни 
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преди датата по ал. 1. 
 (3) В 10-дневен срок след утвърждаването на графика за движение на 
влаковете за текущата година ръководителят на НК "ЖИ" уведомява ИА "ЖА" 
и превозвачите за изготвяне на списъка на транспортните единици, включени 
в обхвата на лицензиите им. 
 Чл. 15.  Номерата на влаковете за всеки период на валидност на 
графика за движение на влаковете, в т. ч. и за направените последващи 
промени в него, се определят от НК "Железопътна инфраструктура" и след 
подаване на информацията по чл. 14 се отразяват като приложение, което е 
неразделна част от лицензията. 
 Раздел II 
 Лицензия за извършване на проверка за техническата изправност на 
     возилата и проверка на съответствието на правоспособността и 
     квалификацията на персонала, зает пряко с управлението им 
 Чл. 16.  (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2003 г.) Лицензията за извършване на 
дейностите по проверка на техническата изправност на возилата за 
осигуряване на безопасна експлоатация по жп инфраструктура и проверката 
на съответствието на правоспособността и квалификацията на персонала, 
зает пряко с управлението им, се издава на физически или юридически лица, 
регистрирани по Търговския закон, или които са създадени от Министерския 
съвет или от друг държавен орган, които отговарят на изискванията по чл. 45, 
ал. 5, т. 2, 3 и 4 ЗЖТ. 
 Чл. 17.  (1) Лицензията се издава от министъра на транспорта и 
съобщенията или упълномощено от него лице. 
 (2) Лицензията е поименна и не подлежи на преотстъпване. 
 (3) Лицензията се издава за срок 5 години. 
 (4) Лицензията по чл. 16 може да се издаде за: 
 1.  проверка техническата изправност на всички типове возила и 
съответствието на правоспособността и квалификацията на персонала, зает 
пряко с управлението им (приложение № 4); 
 2.  проверка техническата изправност на определени типове возила и 
съответствието на правоспособността и квалификацията на персонала, зает 
пряко с управлението им (приложение № 5). 
 Чл. 18.  Лицата, които желаят да получат лицензия за извършване на 
дейностите по чл. 45, ал. 1 от закона, подават писмено заявление до ИА 
"ЖА". 
 Чл. 19.  Лицата, които кандидатстват за лицензия по чл. 45 ЗЖТ, нямат 
право да проверяват возила, в чийто ремонт или техническо обслужване са 
взели участие работници на кандидата, освен ако не бъде представен 
документ за акредитация на орган за контрол от вида В съгласно БДС EN 
45004.  В случай че бъде представен документ за акредитация от вида В 
(респ. копие на заявлението с вх. № за издаване на документ за акредитация 
от вида В), не се изисква документът по чл. 20, т. 10. 
 Чл. 20.  Заявлението по чл. 18 съдържа: 
 1.  наименование на заявителя, седалище и адрес на управление, 
данъчен номер и идентификационен код Булстат; 
 2.  заверено копие от съдебната регистрация на търговеца, 
удостоверение за актуалното му състояние и декларация, че за лицето не е 
открита процедура за обявяване в несъстоятелност; 
 3.  свидетелство за съдимост на лицата, които управляват или 



 82

представляват търговеца; 
 4.  доказателства за финансовото състояние на кандидата: годишен 
счетоводен отчет;  налични финансови средства, вкл. кредити и заеми; 
собствен и оборотен капитал;  тежести върху имуществото на предприятието 
(залози, ипотеки), гаранционно и резервно имущество; 
 5.  описание (схема) на управленската и производствената структура на 
кандидата; 
 6.  бизнесплан за дейността на кандидата за срок 5 години; 
 7.  свидетелства за правоспособност и други документи, доказващи 
квалификацията на лицата от управленския и изпълнителския персонал, 
които ще извършват проверките: 
 а) образование, придобити специалности и степени; 
 б) трудов стаж; 
 в) квалификация и практически опит на: 
 - специалистите, извършващи техническите проверки по отделните 
системи, възли и елементи, както и проверки за съответствие на 
правоспособността и квалификацията на лицата от персонала, които 
подписват протоколите - висше образование и над 10 години трудов стаж в 
областта на железопътния транспорт; 
 - лицата от помощния персонал - минимум средно образование и над 3 
години трудов стаж в областта на железопътния транспорт; 
 г) елементи, включени в условията за проверка и издаване на 
сертификата за безопасност, за които специалистът има квалификация; 
 8.  описание на собствената или наетата материална база, необходима 
за осъществяване на дейността: 
 а) помещения: 
 - хале с прав, нивелиран, недеформируем коловоз; 
 б) стендове и съоръжения за извършване на необходимите проверки 
на техническата изправност: 
 - стенд за статични изпитвания; 
 - стенд за измерване статичното натоварване на колелата; 
 - стенд за статични изпитвания на теглично-отбивачни съоръжения; 
 - стенд за определяне на динамични характеристики на теглично- 
отбивачни съоръжения (ударен); 
 - стенд за определяне на съпротивителния момент на завъртане на 
талигите спрямо коша; 
 - термокамери за температурни изпитвания на елементи от спирачната 
система и теглично-отбивачните съоръжения; 
 - камера за изпитване на горимост на материалите, влагани във 
вътрешното оборудване на возилата; 
 - стенд за циклични и вибрационни изпитвания на елементи от 
спирачната система и системи за управление; 
 - вагон-лаборатория за динамично-ходови изпитвания; 
 - вагон-лаборатория за тягови и енергетични изпитвания; 
 - вагон-лаборатория за спирачни изпитвания; 
 в) средства за измерване и изпитване - калибрирани и проверени по 
съответния ред; 
 г) помещения и техника за архивиране на данните от проверките и 
съхраняване на архива; 
 9.  (изм. - ДВ, бр. 14 от 2003 г.) документ за съответната акредитация 
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на орган за контрол от вида В в случаите по чл. 19, издаден от дирекция 
"Акредитация на лаборатории и органи" към Изпълнителна агенция 
"Българска служба за акредитация" (респ. копие на заявлението с вх. № за 
издаване на документ за акредитация от вида В); 
 10.  документ за акредитация на кандидата като орган за контрол от 
вида А съгласно БДС EN 45004, издаден от дирекция "Акредитация на 
лаборатории и органи" към Изпълнителна агенция "Българска служба за 
акредитация" (респ. копие на заявлението с вх. № за издаване на документ за 
акредитация от вида А); 
 11.  списък на типовете возила, чиято техническа изправност ще 
подлежи на проверка от страна на кандидата за получаване на лицензия; 
 12.  опис на системите, възлите и елементите, които задължително се 
проверяват за всеки отделен тип возило, произтичащ от изискванията на 
нормативните документи; 
 13.  методики за проверка на техническата изправност на 
железопътните возила: 
 а) разработени на база фишове на UIC, RIV, RIС, RID, правилници и 
инструкции за ремонт и др.; 
 б) разработени по видове возила, системи, възли и елементи; 
 в) с приложени референции от превозвачи за качеството на 
изпитванията съобразно предлаганите методики (ако има такива); 
 14.  методика за проверка на съответствието на правоспособността и 
квалификацията на персонала, зает пряко с управлението и експлоатацията 
на железопътните возила; 
 15.  документ за платена такса. 
 Чл. 21.  Служителите на ИА "ЖА" са длъжни да не разгласяват 
информацията, станала им известна по повод представените от кандидатите 
за лицензиране методики за проверка на техническата изправност и 
технологията на работа. 
 Чл. 22.  (1) Забранява се издаването на лицензия за проверка на 
техническата изправност на возилата и за проверка на съответствието на 
правоспособността и квалификацията на персонала, зает пряко с 
управлението им, на лица, чиито работници извършват или са извършили 
ремонт на тези возила, освен ако кандидатът за лицензия е представил 
документ за акредитация на орган за контрол от вида В. 
 (2) В случай че кандидатът за получаване на лицензия няма назначени 
специалисти за извършване на определени дейности, той може да назначи 
временно външни специалисти.  Не се допуска привличане на външни 
специалисти по граждански договор над 30 % от общия персонал на лицата, 
работещи по трудов договор при кандидата за лицензия. 
 Чл. 23.  (1) Всички документи, приложени към заявлението, се подават 
на български език в оригинал или заверено копие. 
 (2) В заявлението кандидатът посочва дали желае да извършва 
проверки за всички или за определени типове возила. 
 Чл. 24.  (1) Изпълнителната агенция "Железопътна администрация" 
разглежда заявлението и приложенията към него в 3-месечен срок от датата 
на подаването им. 
 (2) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2003 г.) В случай че в заявлението или 
приложенията към него бъдат констатирани пропуски или недостатъци 
спрямо изискванията по чл. 45 ЗЖТ и тази наредба, на кандидата може да 
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бъде даден 7-дневен срок за отстраняването им. 
 (3) Лицензия не се издава, когато: 
 1.  кандидатът не отговаря на изискванията на закона и на тази 
наредба; 
 2.  в срока по ал. 2 не бъдат отстранени пропуските или недостатъците. 
 Чл. 25.  (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2003 г.) Отказът да се издаде лицензия по 
чл. 45 ЗЖТ, както и отнемането на лицензията подлежат на обжалване пред 
Върховния административен съд. 
 Чл. 26.  (1) Към лицензията се изготвя списък на специалистите, 
водещи техническите проверки и проверките за съответствие на 
правоспособността и квалификацията на персонала за съответните типове 
возила и на помощния персонал.  Списъкът е неразделна част от лицензията. 
 (2) За всяка промяна на обстоятелствата, свързани с издаването на 
лицензията, включително и в състава на лицата от персонала, включени в 
списъка по ал. 1, кандидатът е длъжен да уведоми лицензиращия орган в 
срок 14 дни от настъпване на обстоятелството. 
 (3) При промяна в търговската регистрация на лицата, получили 
лицензия по чл. 45 от закона, в т. ч. при сливане, вливане, изкупуване или 
друга форма на преобразуване, лицензиращият орган е длъжен повторно да 
разгледа спазването на условията за издаване на лицензия. 
 Чл. 27.  Притежателят на лицензия по чл. 45 ЗЖТ е длъжен да 
предоставя достъп на упълномощени длъжностни лица от ИА "ЖА" за 
извършване на редовни или извънредни проверки за спазване на закона и 
изискванията на наредбата. 
 Чл. 28.  (1) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2003 г.) Правата, произтичащи от 
издадената лицензия, се прекратяват: 
 1.  в случаите по чл. 46, ал. 4 ЗЖТ; 
 2.  по решение на лицензиращия орган, когато: 
 а) се променят обстоятелствата, въз основа на които е издадена 
лицензията; 
 б) лицензиращият орган констатира, че притежателят на лицензията не 
изпълнява изискванията на наредбата, включително ако в срок до една 
година след лицензирането не бъде представен документ за съответната 
акредитация. 
 (2) При проверката по чл. 26, ал. 3 лицензиращият орган се произнася 
относно продължаване дейността му.  Лицензиращият орган може да издаде 
повторно лицензия на правоприемника, ако той отговаря на условията, 
предвидени в наредбата. 
 (3) В случаите по ал. 2 до произнасянето на лицензиращия орган 
лицето може да получи временна лицензия, при условие че не са застрашени 
условията за безопасна експлоатация на возилата по железопътната 
инфраструктура. Издадената временна лицензия има валидност за срок не 
повече от 6 месеца. 
 Чл. 29.  Дубликат на лицензията се издава след подаване на заявление 
от титуляря на лицензията.  В преиздадения документ изрично се посочва 
"дубликат". 
 Глава трета 
 ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
 Чл. 30.  (1) Сертификатът за безопасност, в т. ч. и комплект протоколи с 
резултатите от извършените проверки, се издава от лицензираните лица по 
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чл. 45 ЗЖТ.  Сертификатът за безопасност удостоверява годността на 
возилата и персонала за безопасна експлоатация по жп инфраструктура. 
 (2) Сертификатът за безопасност не подлежи на преотстъпване. 
 (3) Сертификатът за безопасност се издава за движение по 
железопътната инфраструктура със срок на валидност 5 години при условие, 
че на провежданите ревизии ежегодно се потвърждава съответствието с 
изискванията. 
 (4) Сертификат за безопасност може да се издаде: 
 1.  за движение по железопътната мрежа без ограничения (приложение 
№ 6); 
 2.  за движение по железопътната мрежа при ограничителни условия - 
габарит, междурелсие, без автоматична локомотивна сигнализация, 
специални условия на движение и др. (приложение № 7). 
 (5) Сертификатът за безопасност се издава след извършване на 
проверка на техническото състояние на возилата и на съответствието на 
персонала, зает пряко с управлението им, с изискванията за правоспособност 
въз основа на протоколи от извършените проверки на елементите, включени 
в него.  Списъкът на лицата от персонала, заети пряко с управлението на 
возилата, за които е издаден сертификатът, е неразделна част от него. 
 (6) Протоколите с резултатите от извършените проверки задължително 
се подписват най-малко от двама специалисти, включени в списъка на 
лицензираното лице. 
 (7) В протокола се посочва еднозначна (положителна или отрицателна) 
оценка от проверката за безопасност. 
 (8) Не се изисква сертификат за безопасност на специални возила, 
които преминават еднократно по определен маршрут (локомотиви на чужди 
администрации, специални вагони, извънгабаритни возила и др.).  
Движението на тези возила се допуска след издаване на заповед на 
ръководителя на НК "ЖИ", в която се посочват всички ограничителни условия. 
 (9) След издаване на сертификата за безопасност возилото се 
шаблонира с номера и датата на сертификата, както и с необходимата 
маркировка съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към 
продуктите и Наредбата за маркировката за съответствие със съществените 
технически изисквания към продуктите (ДВ, бр. 66 от 2000 г.). 
 Чл. 31.  (1) Превозвачите, които желаят да получат сертификат за 
безопасност на возилата и персонала, са длъжни да представят на 
лицензираното лице, извършващо проверката, пълната конструктивна и 
технологична документация на всяко возило: 
 1.  чертеж в общ вид с габаритни размери на возилото; 
 2.  схема на разположение на основното оборудване; 
 3.  описание на конструкцията на возилото; 
 4.  таблица с основните параметри на возилото. 
 (2) Липсата на документация е основание за издаване на протоколи с 
отрицателна оценка. 
 (3) Всички въпроси, свързани с организацията за предоставяне на 
возилото за проверка, опазването му по време на проверката, 
организирането на пробни пътувания и изпитвания, липси и повреди, 
възникнали по време на проверката, срока и размера на възнаграждението за 
извършване на проверките и др., подлежат на договаряне. 
 Чл. 32.  (1) За извършване на проверка за съответствието на 
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правоспособността и квалификацията на персонала, зает пряко с 
управлението на возилата, превозвачите са длъжни да представят на лицето, 
извършващо проверката, пълен списък на обслужващия возилото персонал. 
 (2) За всеки специалист от списъка по ал. 1 се прилага справка, която 
задължително включва: 
 1.  име, презиме и фамилия; 
 2.  единен граждански номер; 
 3.  (изм. - ДВ, бр. 14 от 2003 г.) образование, придобита квалификация 
и правоспособност в областта на жп транспорт; 
 4.  трудов стаж, заемана длъжност; 
 5.  придобита квалификация за обслужване и поддържане на возилото; 
 6.  длъжност, която заема при обслужването и поддържането на 
возилото. 
 (3) (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2003 г.). 
 (4) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2003 г.) Лицето, извършващо проверката, 
съставя поименен протокол на проверените лица; протоколът съдържа 
съответствието на правоспособността и квалификацията на персонала, зает 
пряко с управлението на возилата. 
 (5) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2003 г.) За експлоатацията на возилата, 
поддържането и/или ремонта им се съставят отделни протоколи. 
 (6) Всички въпроси, свързани с организацията по проверката за 
оценяване на персонала по документи, както и разходите за това подлежат 
на договаряне. 
 Чл. 33.  (1) Сертификат за безопасност не се издава за возила с 
изтекла ревизия или при наличие на един протокол с отрицателна оценка. 
 (2) Валидността на сертификата за безопасност се прекратява преди 
изтичане на срока на действието му, ако поради авария или други причини 
возилото стане технически неизправно. 
 (3) Валидността на сертификата за безопасност се преустановява за 
определен срок при неизправност на возилото, когато то е спряно от 
експлоатация от лицата, които осъществяват контрол на безопасността, до 
възстановяване на годността му. 
 (4) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2003 г.) Несъответствие по отношение на 
правоспособността и квалификацията на персонала се дава при наличие на 
незадоволителни оценки на повече от 2 % от общо проверения персонал. 
 Чл. 34.  В случай че не са налице основания за издаване на сертификат 
за безопасност, превозвачът писмено се уведомява за обстоятелствата, 
които са причина за неиздаването му. 
 Чл. 35.  (1) Нова процедура за проверка на возилото преди изтичане на 
срока на неговата валидност или когато е получен отказ за издаване на 
сертификат, се допуска само ако има изменения в конструкцията, състава или 
квалификацията на кадрите, заети пряко с управлението на возилото, или 
основанията, поради които е направен отказ, са отстранени. 
 (2) Лицето, на което е възложено извършването на новата проверка, 
само преценява признаването за валидни издадените при предната проверка 
протоколи с положителна оценка за отделните елементи. 
 Чл. 36.  Ползването на протоколи за извършени проверки от други 
лицензирани лица не освобождава от отговорност издаващия сертификата за 
безопасност. 
 Чл. 37.  Превозвачът носи отговорност за липсите и вредите, 
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възникнали по време на превоза, освен ако не се докаже по съответния ред, 
че те са настъпили по вина на състоянието на инфраструктурата или поради 
издадени в нарушение на изискванията сертификати за безопасност.  
Издаването на сертификат за безопасност не снема отговорността от лицата, 
собственици на возилата, при възникнали аварии и катастрофи по причина на 
возилото или обслужващия го персонал, освен ако не се докаже противното. 
 Чл. 38.  Лицата, които извършват проверка на техническата изправност 
на возилата и проверка на съответствието на правоспособността и 
квалификацията на персонала, пряко зает с управлението им, носят 
отговорност за качеството на проверките и за верността на данните, вписани 
в протоколите и сертификатите за безопасност. 
 
 ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 
 § 1.  По смисъла на тази наредба: 
 1.  "Железопътен превозвач" е търговец, чиято основна стопанска 
дейност е предоставяне на железопътни транспортни услуги за превоз на 
пътници и/или товари във вътрешно и/или международно съобщение при 
задължително осигуряване на локомотиви за теглене на превозните 
средства. 
 2.  "Транспортна единица" е подредени локомотиви и вагони съгласно 
плана за композиране. 
 3.  "Лицензия" е разрешителен документ, който дава право за 
извършване на всички или на отделни видове железопътни превози, 
дейности и услуги, свързани с проверките за техническата изправност на 
возилата и квалификацията на обслужващия ги персонал. 
 4.  "Добра репутация" има кандидатът, чиито членове на органите на 
управление и други служители, назначени да ръководят превозната дейност, 
не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер, не са лишавани 
от право да извършват превозна дейност на пътници и товари и не са били 
изпълнителни или контролни органи или неограничено отговорни съдружници 
в дружество, когато то е прекратено поради несъстоятелност, ако са останали 
неудовлетворени кредитори. 
 5.  "Финансово стабилен" е кандидатът, който докаже, че ще бъде 
способен да поеме своите действителни или потенциални задължения за 
период от 12 месеца. 
 6.  "Професионално компетентен" е кандидатът, който: 
 а) има разработени вътрешни правила за функциониране на 
превозната дейност, а лицата, на които е възложено да ръководят 
транспортната дейност, имат познания и опит, необходими за упражняването 
на дейността, придобити чрез обучение или усвоени в транспортната 
практика; 
 б) разполага с персонал, отговорен за безопасността на превозите на 
пътници и товари, подходящо квалифициран за тази дейност; 
 в) може да осигури необходимото равнище на безопасност за 
извършване на услугите чрез персонала, подвижния състав и организацията 
си. 
 7.  "Бизнесплан" е подробно описание на предвидените търговски 
дейности за определения период по отношение на разработването на 
пазарите, инвестициите, вкл. финансово-икономическите аспекти и други. 
 ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
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 § 2.  (1) Правоприемникът на НК "БДЖ" извършва превозите на пътници 
и товари без сертификати за безопасност за подвижния състав и персонала в 
срок до една година след влизането в сила на Закона за железопътния 
транспорт. 
 (2) След изтичане на срока по ал. 1 правоприемникът на НК "БДЖ" е 
длъжен да извършва превозите с редовно издаден по реда на тази наредба 
сертификат за безопасност за подвижния състав и персонала. 
 § 3.  (1) Тази наредба се издава на основание чл. 40 и чл. 46, ал. 3 от 
Закона за железопътния транспорт. 
 (2) Изпълнителният директор на ИА "ЖА" дава указания за прилагането 
й. 
 
                                                       Приложение № 1 
                                                  към чл. 4, ал. 4, т. 1 
І¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤џ 
¦                 МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА                  ¦ 
¦                 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤                  ¦ 
¦                                 ЛИЦЕНЗИЯ                                  ¦ 
¦                №........ от......../........./........ г.                 ¦ 
¦             за превоз на ....................................             ¦ 
¦                      по железопътната инфраструктура                      ¦ 
¦                                                                           ¦ 
¦                                                                           ¦ 
¦                           (Герб на РБългария)                             ¦ 
¦                                                                           ¦ 
¦                                                                           ¦ 
¦                  на ....................................                  ¦ 
¦                        Булстат: .................                         ¦ 
¦         София, .................................................          ¦ 
¦                                                                           ¦ 
¦                                                                           ¦ 
¦                                                                           ¦ 
¦Приложение:                                 МИНИСТЪР: .....................¦ 
¦  Списък на влаковете                                                      ¦ 
 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤± 
 
                                                       Приложение № 2 
                                                  към чл. 4, ал. 4, т. 2 
І¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤џ 
¦                 МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА                  ¦ 
¦                 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤                  ¦ 
¦                                 ЛИЦЕНЗИЯ                                  ¦ 
¦                №........ от......../........./........ г.                 ¦ 
¦             за превоз на ....................................             ¦ 
¦               по..........................................                ¦ 
¦                                                                           ¦ 
¦                                                                           ¦ 
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¦                           (Герб на РБългария)                             ¦ 
¦                                                                           ¦ 
¦                                                                           ¦ 
¦               на .........................................                ¦ 
¦                    Булстат: ..........................                    ¦ 
¦         София, ..................................................         ¦ 
¦                                                                           ¦ 
¦                                                                           ¦ 
¦                                                                           ¦ 
¦Приложение:                                 МИНИСТЪР: .....................¦ 
¦  Списък на влаковете                                                      ¦ 
 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤± 
 
                                                       Приложение № 3 
                                         към чл. 4, ал. 5 и чл. 9, ал. 3 
І¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤џ 
¦                 МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА                  ¦ 
¦                 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤                  ¦ 
¦                                 ЛИЦЕНЗИЯ                                  ¦ 
¦                №........ от......../........./........ г.                 ¦ 
¦            за превоз на ......................................            ¦ 
¦                      по железопътната инфраструктура                      ¦ 
¦                                                                           ¦ 
¦                                                                           ¦ 
¦                           (Герб на РБългария)                             ¦ 
¦                                                                           ¦ 
¦                                                                           ¦ 
¦               на ..........................................               ¦ 
¦                   Булстат: ............................                   ¦ 
¦       София, .....................................................        ¦ 
¦                                                                           ¦ 
¦                                                                           ¦ 
¦                                                                           ¦ 
¦                       Валидна до ..................                       ¦ 
¦Приложение:                                 МИНИСТЪР: ...................  ¦ 
¦  Списък на влаковете                                                      ¦ 
 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤± 
 
                                                       Приложение № 4 
                                                 към чл. 17, ал. 4, т. 1 
І¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤џ 
¦                 МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА                  ¦ 
¦                 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤                  ¦ 
¦                                 ЛИЦЕНЗИЯ                                  ¦ 
¦                №........ от......../........./........ г.                 ¦ 
¦    за проверка на техническата изправност на всички типове возила и на    ¦ 
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¦  съответствието на правоспособността и квалификацията на персонала, 
зает  ¦ 
¦                          пряко с управлението им                          ¦ 
¦                                                                           ¦ 
¦                                                                           ¦ 
¦                           (Герб на РБългария)                             ¦ 
¦                                                                           ¦ 
¦                                                                           ¦ 
¦                                                                           ¦ 
¦               на ..........................................               ¦ 
¦                  Булстат: .............................                   ¦ 
¦        София, ....................................................        ¦ 
¦                                                                           ¦ 
¦                                                                           ¦ 
¦                                                                           ¦ 
¦                        Срок на валидност 5 години                         ¦ 
¦                                                                           ¦ 
¦                                            МИНИСТЪР: .....................¦ 
 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤± 
 
                                                       Приложение № 5 
                                                 към чл. 17, ал. 4, т. 2 
І¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤џ 
¦                 МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА                  ¦ 
¦                 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤                  ¦ 
¦                                 ЛИЦЕНЗИЯ                                  ¦ 
¦                №........ от......../........./........ г.                 ¦ 
¦     за проверка на техническата изправност на следните типове возила:     ¦ 
¦ ................................ и на съответствието на правоспособността ¦ 
¦        и квалификацията на персонала, зает пряко с управлението им        ¦ 
¦                                                                           ¦ 
¦                                                                           ¦ 
¦                           (Герб на РБългария)                             ¦ 
¦                                                                           ¦ 
¦                                                                           ¦ 
¦                                                                           ¦ 
¦               на ..........................................               ¦ 
¦                   Булстат: ............................                   ¦ 
¦        София, ...................................................         ¦ 
¦                                                                           ¦ 
¦                                                                           ¦ 
¦                                                                           ¦ 
¦                        Срок на валидност 5 години                         ¦ 
¦                                                                           ¦ 
¦                                            МИНИСТЪР: .....................¦ 
 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤± 
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                                                       Приложение № 6 
                                                 към чл. 30, ал. 4, т. 1 
І¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤џ 
¦Издател на сертификата: ...................................................¦ 
¦                                                                           ¦ 
¦                                СЕРТИФИКАТ                                 ¦ 
¦                              ЗА БЕЗОПАСНОСТ                               ¦ 
¦               №............ от ....../....../........... г.               ¦ 
¦                                                                           ¦ 
¦                 на возилата и за съответната квалификация                 ¦ 
¦                на персонала, зает пряко с управлението им                 ¦ 
¦                                                                           ¦ 
¦                                                                           ¦ 
¦                          (Графично изображение)                           ¦ 
¦                                                                           ¦ 
¦                                                                           ¦ 
¦              Сертификатът удостоверява годността за движение              ¦ 
¦                       по цялата железопътна мрежа                         ¦ 
¦                                                                           ¦ 
¦                                                                           ¦ 
¦                                                                           ¦ 
¦                        Срок на валидност 5 години                         ¦ 
¦                                                                           ¦ 
¦Приложение:                            Ръководител: .......................¦ 
¦  1. Списък на возилата                             (.....................)¦ 
¦  2. Списък на персонала                                                   ¦ 
 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤± 
 
                                                       Приложение № 7 
                                                 към чл. 30, ал. 4, т. 2 
І¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤џ 
¦Издател на сертификата: ...................................................¦ 
¦                                                                           ¦ 
¦                                СЕРТИФИКАТ                                 ¦ 
¦                              ЗА БЕЗОПАСНОСТ                               ¦ 
¦               №............ от ....../....../........... г.               ¦ 
¦                                                                           ¦ 
¦                 на возилата и за съответната квалификация                 ¦ 
¦                на персонала, зает пряко с управлението им                 ¦ 
¦                                                                           ¦ 
¦                                                                           ¦ 
¦                          (Графично изображение)                           ¦ 
¦                                                                           ¦ 
¦                                                                           ¦ 
¦              Сертификатът удостоверява годността за движение              ¦ 
¦             по железопътната мрежа при ограничителни условия              ¦ 
¦...........................................................................¦ 
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¦...........................................................................¦ 
¦                                                                           ¦ 
¦                                                                           ¦ 
¦                        Срок на валидност 5 години                         ¦ 
¦                                                                           ¦ 
¦Приложение:                          Ръководител: ........................ ¦ 
¦  1. Списък на возилата                           (......................) ¦ 
¦  2. Списък на персонала                                                   ¦ 
 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤±  
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НАРЕДБА № 43 от 11.09.2001 г. за железопътен превоз на пътници, 
багажи и колетни пратки 

 
Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 86 от 

5.10.2001 г., в сила от 1.01.2002 г. 
кн. 11/2001 г., стр. 185 

т. 9, р. 4, № 594 
 
 Раздел I 
 Общи положения 
 Чл. 1.  С тази наредба се определят условията и редът за извършване 
на железопътен превоз на пътници, багажи и колетни пратки, изискванията 
към превозните документи и реда за издаването им. 
 Чл. 2.  (1) Железопътните превози на пътници и техните багажи, в т. ч. 
и превозите по специални маршрути и условия, се извършват с пътнически 
влакове. 
 (2) Превозът на пътници, багажи и колетни пратки се извършва с 
различни категории редовни, допълнителни, извънредни и специални 
пътнически и смесени влакове. 
 (3) Редовните пътнически и смесени влакове се движат по 
предварително обявени разписания. 
 (4) Допълнителни влакове се назначават за определен период от 
превозвача при необходимост или в случаите на непреодолима сила, а 
разписанията им се обявяват най-малко шест денонощия преди влизането им 
в сила. 
 (5) Извънредни влакове се назначават от превозвача при 
непреодолима сила или в други особени случаи. 
 (6) Със специалните влакове се извършват превози на пътници по 
договор между железопътните превозвачи и техните клиенти. 
 (7) Железопътните превозвачи, лицензирани за превоз на пътници, 
могат да извършват и други превози със специализирани вагони при условия 
и по ред, определени в тарифата на превозвача. 
 Чл. 3.  (1) Железопътните превозвачи определят условията и цените за 
превоз на пътници, багажи и колетни пратки в тарифи в съответствие с 
разпоредбите на тази наредба. 
 (2) Превозната цена се заплаща предварително. 
 Чл. 4.  При превоз на пътници, багажи и колетни пратки извън 
границите на Република България се прилагат международните 
споразумения, по които Република България е страна. 
 Чл. 5.  (1) Всеки пътник има право да получи място в класата, за която 
притежава билет, да превози безплатно ръчния си багаж и да предаде багаж 
за превоз до гарата, за която пътува, или до друга гара. 
 (2) Пътникът може да използва място от по-висок клас или влак от 
категория с по-висока цена от тези, посочени в билета, при условията, 
посочени в тази наредба и в тарифата на превозвача. 
 Чл. 6.  Железопътните превозвачи могат да включат специални вагони 
в съставите на редовните, допълнителните или специалните влакове въз 
основа на договор при спазване изискванията на наредбата за определяне 
правилата за движение на влаковете, маневрената работа и сигналите, 
подавани в железопътния транспорт. 
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 Чл. 7.  (1) Тарифите за превоз на пътници и багажи съдържат всички 
ценови таблици и спецификации, необходими за изчисление на превозните 
цени и цените за допълнителни услуги, намаленията от цените за пътуване 
за отделни части на транспортния пазар, в съответствие с търговските 
интереси на превозвачите, конкретните условия за превоз и др. 
 (2) Тарифите за предоставяните услуги за превоз на пътници и багажи 
се обявяват публично по подходящ начин, вкл. и ограниченията при 
използването на някои влакове или класи пътнически вагони, цените и 
тарифите за предоставяните услуги, и се прилагат еднакво за всички клиенти. 
 (3) Тарифите за международен превоз на пътници се определят в 
съответствие с разпоредбите на международните договори, по които 
Република България е страна. 
 Чл. 8.  (1) В железопътната гара се осигурява безпрепятствено 
движение до влаковете и обратно на пътниците, пътуващи с влаковете на 
всички железопътни превозвачи. 
 (2) Всички лицензирани железопътни превозвачи имат право на 
информационно обслужване без дискриминация в железопътната гара срещу 
заплащане, като обявяват публично тарифите и тарифните си условия, както 
и разписанията на влаковете в гаровото и окологаровото пространство 
съгласно приетата схема за оформление на пространството в конкретната 
гара. 
 (3) Всички лицензирани железопътни превозвачи имат право срещу 
заплащане да продават билети и абонаментни карти в железопътната гара.  
В този случай се сключва договор, като се прилагат еднакви критерии спрямо 
всички превозвачи при определяне размера на цените за предоставяне 
правото за продажба на билети и карти. 
 Чл. 9.  Превозвачът е длъжен да превози пътника, когато той е 
изпуснал връзка с друг влак поради закъснение на превозвача, като извърши 
превоза с най-близкия по време влак, вкл. и от по-висока категория или класа, 
без заплащане на добавки, по начин, позволяващ пътникът да пристигне до 
местоназначението си с най-малко закъснение. 
 Чл. 10.  Когато превозът се извършва последователно от няколко 
превозвача, железопътните превозвачи могат да предлагат общи условия и 
цени за превоз на пътници, багажни и колетни пратки. 
 Раздел II 
 Превозни документи 
 Чл. 11.  Превозът на пътници се извършва в обикновени пътнически 
или спални и кушет вагони, във втори или първи клас, за пътуване с които 
пътникът е длъжен да се снабди със съответен превозен документ - билет, 
абонаментна карта или друг документ за безплатно пътуване или пътуване с 
намалени цени. 
 Чл. 12.  Билетите съдържат най-малко следните реквизити: 
 1.  наименованието, седалището и адреса на управление на 
превозвача; 
 2.  гарата на заминаване и пристигане; 
 3.  маршрута или маршрутите на пътуването; 
 4.  категорията на влака и класа на вагона; 
 5.  превозната цена; 
 6.  първия ден от валидността на билета; 
 7.  срока на валидност на билета. 
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 Чл. 13.  (1) Железопътните превозвачи осигуряват продажбата на 
превозни документи, които са доказателство, до доказване на противното, за 
сключването и съдържанието на договора за превоз, в чиято цена е включена 
и застраховка на отговорността на превозвача. 
 (2) При пътуване в спален или кушет вагон освен с документ за 
пътуване в съответния клас пътникът е длъжен да се снабди и с билет за 
спално място. 
 (3) Железопътните превозвачи издават картонни, компютърни, 
бланкови и листови билети, билети за запазени места, билети (добавки) за 
влак от по-висока категория, за пътуване в спални и кушет вагони, билети за 
отиване и връщане, билети по календарни цени, маршрутни билети, 
абонаментни карти и други, определени в тарифните условия на всеки 
превозвач. 
 (4) Стойността на изгубени билети и абонаментни карти не се 
възстановява. 
 Чл. 14.  (1) Абонаментните карти дават право на неограничен брой 
пътувания с пътническите и бързите влакове в рамките на срока на 
валидност на абонаментната карта. 
 (2) Абонаментната карта е безименна и се издава за цялата 
железопътна мрежа или за пътуване по определен участък със срок на 
валидност, определен от железопътния превозвач. 
 (3) Абонаментни карти за пътуване по цялата железопътна мрежа се 
издават за разстояния над 400 километра. 
 Чл. 15.  Абонаментната карта задължително съдържа наименованието 
и адреса на управление на лицензирания железопътен превозвач и срока на 
валидност на картата.  Всеки превозвач изготвя образец на абонаментна 
карта и го представя в Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" 
за утвърждаване. 
 Чл. 16.  Абонаментните карти на учащи се и на лица над 55 години - за 
жените, и над 60 години - за мъжете, се издават срещу лична карта по 
образец, утвърден с инструкция, издадена от министъра на транспорта и 
съобщенията. 
 Чл. 17.  (1) Преди започване на пътуването пътникът е длъжен да се 
снабди с превозен документ, който се представя при проверка. 
 (2) Пътник, който не представи при проверка билет, абонаментна карта 
или съответен документ за безплатно или с намалени цени пътуване, е 
длъжен да заплати освен цената на билета или картата и добавка, 
определена в тарифните условия на превозвача. 
 (3) Пътник, който откаже да заплати незабавно цената или добавката, 
се отстранява от превозното средство. 
 (4) От превозното средство се отстраняват и лицата, които 
представляват опасност за сигурността на останалите пътници или за цялото 
движение и за нормалното функциониране на железопътния транспорт, както 
и лицата, които по явно недопустим начин нарушават комфорта на 
останалите пътници.  В тези случаи пътниците нямат право на връщане на 
превозната цена и добавката, нито на цената за превоза на багаж, която са 
заплатили.  Отстраненият пътник не може да изисква неговият багаж, 
предаден за превоз, да му бъде предаден в друга гара освен заявената от 
него крайна гара. 
 Чл. 18.  Пътник, снабден с билет за пътнически или бърз влак, или с 
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билет по календарни цени, се допуска до пътуване с международни влакове 
само след заплащане на разликата в цените за съответното разстояние и 
класа. 
 Чл. 19.  Билетите и абонаментните карти се закупуват от билетните 
каси в гарите, спирките или железопътните бюра за продажба на билети в 
населените места. 
 Чл. 20.  (1) Децата до навършване на седем години, които не заемат 
самостоятелно място, пътуват без билет. 
 (2) Децата до навършване на седем години пътуват с намаление, 
определено в тарифните условия на превозвача, в случаите, когато 
използват самостоятелно място.  Намалението не може да е по-малко от 
половината от цената на билета за възрастни. 
 Чл. 21.  (1) Пътникът е длъжен да се снабди с билет най-късно пет 
минути преди тръгването на влака и да заеме мястото си във вагона след 
установяване на влака на мястото за отпътуване, но не по-късно от половин 
минута преди тръгването му по разписание. 
 (2) Пътникът пътува в класата, за която му е издаден документът за 
пътуване. 
 (3) Пътникът е длъжен да пази билета си или съответния друг документ 
за пътуване и да го представя при поискване от контролните органи. 
 Чл. 22.  (1) Не се допускат до пътуване или могат да бъдат отстранени 
от пътуване: 
 1.  деца под 7 години без придружител; 
 2.  лица в нетрезво състояние, които нарушават обществения ред, не 
изпълняват указанията на контролните органи и представляват опасност за 
реда и сигурността на пътниците; 
 3.  болни лица, които представляват опасност за здравето на 
пътниците; 
 4.  пътници, които откажат да заплатят увеличената цена на билета във 
влака (добавка) в случаите, когато не притежават или притежават нередовен 
документ за пътуване. 
 (2) Децата под 7 години, които пътуват без придружител, се предават 
на органите на полицията. 
 (3) Лицата, които са се разболели по време на път, се превозват до 
първата гара, на която е възможно да им бъде предоставена медицинска 
помощ, като от цената на пътуването се приспада частта за неизвършения 
превоз. 
 (4) В случаите на отстраняване по т. 2 на ал. 1 лицата нямат право на 
възстановяване цената на билета. 
 Чл. 23.  (1) Железопътните превозвачи обявяват публично влаковете 
със задължителна резервация на места и с резервация по желание на 
клиента, както и влаковете със спални и кушет вагони. 
 (2) Билетът не дава право на запазено седящо място.  Запазеното 
място (плацкарта) се заплаща допълнително и дава право на резервация на 
седящо или спално място. 
 (3) Пътникът има право да му бъдат възстановени средствата, 
заплатени за резервация на запазено седящо или спално място във влак със 
задължителна резервация на местата, ако по вина на превозвача такова 
място не му бъде осигурено по време на пътуването. 
 Чл. 24.  Железопътните превозвачи определят и обозначават вагоните 
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и купетата във влаковете, предназначени за пушачи и непушачи. 
 Раздел III 
 Заемане на местата при пътуване.  Внасяне на ръчен багаж и животни 
 Чл. 25.  В гари, от които заминават или пристигат повече влакове, се 
поставят надписи, указващи направлението на всеки влак.  По радиоуредбата 
се съобщава за пристигането, престоя и заминаването на всеки влак, по-
големите гари, където влакът спира, и връзките във възелните гари. 
 Чл. 26.  От двете страни на външните стени на вагона се поставят 
маршрутни табели с обозначение на началната и крайната гара на 
движението, а при нужда и някои междинни гари и номерата на вагоните, 
включени в съставите на бързите и експресните влакове. 
 Чл. 27.  Превозвачите осигуряват ресторант-вагоните да са отворени от 
часа на тръгване на влака до часа на пристигането му в крайната гара. 
 Чл. 28.  Всеки пътник има право да превозва безплатно при себе си 
лесно преносими вещи и предмети като ръчен багаж съгласно условията на 
тарифата. За превоза на ръчен багаж пътникът разполага само с 
пространството, разположено над или под мястото, което заема. 
 Чл. 29.  (1) Не се допуска внасяне в пътническите вагони на: 
 1.  вещества и предмети, забранени за превоз по силата на нормативен 
акт; 
 2.  стоки за търговски цели; 
 3.  предмети, чието естество може да създаде неудобство за 
останалите пътници или да причини вреди; 
 4.  обемисти и крайно тежки предмети; 
 5.  опасни вещества и предмети като заредено оръжие, избухливи, 
запалителни и поддържащи горенето вещества, отровни, радиоактивни или 
корозионни вещества, зловонни и инфекциозни вещества; 
 6.  живи животни и птици освен по реда, предвиден в тарифните 
условия на превозвача за превоз на пътници. 
 (2) Превозвачите определят в тарифните си условия кои стоки и при 
какви конкретни условия се превозват, както и изискванията им към 
опаковката и маркировката на багажите, вкл. и изискванията по отношение 
превоза на животните. 
 Чл. 30.  За международните превози се издава разписка при 
регистрирането на багажите от пътниците.  Разписката съдържа отправната и 
получаващата гара, маршрута, деня и часа на приемане, броя на багажите, 
броя и масата на колетите, превозната цена и др. 
 Чл. 31.  (1) Пътникът отговаря за своя багаж и за животните, които 
взема със себе си. 
 (2) До доказване на противното пътникът отговаря и за всяка повреда, 
причинена от предметите или животните, които носи със себе си, на другите 
пътници, на багажите им или на вагоните, установена с констативен протокол 
по образец, утвърден от превозвача. 
 (3) Превозвачът има право при сериозно основание за нарушение на 
изискванията на чл. 29 да извърши проверка в присъствието на пътника на 
естеството на вещите, внесени в пътническите вагони.  При невъзможност да 
бъде идентифициран пътникът - притежател на багажа, проверката се 
извършва в присъствие на двама свидетели, които не работят при 
превозвача. 
 Раздел IV 
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 Проверка на превозните документи 
 Чл. 32.  Превозният персонал и контролните органи на превозвача 
проверяват редовността на документите за пътуване и документите, които 
дават право на безплатно пътуване или на пътуване с намалени цени. 
 Чл. 33.  Билетите на пътниците от спалните и кушет вагоните се 
събират и съхраняват от кондуктора на вагона и се представят за проверка на 
превозния персонал или контролните органи на превозвача. 
 Чл. 34.  При проверка на международните билети кондукторът 
отбелязва на гърба на билета номера на влака и датата на пътуването и се 
подписва.  В случаите, когато влакът се обслужва от няколко превозни 
бригади, се отбелязва и участъкът, който обслужват. 
 Чл. 35.  Превозният персонал или контролните органи на превозвача 
задържат един екземпляр от билета за пътуване със спален или кушет вагон 
при международни превози на пътници. 
 Чл. 36.  (1) Пътниците заплащат цената на билета и съответна добавка, 
определена в тарифата на превозвача, за всеки конкретен случай, когато: 
 1.  пътуват без превозен документ; 
 2.  пътуват с подправен документ или с документ с изтекъл срок на 
валидност; 
 3.  пътуват в посока, различна от указаната в превозния документ; 
 4.  пътуват с билет, издаден за друг влак или съдържащ други 
нередовности. 
 (2) За всички плащания във влаковете в съответствие с определените в 
тарифата размери, се издава съответен документ. 
 Чл. 37.  (1) В случаите, когато пътникът откаже да заплати превозната 
цена и съответната добавка, той се отстранява от превозното средство. 
 (2) При невъзможност за предприемане на мерките по ал. 1 
проверяващите лица (превозният персонал и контролните органи на 
превозвача) съставят констативен протокол по образец, утвърден от 
превозвача, подписан от двама свидетели, в който се описва нарушението и 
се отразяват данните от личната карта или друг документ за установяване 
самоличността на нарушителя, за събиране на сумата по съдебен ред. 
 Раздел V 
 Съхранение на ръчен багаж 
 Чл. 38.  (1) Железопътните превозвачи организират съхранението на 
ръчен багаж в гарите. 
 (2) Условията за съхранение се определят от тарифата на всеки 
превозвач. 
 (3) При приемане на багажа се издава разписка. 
 Чл. 39.  (1) Пътниците могат да обявят стойността на предадения за 
съхранение ръчен багаж.  Обявената стойност не трябва да превишава 
действителната стойност на ръчния багаж. 
 (2) Железопътните превозвачи определят в тарифите си кои багажи не 
се приемат за съхранение с обявена стойност, както и видовете багажи и 
случаите, при които багажите се приемат задължително с обявена стойност.  
При обявяване на стойността пътниците заплащат допълнителна цена, 
определена в тарифата. 
 (3) При установена липса на ръчен багаж, чиято стойност е обявена 
предварително, железопътният превозвач заплаща обезщетение на пътника 
в размер на обявената стойност. 
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 Чл. 40.  Превозвачът има право при съмнение да провери дали 
съдържанието на ръчния багаж отговаря на първоначалната наличност.  
Проверката се извършва задължително в присъствието на пътника, а при 
невъзможност - в присъствието на двама свидетели, които не работят при 
превозвача. 
 Раздел VI 
 Превоз и съхранение на багажни пратки 
 Чл. 41.  (1) Всеки пътник може да предаде за превоз багаж (багажни 
пратки) срещу представяне на документ за пътуване.  Размерът и условията 
за превоз на предмети и вещи като багажни пратки, както и забранените за 
превоз багажни пратки се определят в тарифата на всеки превозвач. 
 (2) Багажни пратки се приемат за превоз от и за гари, които са открити 
за тази дейност и публично обявени от превозвачите. 
 (3) При приемане на багажа се издава багажна разписка.  Формата и 
съдържанието на багажната разписка се определя в тарифата на превозвача.  
При получаване на багажната разписка пътникът проверява за верността на 
записаните в нея данни. 
 (4) Железопътните превозвачи носят отговорност за опазването на 
приетите за превоз багажни пратки от момента на приемането им до момента 
на предаването им на пътниците, но не по-късно от срока по чл. 49. 
 Чл. 42.  (1) Железопътните превозвачи дължат обезщетение на 
пътника за липси или повреди, както и за неспазен срок за доставка на 
багажните пратки в размер, определен в тарифата на превозвача. 
 (2) В случай, че пътникът не е удовлетворен от изплатеното му 
обезщетение за липси, повреди или неспазен срок за доставка на багажната 
пратка, той може да предяви претенцията си по съдебен ред. 
 Чл. 43.  (1) Пътниците могат да обявят стойността на предадената за 
превоз багажна пратка.  Обявената стойност не трябва да превишава 
действителната стойност на багажната пратка. 
 (2) Железопътните превозвачи определят в тарифата багажните 
пратки, които не се приемат за съхранение с обявена стойност, както и 
случаите, в които багажните пратки се приемат задължително с обявена 
стойност.  При обявяване на стойността пътниците заплащат допълнителна 
цена, определена в тарифата. 
 (3) При установена липса на багажна пратка с обявена стойност 
железопътният превозвач заплаща обезщетение в размер на обявената 
стойност. 
 Чл. 44.  (1) Багажните пратки се превозват във фургона на влака, с 
който пътува пътникът.  Натоварването, претоварването и разтоварването се 
извършват от железопътния превозвач в съответствие с условията и реда, 
определени в тарифата на превозвача. 
 (2) Железопътните превозвачи определят в кои влакове ще се 
превозват багажни пратки, като ги посочват при публичното обявяване на 
разписанията си. 
 (3) Превозвачът има право при сериозно основание за нарушение на 
изискванията на чл. 29 да извърши проверка за естеството на вещите, 
предадени като багажни пратки в пътническите вагони, в присъствието на 
пътника.  При невъзможност да бъде идентифициран пътникът - притежател 
на багажа, проверката се извършва в присъствие на двама свидетели, които 
не работят при превозвача. 
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 Чл. 45.  Железопътните превозвачи могат да откажат приемането на 
багажни пратки, чиято опаковка не отговаря на изискванията, посочени в 
тарифните условия, или има следи от повреди.  Ако такива багажни пратки се 
приемат за превоз, железопътните превозвачи имат право да отбележат в 
багажната разписка състоянието на багажната пратка.  Счита се, че пътникът 
не възразява, ако приеме багажната разписка срещу подпис.  Железопътните 
превозвачи могат да предлагат нова опаковка при условия, определени в 
тарифата. 
 Чл. 46.  (1) Пътникът има право да изиска багажната си пратка в гарата 
на местонахождението след пристигане на влака, с който е превозвана, 
веднага след изтичане на времето, необходимо за предоставянето й, вкл. и 
времето за митнически контрол, ако се налага такъв. 
 (2) Допуска се освобождаване на багажни пратки в посредни 
(междинни) гари срещу представяне на багажната разписка, ако времето и 
условията позволяват това. 
 (3) Железопътният превозвач предава багажната пратка на 
предявителя на багажната разписка след заплащане на допълнителни суми, 
когато са предвидени такива. 
 (4) Пътникът може да изиска от железопътния превозвач да направи 
проверка на багажната пратка в негово присъствие за констатиране на 
предполагаеми липси или повреди. 
 Чл. 47.  Когато пътникът не може да представи багажната разписка, той 
е длъжен да докаже, че е собственик на багажната пратка, като представи 
писмен опис на съдържанието й. За получаване на багажната пратка 
пътникът подписва декларация, а при необходимост превозвачът изисква 
внасяне на гаранция, определена в тарифата. 
 Чл. 48.  Срокът за доставка на багажната пратка започва да тече от 
часа на тръгването на влака, за който е приета за превоз, и изтича в 24.00  
часа на деня на пристигането на влака в гарата. 
 Чл. 49.  (1) Пристигналите багажни пратки се съхраняват безплатно до 
24.00 часа на деня, следващ деня на пристигането.  След изтичане на този 
срок те се съхраняват 30 денонощия с изключение на багажните пратки с 
лесно развалящо се съдържание, чийто срок за съхранение се определя в 
тарифата. 
 (2) За съхранението се заплаща допълнителна цена.  След изтичането 
на срока за съхранение железопътният превозвач съставя констативен 
протокол и има право да продаде или унищожи непотърсения багаж. 
 Чл. 50.  Багажната пратка се счита за изгубена, когато не пристигне в 
получаващата гара в срок 20 денонощия считано от деня на пристигането на 
влака, за който е била предадена, освен ако не е била задържана от 
следствени или митнически органи.  След изтичането на този срок пътникът 
има право на обезщетение съгласно тарифата. 
 Чл. 51.  (1) За всяка пълна или частична липса или повреда на багажна 
пратка се съставят констативни протоколи по образец, утвърден от 
превозвача. 
 (2) При установена с констативен протокол пълна или частична липса 
или повреда на багажна пратка с обявена стойност железопътният превозвач 
заплаща обезщетение в размер на обявената стойност или пропорционално 
на стойността на липсващата или повредена част от пратката. 
 Чл. 52.  (1) Когато изгубена багажна пратка е намерена, след като 
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пътникът е получил обезщетение, железопътният превозвач го уведомява за 
намирането й. Ако пътникът желае да получи багажната си пратка, той 
следва да се яви в 30-дневен срок от деня на връчването на съобщението 
или писмено да съобщи адреса, на който да му бъде изпратена багажната 
пратка.  В този случай полученото обезщетение подлежи на връщане. 
 (2) В случаите по предходната алинея багажната пратка се превозва 
безплатно до гарата, която пътникът е посочил.  Железопътният превозвач 
дължи обезщетение на пътника за неспазване на срока на доставка в размер, 
определен в тарифата. 
 Чл. 53.  Железопътните превозвачи се освобождават от отговорност за 
липси и повреди, ако багажната пратка е предадена на пътника и той не е 
направил веднага писмено възражение, както и при липси и повреди, 
причинени поради непреодолима сила. 
 Раздел VII 
 Превоз на колетни пратки 
 Чл. 54.  Превозът на колетни пратки (колети) се извършва във фургона 
на влака или в багажното отделение на мотрисните влакове. 
 Чл. 55.  (1) Като колетни пратки се приемат пратките, които: 
 1.  могат да се натоварят и подредят във фургона на влака, без да 
причинят повреда на другите пратки; 
 2.  имат общо тегло до 300 кг, а за отделен колет не повече от 35 кг 
тежина, дължина 2 метра и обем 1 кубически метър; 
 3.  имат необходимата опаковка, когато естеството им изисква това, в т. 
ч. и стандартната опаковка, предпазваща от повреда или счупване 
лесноразвалящите се или чупливи предмети; 
 4.  имат етикет, поставен от изпращача, с данни за отправната и 
получаващата гара, знаци или номера на колетите, адрес на изпращача и 
адрес на получателя. 
 (2) Неопакованите мотоциклети и велосипеди се приемат само за 
влака, в който пътува техният изпращач. 
 (3) Детските колички с четири колела, велосипедите или чифт ски се 
таксуват като колетна пратка от 20 кг. 
 (4) Натоварването, претоварването и разтоварването на колетните 
пратки се извършва от железопътния превозвач или от клиента при условия и 
по ред, определени в тарифата на превозвача. 
 Чл. 56.  (1) Не се приемат за превоз колетни пратки: 
 1.  с неотстранени стари етикети и надписи, както и опаковани в 
полиетиленово фолио; 
 2.  съдържащи избухливи, самозапалителни, запалителни, отровни, 
разяждащи, зловонни, заразни, радиоактивни или други подобни вещества; 
 3.  без етикет от изпращача или без адрес на получателя. 
 (2) Превозвачите могат да определят в тарифите си и допълнителни 
условия за превоз на колетни пратки, както и да откажат превоза и на други 
видове колетни пратки. 
 (3) Превозвачът има право при сериозно основание за нарушение на 
изискванията по ал. 1 да извърши проверка на съдържанието на колетните 
пратки, внесени в пътническите вагони, предадени за превоз.  В този случай 
проверката се извършва в присъствие на двама свидетели, които не работят 
при превозвача. 
 Чл. 57.  (1) Колетни пратки се приемат от и за гари, които са открити за 
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тази дейност. 
 (2) Железопътните превозвачи определят в кои влакове ще се 
превозват колетните пратки, като ги посочват при публичното обявяване на 
разписанията си. 
 (3) Колетните пратки се предават за превоз с колетна товарителница, 
срещу която изпращачът получава колетна разписка. 
 (4) В товарителницата изпращачът обявява съдържанието на пратката. 
Железопътният превозвач може да проверява обявеното съдържание на 
колетната пратка.  При неверни данни превозвачът може да откаже приемане 
на пратката за превоз. 
 (5) Формата и съдържанието на колетната разписка и колетната 
товарителница се определят в тарифата на превозвача. 
 Чл. 58.  Железопътните превозвачи могат да откажат приемането и на 
колетни пратки, чиято опаковка не отговаря на изискванията, посочени в 
тарифата, или има следи от повреди.  Ако такива колетни пратки се приемат 
за превоз, железопътните превозвачи отбелязват в колетната разписка 
състоянието на пратката и ако клиентът приеме колетната разписка срещу 
подпис, счита се, че приема това състояние.  Железопътните превозвачи 
могат да предлагат нова опаковка при условия, посочени в тарифата. 
 Чл. 59.  (1) Изпращачът може да обяви стойността на предадената за 
превоз колетна пратка.  Обявената стойност на колетната пратка не може да 
превишава действителната й стойност. 
 (2) Железопътните превозвачи определят в тарифите си кои колетни 
пратки се приемат за превоз без обявена стойност, видовете колетни пратки 
и случаите, при които колетните пратки се приемат задължително с обявена 
стойност.  При обявяване на стойността клиентите заплащат допълнителна 
цена, определена в тарифата. 
 (3) При констатирана пълна или частична липса или повреда на 
колетна пратка с обявена стойност железопътният превозвач заплаща 
обезщетение в размер на обявената стойност или пропорционално на 
липсващата или повредена част от колетната пратка. 
 Чл. 60.  (1) Железопътните превозвачи уведомяват получателите за 
пристигналите на техен адрес колетни пратки при условия и по ред, 
определени в тарифата.  Когато в товарителницата е вписана забележка "ще 
се яви лично", уведомяване не се извършва. 
 (2) Пратките се освобождават от получателя след установяване на 
неговата самоличност и заплащане на допълнителните услуги, ако такива са 
извършени. 
 (3) Пратките под митнически контрол се освобождават след 
извършване на митническите формалности. 
 Чл. 61.  (1) Железопътният превозвач носи отговорност за опазване на 
колетните пратки от момента на приемането им до момента на предаването 
им на получателя. 
 (2) За всяка пълна или частична липса или повреда на колетна пратка 
се съставя констативен протокол по образец, утвърден от превозвача. 
 (3) При пълна или частична липса или повреда на колетна пратка, както 
и при неспазване на срока на доставката й железопътният превозвач 
заплаща обезщетение, определено по размер в тарифата на всеки 
превозвач. 
 (4) В случай, че пътникът не е удовлетворен от изплатеното му 
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обезщетение за липси, повреди или неспазен срок за доставка на колетната 
пратка, той може да предяви претенцията си по съдебен ред. 
 Чл. 62.  Железопътните превозвачи не носят отговорност за липси и 
повреди, ако колетната пратка е освободена от получателя и той не е 
направил веднага писмено възражение, както и за вреди, причинени при 
непреодолима сила. 
 Чл. 63.  Колетната пратка се счита за изгубена, когато не пристигне в 
получаващата гара в срок до 30 денонощия от датата на приемането й за 
превоз, освен ако не е била задържана от следствени или митнически органи.  
След изтичането на този срок, приносителят на колетната разписка има 
право на обезщетение съгласно тарифата на превозвача. 
 Чл. 64.  (1) Пристигналите колетни пратки се съхраняват безплатно до 
24.00 часа на деня, следващ деня на уведомяването.  След изтичане на този 
срок те се съхраняват 30 денонощия с изключение на колетни пратки с лесно 
развалящо се съдържание, срокът на които се определя в тарифата на 
превозвача. 
 (2) За съхранението се заплаща допълнителна цена, определена в 
тарифата. След изтичането на този срок железопътният превозвач може да 
продаде или унищожи непотърсената колетна пратка, за което се съставя 
констативен протокол. 
 Раздел VIII 
 Отговорности 
 Чл. 65.  Отговорността на превозвача и на пътниците при железопътен 
превоз на пътници е в пределите на отговорността, предвидена в 
международните договори за железопътен транспорт, по които Република 
България е страна, и чл. 74 - 78 от Закона за железопътния транспорт. 
 Чл. 66.  (1) Превозвачът отговаря за живота и всяко телесно или 
психическо увреждане на пътника, причинено по време на превоза, когато 
пътникът се е намирал в превозното средство или се е качвал, или е слизал 
от него. 
 (2) Превозвачът отговаря и за пълната или частична липса или повреда 
на ръчен багаж, багажни или колетни пратки, вкл. и на животни. 
 Чл. 67.  В случай на причиняване на телесно или психическо увреждане 
на пътника превозвачът изплаща обезщетение, което включва: 
 1.  разноските, необходими за лечение и транспорт на лицето; 
 2.  обезщетение за вредите, причинени от пълната или частичната 
нетрудоспособност или поради увеличаване на разходите по причина на 
претърпените вреди. 
 Чл. 68.  В случай на смърт на пътника обезщетението включва и 
необходимите разноски по погребението или кремирането на пътника, както и 
обезщетение на лицата, които са имали право на издръжка от загиналото 
лице. 
 Чл. 69.  Превозвачът носи отговорност за действията на своите 
работници и служители, свързани с изпълнението на превозната услуга. 
 Раздел IX 
 Рекламации и искове 
 Чл. 70.  (1) Право да предяви рекламация срещу железопътен 
превозвач има лицето, което има право на иск срещу превозвача и представи 
билет, багажна или колетна разписка, или докаже правото си по друг начин. 
 (2) Предявяването на рекламации пред превозвача се извършва в 
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определените в чл. 106 от Закона за железопътния транспорт срокове в 
писмена форма с посочване предмета на рекламацията, основанието и 
размера на претендираната сума.  Към рекламацията се прилагат 
документите, доказващи претенцията. 
 (3) Размерът на сумата, която се връща на пътника за неизползвани 
билети, както и сумите, които не подлежат на връщане, се определят в 
тарифата на всеки превозвач. 
 (4) Рекламация за неизползвани билети може да се предяви до шест 
месеца считано от датата на издаването им. 
 Чл. 71.  Съдебни искове срещу превозвача се предявяват в сроковете, 
определени в закона. 
 
 ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 
 § 1.  По смисъла на тази наредба: 
 1.  "Тарифа" са всички търговски условия и превозните цени на 
железопътните превозвачи. 
 2.  "Вътрешноградски" са превозите между гари и спирки, извършвани в 
границите на едно населено място. 
 3.  "Междуселищни" са превозите по линии, свързващи отделни 
населени места на територията на Република България. 
 4.  "Международни" са железопътните превози, при които се преминава 
през държавна граница. 
 5.  "Непреодолима сила" е непредвидено или непредотвратимо 
събитие от извънреден характер, което превозвачът, независимо от взетите 
от него мерки според особеностите на случая, не може да избегне или 
последиците от което не може да предотврати. 
 6.  "Добавка (увеличена цена)" е стойността на билета за съответното 
разстояние, увеличена с определена в тарифата сума. 
 7.  "Багажи" са ръчният багаж на пътниците и багажните пратки. 
 8.  "Превозен персонал" са началникът на влака и кондукторите. 
 ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 § 2.  Тази наредба се издава на основание чл. 62 от Закона за 
железопътния транспорт. 
 § 3.  Наредбата влиза в сила от 1 януари 2002 г.  
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НАРЕДБА № 44 от 10.10.2001 г. за превоз на товари с железопътен 
транспорт 

 
Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 92 от 

26.10.2001 г. 
кн. 11/2001 г., стр. 197 

 
 Раздел I 
 Общи разпоредби 
 Чл. 1.  (1) С тази наредба се определят условията и редът за 
извършване на железопътен превоз на товари, изискванията към превозните 
документи и редът за издаването им. 
 (2) Тази наредба се прилага и за международните превози, доколкото 
не противоречи на международните договори за железопътен транспорт, по 
които Република България е страна. 
 (3) Превозът на колетни пратки се извършва при условията и по реда, 
предвиден в Наредбата за превоз на пътници, багажи и колетни пратки. 
 Чл. 2.  (1) Железопътният превоз на товари се извършва с открити, 
покрити или специализирани вагони и контейнери според естеството на 
товарите и условията, определени от превозвача. 
 (2) Железопътните превозвачи определят условията и цените за 
превоз на товари в тарифи в съответствие с разпоредбите на тази наредба.  
Не се допуска събиране на други суми извън превозните цени и добавките, 
предвидени в тарифата, и направените разходи от превозвача, освен ако не е 
уговорено друго между страните по превозния договор. 
 (3) Тарифата съдържа разпоредби относно изискванията при превозите 
на товари, тарифните разстояния и тарифните направления, принципите на 
тарифиране, необходимите елементи за изчисляването на превозните цени, 
добавките и другите условия, предмет на правоотношенията по договора за 
превоз на товари, сключен между превозвача и изпращача, както и особени 
разпоредби по отношение превоза на частни вагони, на контейнери и др. 
 (4) Тарифата се прилага при еднакви условия спрямо всички клиенти. 
Превозвачът може да прави тарифни намаления на клиентите си, при 
условие че на потребителите, които са в съпоставимо положение, се 
предоставят съпоставими тарифни условия. 
 (5) Тарифата и измененията й се считат за надлежно публикувани от 
момента, в който превозвачът предостави всички подробности от нея на 
разположение на клиентите си. 
 Чл. 3.  (1) Превозвачът е длъжен да извърши всякакъв превоз на 
товари при условие, че: 
 1.  изпращачът отговаря на изискванията на международните договори 
за железопътен транспорт, по които Република България е страна, на закона 
и на тази наредба; 
 2.  превозът е възможен с персонала и превозните средства на 
превозвача и съответства на капацитета на трафика; 
 3.  превозът не е възпрепятстван от обстоятелства, които превозвачът 
не може да предотврати и чието отстраняване не зависи от него. 
 (2) Превозвачът приема за превоз товари от и за гари, открити за 
товарни превози.  Списъкът на гарите и вида на търговската дейност, за 
които са открити, се публикуват в указател, издаден от превозвача. 



 106

 (3) Товарите се натоварват през работното време на отправните гари, 
което превозвачът е длъжен да оповести. 
 (4) Превозвачът не е длъжен да приема за превоз товари, чието 
натоварване, претоварване или разтоварване изисква използване на 
специални приспособления, освен ако съответните гари разполагат с такива 
приспособления. 
 Чл. 4.  Не се допускат за превоз: 
 1.  вещества или предмети, които са забранени за превоз съгласно 
Правилника за международен железопътен превоз на опасни товари (RID); 
 2.  скъпоценни предмети, ценни книжа, пари, предмети на изкуството, 
панаирни коли; 
 3.  предмети, които поради своите размери, маса или свойства не могат 
да бъдат превозени, поради ограничения, наложени от пътните съоръжения 
или подвижния състав; 
 4.  предмети, за чийто превоз е установен монопол на българските 
пощи; 
 5.  колетни пратки, чийто превоз се извършва с пътнически влакове, с 
изключение на пратките, превозвани с пощенски вагони; 
 6.  товари, за които в товарителницата има предписание от изпращача 
с упътвания и изисквания, различаващи се от тези, предвидени в тарифата 
на превозвача. 
 Чл. 5.  При спазване на особени условия се допускат за превоз: 
 1.  вещества и предмети, които се превозват при условията на RID и 
приложение № 2 към Съглашението за международно железопътно сточно 
съобщение от 1951 г. (СМГС) или по споразумение между превозвача и 
клиента; 
 2.  подвижни жп возила на собствени колооси; 
 3.  товари, чийто превоз създава затруднения, поради техните размери, 
маса или свойства; 
 4.  мъртъвци, живи животни или др. 
 Раздел II 
 Сключване и изпълнение на договора за превоз на товари 
 Чл. 6.  (1) Договорът за превоз на товари се счита за сключен, след 
като превозвачът приеме товара за превоз в отправната гара заедно с 
товарителницата.  Датата на приемане на товара за превоз се установява с 
полагане на датния гаров печат на превозвача върху товарителницата. 
 (2) Товарителницата се оформя от изпращача в съответствие с 
изискванията на чл. 84 от Закона за железопътния транспорт.  Изпращачът 
носи отговорност за всички последствия, произтичащи от неправилни, 
неточни, непълни данни в товарителницата или данни, вписани другаде, 
вместо на определеното място за това. 
 (3) Всеки изпращач представя в отправната гара надлежно попълнена 
товарителница, която придружава пратката до получаващата гара. 
 (4) С предаването на товарителницата изпращачът заплаща на 
превозвача всички превозни цени, добавки и други разноски, свързани с 
превоза, освен ако не е уговорено друго. 
 (5) След поставянето на печата товарителницата служи като 
доказателство за сключването и съдържанието на превозния договор. 
 Чл. 7.  (1) С една товарителница могат да се предадат за превоз: 
 1.  неделими маси или товари с изключителни размери, чието 
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натоварване изисква повече от един вагон; 
 2.  пратки, натоварени в няколко вагона, ако особените разпоредби за 
превоза, международните договори или тарифи допускат това за цялото 
транспортно направление. 
 (2) Не се приемат с една товарителница товари: 
 1.  които поради своето естество не могат да бъдат натоварени без 
затруднения; 
 2.  част от натоварването на които се извършва от превозвача, а друга 
част от изпращача; 
 3.  чието съвместно натоварване с други товари нарушава 
разпоредбите на митницата или други административни органи; 
 4.  които се допускат за превоз при определени условия, когато тяхното 
съвместно натоварване с други товари е забранено съгласно RID или други 
международни договори, по които Република България е страна. 
 Чл. 8.  (1) За превозите, които се извършват по линии с различно 
междурелсие, броят на товарителниците, използвани за цялото превозно 
разстояние, се определя от превозвача при отправната гара. 
 (2) За превозите от гара на теснопътен участък (с междурелсие по-
малко от 1435 мм) броят на товарителниците, които се използват за цялото 
превозно разстояние, се определя от разпоредбите, приложими по линията с 
по-голяма широчина на междурелсието, намиращо се в съседство с 
теснопътната жп линия, а не от отправната гара. 
 Чл. 9.  Изпращачът може да впише в товарителницата транспортното 
направление на товара в съответствие с транспортните направления, 
определени в тарифата на превозвача. 
 Чл. 10.  (1) Превозните цени, добавки и разноски, свързани с превоза, 
както и сроковете за превоз и сроковете за доставяне на товара се 
изчисляват въз основа на транспортното направление, предписано от 
изпращача, а при липса на такова - въз основа на избраното от превозвача 
транспортно направление. 
 (2) Когато дадените от изпращача указания не са достатъчни за 
определяне на транспортното направление или приложимите тарифи, вкл.  и 
в случаите, когато дадените указания са несъвместими, превозвачът избира 
транспортното направление, което по негова преценка е най-благоприятно за 
изпращача на товара. 
 (3) В случаите по ал. 2 превозвачът не носи отговорност за вредите, 
произтекли от избора, освен при умисъл или груба небрежност. 
 Раздел III 
 Заявяване на вагони за натоварване 
 Чл. 11.  (1) Изпращачът писмено заявява пред превозвача 
необходимия брой и вид вагони не по-късно от 48 часа преди деня на 
натоварването или ги заявява с месечен календарен план-график, като 
посочва вида на товара, неговата маса, отправната и получаващата гара. 
 (2) Превозвачът може да изисква парична гаранция при заявяване на 
вагон за натоварване в размер, определен от тарифите. 
 (3) Превозвачът уведомява изпращача за своя сметка, ако не може да 
осигури вагоните за определената дата, не по-късно от 24 часа преди срока 
за подаване на вагоните. 
 (4) Превозвачът носи отговорност, ако вагоните не са осигурени за 
определената със заявката дата и изпращачът не е уведомен в срока по ал. 
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3. 
 (5) Изпращачът носи отговорност, ако откаже предоставените му 
вагони или не ги натовари след подаването им на отправната гара. 
 Чл. 12.  (1) При непредвидени обстоятелства превозвачът може да 
разпореди: 
 1.  да се спре изцяло или частично приемането на товари за превоз; 
 2.  определени товари да бъдат временно изключени за превоз или да 
се допускат за превоз само при определени условия; 
 3.  определени товари временно да бъдат приемани с предимство за 
превоз. 
 (2) Превозвачът предварително уведомява писмено всички гари за 
ограниченията по ал. 1. 
 Раздел IV 
 Състояние, опаковка, маркиране на товарите 
 Чл. 13.  (1) Изпращачът е длъжен да предаде товара подходящо 
опакован, съобразно естеството му, като го защити срещу частична или 
пълна загуба или повреда. 
 (2) Изпращачът носи отговорност за вредите, настъпили поради липса 
или лошо състояние на опаковката.  При предоставяне на товари, изискващи 
опаковка, в неопакован вид или с недостатъци в опаковката изпращачът 
отбелязва тези обстоятелства в товарителницата, като декларира, че 
вредите, които биха настъпили, са за негова сметка. 
 (3) При неопакован съгласно изискванията товар превозвачът може да 
извърши опаковането по искане на клиента срещу заплащане по цени, 
определени в тарифата на превозвача. 
 (4) Превозвачът може да откаже превоза на неопакован товар или на 
товар с опаковка, която не отговаря на изискванията. 
 Чл. 14.  (1) В случаите, когато с оглед естеството и изискванията на 
товара е задължително неговото маркиране, то се извършва от изпращача 
чрез поставяне на знаци и номера върху пратката. 
 (2) Маркирането трябва да бъде ясно, видимо, четливо и трайно 
различаващо се от цвета на опаковката на товара. 
 (3) Маркирането е задължително, когато се превозват пратки, 
съставени от товари от различен вид и качество, опаковани в еднообразна 
опаковка. 
 Чл. 15.  (1) Eтикeтирането се извършва от изпращача по установен от 
превозвача отпечатан образец, който съдържа наименованието на 
отправната и получаващата гара, името и адресите на изпращача и 
получателя.  Данните на етикета трябва да съвпадат с данните, вписани в 
товарителницата. 
 (2) Eтикeтирането на вагонните пратки се извършва от двете страни на 
вагона.  За превоз на вагонни пратки за износ етикетирането се извършва с 
латински букви. 
 Раздел V 
 Предаване на товарите 
 Чл. 16.  (1) Превозвачът може да приеме временно на склад товари, 
които няма да се превозват незабавно.  Условията за съхранение се 
договарят между страните по превозния договор. 
 (2) Превозвачът поема отговорността за опазването на целостта и 
съдържанието на товара от момента на приемането му на склад. 
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 (3) Превозвачът не е длъжен да приеме на склад лесноразваляеми 
товари. Не се допуска приемане на опасни товари на склад. 
 Чл. 17.  (1) Изпращачът може да обяви в товарителницата стойността 
на предадената за превоз пратка. 
 (2) Обявената стойност не трябва да превишава действителната 
стойност на товара. 
 (3) Товарите, които задължително се приемат по обявена стойност, се 
определят в тарифата на превозвача. 
 Чл. 18.  Превозвачът може да допусне товара (товарната пратка) да 
бъде придружавана от пълномощник на изпращача.  Условията за 
придружаване на пратката се определят в тарифата на превозвача. 
 Чл. 19.  (1) Натоварването на вагоните се извършва от изпращача, а 
разтоварването след доставката - от получателя, освен ако не е уговорено 
друго между изпращача и железопътния превозвач. 
 (2) Натоварването се извършва равномерно по надлъжната и 
напречната ос на вагоните, като товарът се укрепва съгласно изискванията, 
съдържащи се в предписанията за натоварване към Правилника за взаимно 
използване на товарните вагони в международно съобщение (RIV). 
 Чл. 20.  (1) Зачисляването на вагоните за натоварване и връщането им 
след натоварване се извършва с предавателна ведомост, в която се записват 
номерът на вагона, датата и часът, и се подписва от представители на 
предаващата и на приемащата страна.  При отказ на една от страните 
предавателната ведомост се подписва от двама свидетели. 
 (2) Сроковете за натоварване на вагоните се определят в тарифата и 
започват да текат след зачисляването им на изпращача. 
 Чл. 21.  Изпращачът заплаща цени за престой на вагона при условия и 
цени, определени в тарифата. 
 Раздел VI 
 Правила за пломбиране на вагоните 
 Чл. 22.  (1) Превозвачът пломбира със собствени пломби покритите 
товарни, резервоарни и специализирани вагони и контейнери на всички 
места, даващи достъп до товара при приемането му за превоз, след 
поставяне на такива от изпращача или други административни органи, когато 
това се изисква. 
 (2) Видът на пломбите и начинът на пломбиране се определят от 
превозвача, доколкото не противоречат на изискванията, определени в 
международните споразумения, по които Република България е страна. 
 (3) Пломбите, поставени от превозвача, носят неговото име, името на 
гарата, в която са поставени, серията и поредния номер. 
 (4) Пломбите се поставят така, че да не се повреждат по време на 
превоза и вагонът да не може да бъде отворен, без нарушаване на целостта 
им. 
 (5) Превозвачът определя случаите, при които се поставят пломби на 
откритите вагони, покрити с мушами. 
 (6) Резервоарните вагони в пълно състояние се пломбират на капака 
на люка, централния кран и крановете за източване. 
 Чл. 23.  Поставените пломби от изпращача и превозвача се вписват в 
съответните графи на товарителницата, вкл.  тяхната серия и пореден номер, 
и мястото на поставянето им. 
 Чл. 24.  Когато в получаващата гара превозвачът предаде на 
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получателя вагон с изправни пломби на изпращача и превозвача или на един 
от тях, се счита, че съдържанието на вагона е записаното в товарителницата.  
Изпращачът носи отговорност пред получателя за разликата в тежината или 
броя на товарните единици. 
 Чл. 25.  Когато в получаващата гара се установи, че вагонът е със 
скъсани пломби или с пломби, които не отговарят на посочените в 
товарителницата, разтоварването на вагона се извършва в присъствието на 
превозвача и се съставя констативен протокол за евентуални липси и 
повреди, установени чрез броене или мерене. 
 Чл. 26.  При превоз на пратки в открити вагони изпращачът 
задължително ги напръсква с варно мляко или друг подходящ разтвор.  При 
ненарушена маркировка в получаващата гара се счита, че съдържанието на 
вагона е записаното в товарителницата. 
 Раздел VII 
 Установяване и проверка на съдържанието, брой и тегло на пратките 
 Чл. 27.  (1) Превозвачът установява теглото на всички пратки, 
предадени за превоз. 
 (2) Теглото на вагонната пратка се установява чрез измерване с 
вагонни везни при спазване разпоредбите на тази наредба.  Изпращачът 
заплаща цена съгласно тарифата на превозвача. 
 Чл. 28.  (1) Вагонните пратки се измерват от превозвача в отправната 
гара.  В случай че отправната гара няма вагонна везна, измерването на 
вагонните пратки се извършва в първата следваща гара по пътя на вагона, 
където има необходимата техника за неговото измерване.В  товарителницата 
задължително се вписва от превозвача "измерване в гара..............", като се 
посочва гарата, в която ще се извърши измерването. 
 (2) Теглото на дребните пратки се установява чрез претегляне на 
гарови везни, отговарящи на БДС ЕN 45001. 
 Чл. 29.  Установеното от превозвача тегло се вписва в 
товарителницата и се счита за действителното тегло на пратката. 
 Чл. 30.  (1) Превозвачът може да приеме за превоз товари по обявена 
от изпращача тежина в следните случаи: 
 1.  опаковани в стандартна опаковка и със стандартна (легализирана) 
тежина; 
 2.  наливни товари, превозвани в калибрирани цистерни; 
 3.  товари, измерени от работници на изпращача на вагонна везна на 
последния, ако същата отговаря на изискванията на тази наредба. 
 (2) Списъкът на товарите, които се приемат за превоз по обявена от 
изпращача тежина, се обявява в тарифата на превозвача. 
 (3) В случаите по ал. 2 изпращачът пломбира вагоните със собствени 
пломби, независимо от пломбите на превозвача, а товарите, натоварени в 
открити вагони, се напръскват с варно мляко или друг траен разтвор. 
 (4) При превоз на пратки с обявено тегло превозвачът може да 
присъства при установяване броя на товарните единици, включени в 
пратката, при писмено искане и заплащане от изпращача. 
 Чл. 31.  (1) Превозвачът има право да провери съответствието между 
съдържанието на пратката и вписаното в товарителницата в отправната гара 
или в друга гара, когато това се налага от изискванията за движение по 
инфраструктурата или от разпоредбите на митнически или други 
административни власти. 
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 (2) Железопътният превозвач отбелязва 
 в товарителницата резултата от проверката по ал. 1. 
 Чл. 32.  (1) Превозвачът поканва изпращача, а в получаваща гара - 
получателя, при необходимост от проверка на съдържанието на пратката в 
отправната гара.  При неявяването им или при проверка в междинна гара се 
привличат двама свидетели за проверката на съдържанието на пратката.  По 
изключение те могат да бъдат представители на превозвача. 
 (2) При различие между данните от проверката и тези, вписани в 
товарителницата, се съставя констативен протокол, който е неразделна част 
от товарителницата. 
 (3) Когато при проверката се установят различия от данните, вписани в 
товарителницата, възникналите разходи по проверката се добавят към 
превозната цена, освен ако не бъдат заплатени веднага. 
 Чл. 33.  Теглото на вагонната пратка се измерва на вагонна везна с 
технически параметри и метрологични характеристики, отговарящи на 
изискванията на нормативните актове. 
 Чл. 34.  (1) Вагонната везна трябва да е минала държавна проверка, да 
има знак за годност и да е пломбирана на определените места в 
съответствие с типа на везната. 
 (2) Собственикът на вагонната везна определя със заповед обучени 
длъжностни лица, положили изпит и притежаващи удостоверение за работа с 
вагонна везна, които имат право да извършват дейност по измерване теглото 
на пратките, при спазване на съответните технически изисквания. 
 (3) Лицата с права по ал. 2 водят прошнуровани и прономеровани 
дневници за състоянието на везната и вписват резултатите от измерванията. 
 Чл. 35.  Тарата на вагоните се измерва непосредствено преди 
натоварване или след разтоварване. 
 Чл. 36.  Измерването на пратката се извършва, когато вагонът е с 
разхлабени купли и не е притиснат от съседни вагони. 
 Чл. 37.  За всяко измерване се издава контролен фиш, съдържащ 
номера на вагона, датата, брутното тегло и подписа на лицето, което прави 
измерването. Фишът задължително се прилага към товарителницата. 
 Раздел VIII 
 Наднатоварени вагони 
 Чл. 38.  (1) Ако в отправната гара се установи, че вагонът е 
наднатоварен, превозвачът изисква от изпращача разтоварването на товара, 
представляващ свръхтегло. 
 (2) Когато се установи свръхтегло на товар в междинна гара, 
разтоварването му се извършва от превозвача за сметка на изпращача. 
Превозвачът уведомява изпращача за разтоварването и иска 
разпореждането му за разтоварения товар.  Рискът от увреждането и 
разпиляването на товара е за сметка на изпращача. 
 Чл. 39.  (1) Превозвачът съхранява разтоварената част от товара на 
склад за сметка на изпращача и товарът се предоставя в негово 
разпореждане.  Ако превозвачът не получи указание в течение на 
предвидения в тарифата срок, товарът се счита за "непотърсен товар". 
 (2) Цената за превоз на разтоварената част от товара се изчислява при 
условията, предвидени в тарифата на превозвача. 
 Чл. 40.  Престоят на вагона от момента на уведомяване до 
заминаването на първия влак по направление след разтоварване на 
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свръхтовара се заплаща по цени, определени в тарифата на превозвача. 
 Раздел IХ 
 Изпълнение на формалностите, изисквани от митницата 
     и други административни органи 
 Чл. 41.  Представянето на превозните документи за митническа 
обработка се извършва от изпращача или получателя или от упълномощено 
от тях лице в съответствие с действащите митнически разпоредби. 
 Чл. 42.  (1) Изпращачът е длъжен да приложи към товарителницата 
документите, необходими за извършване на формалностите, изисквани от 
митническите или други административни органи.  Тези документи се отнасят 
за товарите, предадени за превоз с една и съща товарителница.  
Документите се отбелязват поотделно и точно в товарителницата. 
 (2) В случай че в гара, митница или друго място са депозирани 
документи, в товарителницата се отбелязва точният адрес на депозирането 
им. 
 (3) Изпращачът носи отговорност за всички последици, възникнали от 
липсващи или неточни документи. 
 (4) Превозвачът не е задължен да проверява дали представените 
документи са достатъчни и пълни. 
 (5) При престой, поради липса, непълни или неточно записани данни в 
товарителницата, изпращачът заплаща стойността на престоя по цени, 
предвидени в тарифата на превозвача. 
 Чл. 43.  (1) Предписанието в товарителницата "франко митница" се 
приема като заявление за извършване на митническа обработка от 
получателя (или негов пълномощник) в гарата на посочената в 
товарителницата митница. 
 (2) Когато митническите или други административни разпоредби не 
могат да се изпълнят на гарата, посочена от изпращача, превозвачът 
уведомява получателя за това.  В този случай се прилагат разпоредбите на 
митническото законодателство. 
 Чл. 44.  Превозвачът, който приеме за превоз стоки под митнически 
контрол, става отговорно лице, съгласно Закона за митниците, за 
съответната транзитна операция на митническата територия на Република 
България. 
 Чл. 45.  Формалностите, изисквани от митническите или други 
административни органи, се извършват от превозвача по време на превоза. 
Превозвачът може да възложи изпълнението на тези формалности на свой 
пълномощник. 
 Чл. 46.  При пратки под митнически контрол разтоварването се 
извършва, след като получателят представи на превозвача екземпляр от 
заверен митнически манифест или товарителница с митнически печат, 
удостоверяващ, че товарът е освободен митнически. 
 Раздел Х 
 Изменение на договора за превоз с допълнително разпореждане на 
изпращача 
 Чл. 47.  (1) Изпращачът може да разпореди промяна в договора за 
превоз, като изиска: 
 1.  оттегляне на пратката от отправната гара; 
 2.  връщане на пратката обратно в отправната гара или на изпращача; 
 3.  доставяне на пратката на друг получател; 
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 4.  доставяне на пратката в друга получаваща гара; 
 5.  задържане на пратката. 
 (2) Разпорежданията по ал. 1 са недопустими за отделни части на 
пратката, освен ако не са предвидени изрично в тарифата на превозвача. 
 (3) Изпращачът отправя разпорежданията до службата на превозвача, 
приела пратките за превоз, в писмена форма в съответствие с разпоредбите 
на тарифата. 
 (4) Службата, приела пратката за превоз, е задължена възможно най-
бързо да предаде разпореждането според условията, предвидени в тарифата 
на превозвача. 
 (5) Всички промени в превозния договор, които изискват допълнителни 
разходи от железопътния превозвач, се заплащат по цени, определени в 
тарифата. 
 Чл. 48.  Превозвачът има право да откаже, отложи или предприеме по 
друг начин изпълнението на разпореждането, когато: 
 1.  в момента на пристигането му разпореждането е вече неизпълнимо; 
 2.  с изпълнението му би се попречило на редовната експлоатация; 
 3.  изпълнението му противоречи на законови, митнически или други 
административни разпоредби; 
 4.  при промяна на получаващата гара стойността на товара няма да 
може да покрие разноските по превоза до новоопределената получаваща 
гара. 
 Чл. 49.  Изпращачът трябва да предяви писмените си разпореждания 
за изменение на договора за превоз в срок, определен в тарифата на 
превозвача. 
 Чл. 50.  (1) Изпращачът може да дава допълнителни разпореждания за 
товара само след представяне на неговия екземпляр от товарителницата. 
Допълнителните разпореждания се вписват в товарителницата.  Изпращачът 
се легитимира пред превозвача. 
 (2) Превозвачът отговаря за причинените вреди, ако изпълни 
разпорежданията на изпращача, без да изисква екземпляр от 
товарителницата на изпращача. 
 Чл. 51.  Превозвачът може да разтовари товара и да го остави на склад 
на риск и за сметка на изпращача, ако престоят надвиши сроковете, 
определени в тарифата.  За тези мерки изпращачът своевременно се 
уведомява. 
 Чл. 52.  Правото на разпореждане на изпращача се прекратява след 
получаване на екземпляр от товарителницата от получателя. 
 Раздел ХI 
 Изменение на превозния договор с допълнително разпореждане от 
получателя 
 Чл. 53.  След пристигане на пратката в получаващата гара получателят 
може да отстъпи правото си да освободи товарителницата и да приеме 
товара на друго лице. 
 Чл. 54.  (1) Когато изпращачът не е поел за своя сметка превозните 
разноски за разстоянието на получаващата страна и не е вписал в 
товарителницата бележката "Получател, неупълномощен да дава 
допълнителни разпореждания", получателят може с допълнителни 
разпореждания да изменя превозния договор, като поиска: 
 1.  пратката да се задържи по време на превоза; 
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 2.  отлагане предаването на пратката; 
 3.  предаване на пратката в получаващата гара на друг получател 
вместо посочения в товарителницата получател; 
 4.  предаване на пратката в друга гара вместо в получаващата гара, 
вписана в товарителницата. 
 (2) Получателят може да дава разпореждания, само ако пратката се 
намира под митническите разпоредби на получаващата страна. 
 (3) Разпорежданията на получателя не трябва да имат за последствие 
разделянето на пратката. 
 (4) Получателят дава разпорежданията с писмена декларация във 
формата, която се изисква от Единните правила за международен 
железопътен превоз на стоки СIM (Притурка "Б" към Конвенцията за 
международни железопътни превози - COTIF) и Съглашението за 
международно железопътно сточно съобщение от 1951 г. (СМГС). 
 Чл. 55.  След като получи товарителницата, получателят няма право да 
изменя превозния договор. 
 Чл. 56.  В случаите, когато получателят е наредил пратката да се 
предаде на друго лице, то няма право да изменя превозния договор. 
 Раздел XII 
 Пречки при изпълнение на превозния договор 
 Чл. 57.  (1) При възникване на пречки, които налагат превозването на 
товара да се извърши през заобиколни пътища, превозвачът доставя товара 
в получаващата гара, без да събира допълнителна цена. 
 (2) Срокът за доставка по ал. 1 се изчислява за разстоянието, 
необходимо за превоз по заобиколния път. 
 Чл. 58.  (1) При пречки в превоза, които не могат да се отстранят с 
превоз по заобиколен път, превозвачът изисква указания от изпращача. 
 (2) В случаите по ал. 1 изпращачът може да прекрати изпълнението на 
договора, като заплати: 
 1.  цената на превоза за изминатото разстояние; 
 2.  разноските на превозвача за подготовка на превоза; 
 3.  всички други разноски, предвидени в тарифата на превозвача. 
 Чл. 59.  Указанията на изпращача по чл. 58 се дават чрез отправната 
гара или чрез гара по пътя след легитимирането му като изпращач и 
предоставяне на екземпляр от товарителницата. 
 Чл. 60.  (1) Изпращачът дава указания в срока, определен в тарифата 
на превозвача. 
 (2) Ако изпращачът е редовно уведомен и не даде указания, пратката 
се счита за изоставена. 
 Чл. 61.  Когато пречката при превоза се отстрани преди пристигането 
на нарежданията на изпращача, стоката се изпраща в получаващата гара, 
без да се чакат указанията, а изпращачът се уведомява за това във 
възможния най-кратък срок. 
 Раздел XIII 
 Срок за доставка 
 Чл. 62.  Срокът за доставка се изчислява за общото разстояние между 
отправната и получаващата гара и се посочва в превозния договор.  Начинът 
на определянето се посочва в тарифата, освен ако в договора не е уговорено 
друго. 
 Чл. 63.  (1) Железопътният превозвач може да определя допълнителни 
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срокове за доставка: 
 1.  за пратки, които се превозват през участъци с различна широчина 
на коловоза или при ползване на ферибот; 
 2.  за пратки от и за закрити за товарна дейност гари или гари с 
ограничено обслужване; 
 3.  при превоз на пратки, изискващи специални условия; 
 4.  за пратки, превозвани по определени жп линии с влакове, движещи 
се по разписание на определени дати. 
 (2) Допълнителните срокове по ал. 1 се обявяват предварително в 
издание на железопътния превозвач. 
 Чл. 64.  (1) Срокът за доставка започва да тече от началото на 
денонощието, което следва деня, през който пратката е приета за превоз. 
 (2) Срокът не тече в почивните дни и официалните празници. 
 (3) Срокът за доставка не тече преди изпращачът да е заплатил 
разноските и да е депозирал гаранциите в случаите, предвидени изрично в 
тарифата. 
 Чл. 65.  (1) Срокът за доставка спира да тече за периода на: 
 1.  престоя, предизвикан от митнически или други административни 
разпоредби; 
 2.  забавянето, предизвикано от допълнителни разпореждания на 
изпращача или получателя; 
 3.  възникнали пречки за превоз не по вина на железопътния 
превозвач; 
 4.  възникнали непредвидени обстоятелства; 
 5.  времето, необходимо за разтоварване на установеното свръхтегло 
на товара; 
 6.  престоите, възникнали не по вина на железопътния превозвач, 
когато се налагат поправки на опаковката или товара, както и при 
необходимост от претоварване на натоварените от изпращача пратки. 
 (2) Причините за всяко спиране се отбелязват в товарителницата в 
графа "Съдържание на товара" от превозвача, при когото е възникнало 
спирането. 
 (3) Железопътният превозвач не може да се позовава на удължаването 
на срока по ал. 1, когато причината и периода на удължаване на превоза не 
са отбелязани в товарителницата. 
 (4) Срокът за доставка се счита за спазен, ако преди изтичането му 
вагонът е бил подаден на получателя за разтоварване или е разтоварен от 
превозвача в получаващата гара, ако това е било уговорено предварително. 
 Чл. 66.  В случаите, когато срокът за доставка изтича след края на 
работното време на получаващата гара, се счита, че срокът изтича три часа 
след началото на следващия работен ден. 
 Раздел XIV 
 Пречки при доставката 
 Чл. 67.  (1) Пречки при доставката са налице, когато: 
 1.  получателят отказва да освободи пратката; 
 2.  получателят не може да бъде намерен; 
 3.  получателят не освобождава товарителницата в определения срок 
по тази наредба; 
 4.  пратката не може да бъде освободена поради други причини (запор, 
съдебно решение и др.). 
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 (2) Когато получателят е освободил товарителницата, но не е вдигнал 
товара, се счита, че няма пречки при доставката на товара по смисъла на ал. 
1. 
 Чл. 68.  (1) Изпращачът може да предпише предварително в 
товарителницата предприемане на действия от железопътния превозвач в 
случаи на пречки при доставката. 
 (2) Превозвачът уведомява незабавно изпращача при пречки в 
доставката и приема указанията му чрез отправната гара. 
 (3) За издаването на указание, което не е наредено в товарителницата, 
изпращачът представя в отправната гара своя екземпляр от товарителницата 
с вписаното в него указание. 
 Чл. 69.  (1) В случай че уведомяването на изпращача е невъзможно или 
в продължение на предвидения в тарифата срок не бъде издадено 
допълнително указание от изпращача, превозвачът може: 
 1.  да вземе товара на склад или да го депозира, ако разноските се 
покриват от стойността на товара; 
 2.  да върне товара на изпращача; 
 3.  да ликвидира товара по установения ред. 
 (2) Ако стойността на товара не покрива складовите разноски или 
товарът е изложен на бързо разваляне, или стойността му намалява бързо, 
той може веднага да бъде продаден от превозвача, без да е необходимо 
съгласието на изпращача.  При възможност превозвачът уведомява 
изпращача за предстоящата продажба. 
 Чл. 70.  (1) Изпращачът е длъжен да вземе обратно опасните или 
негодни товари, които получателят е отказал да получи. 
 (2) Превозвачът изисква от изпращача заплащане на всички направени 
от него разходи, предвидени в тарифата, във връзка с пречките при 
доставката на товара. 
 Чл. 71.  (1) При отпадане на пречките товарът се доставя на 
получателя, ако дотогава превозвачът не получи друго разпореждане от 
изпращача. 
 (2) Изпращачът се уведомява незабавно за доставянето, ако преди 
това е бил уведомен за пречките. 
 Раздел XV 
 Уведомяване на изпращача и получателя 
 Чл. 72.  (1) Превозвачът уведомява получателя срещу заплащане за 
пристигането на товара с писмо, по телефона, с телеграма, телекс, факс или 
писмено с куриер, като посочи срока за получаването на товара. 
 (2) Превозвачът може да използва специален начин на уведомяване на 
получателя, ако за това има писмена молба от него. 
 (3) В изключителни случаи, когато поради неточност или непълнота на 
посочения в товарителницата адрес (телефон, факс или др.)  получателят не 
може да бъде уведомен по посочените в ал. 1 начини, уведомяването се 
счита за извършено с поставяне на уведомително писмо на определено 
видно място в гарата. 
 Чл. 73.  Превозвачът задължително уведомява изпращачите и 
получателите за часа, в който ще им бъдат подадени вагоните за обработка, 
но не по-малко от: 
 1.  един час преди подаване на вагоните за обработка на 
индустриалните клонове; 
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 2.  два часа преди подаване на вагона на мястото за обработка в 
гарата - за изпращачи и получатели, чийто адрес е в населеното място на 
обслужващата гара; 
 3.  три часа преди подаване на вагони за обработка на мястото за 
обработка в гарата - за изпращачи и получатели, чийто адрес е извън 
населеното място на обслужващата гара. 
 Чл. 74.  Превозвачът уведомява получателя за получаване на пратката 
през работното време на получаващата гара. 
 Чл. 75.  Уведомяване не се прави, когато: 
 1.  изпращачът се е отказал писмено от уведомяване в 
товарителницата; 
 2.  получателят се е отказал писмено от уведомяване; 
 3.  между превозвача и собственика на индустриалния жп клон са 
договорени часови графици за подаване на пристигналите вагони; 
 4.  изпращачът ще товари вагон, който е получил за разтоварване; 
 5.  поради непредвидени обстоятелства това е невъзможно. 
 Раздел XVI 
 Допълнителна проверка на товара в получаващата гара 
 Чл. 76.  (1) Когато по време на превоз се установи, че вагонът, 
превозващ товар, е със скъсана пломба, се прави проверка на съдържанието 
в гарата, където е установена търговската неизправност. 
 (2) Резултатите от проверката се отразяват в констативен протокол и 
вагонът се пломбира с пломба на превозвача в гарата, където е установена 
неизправността. 
 (3) В случай че проверката не може да се извърши в междинната гара, 
тя се прави в получаващата гара. 
 (4) В случай че товарът е под митнически контрол, проверките по ал. 3 
се извършват в присъствието на митнически служител. 
 Чл. 77.  (1) Изпращачът и получателят могат да поискат от превозвача 
да извърши допълнително преброяване или претегляне на товара в 
получаващата гара. 
 (2) Превозвачът извършва действията по ал. 1, ако естеството на 
товара и експлоатационните условия позволяват това. 
 (3) Получателят или изпращачът заплащат допълнително 
възникналите разноски по цени, определени в тарифата на превозвача. 
 Чл. 78.  (1) Получателят може да поиска превозвачът да провери 
допълнително съответствието на пратката с данните в товарителницата 
относно вида на товара и опаковката след получаването на товарителницата 
в получаващата гара. 
 (2) По искане на получателя товарът се проверява в негово 
присъствие. 
 (3) За допълнителната проверка получателят заплаща цена, 
определена в тарифата на превозвача. 
 Раздел XVII 
 Доставка, получаване и разтоварване на пратките 
 Чл. 79.  Превозвачът предоставя товарите на определените места, 
заявени от изпращача в товарителницата. 
 Чл. 80.  (1) Сроковете за разтоварване на товарите се определят в 
тарифата. 
 (2) Срокът за разтоварване започва да тече: 



 118

 1.  след подаване на вагона за разтоварване и зачисляване с 
предавателна ведомост; 
 2.  след часа, определен в уведомлението - за пратки под митнически 
контрол. 
 (3) Ако изпращачът или получателят писмено се откажат от 
уведомяването за пристигането на пратката, срокът за разтоварване започва 
да тече от подаването на пратката за разтоварване в получаващата гара. 
 Чл. 81.  (1) Ако получателят не разтовари товара в определените за 
това срокове, той заплаща стойността на престоя на вагона по цени, 
определени в тарифата на превозвача. 
 (2) Ако пратката пристигне в получаващата гара след 14 ч. на работен 
ден, предхождащ почивни дни или официални празници, през които гарата не 
работи, превозвачът не събира цена за престоя на вагона през тези дни. 
 (3) Обработката на вагони, собственост на други жп администрации, се 
извършва денонощно от изпращачите (получателите) през всички дни на 
седмицата на местата за разтоварване в гарите и индустриалните клонове. 
 Чл. 82.  (1) Когато получателят бъде уведомен за пристигането на 
пратката, но до един час след часа на уведомлението пратката не му бъде 
подадена за разтоварване, превозвачът му възстановява направените 
разходи. 
 (2) По искане на получателя превозвачът удостоверява върху 
товарителницата обстоятелствата по ал. 1. 
 Чл. 83.  Разтоварването на товарите се извършва на мястото, 
определено в товарителницата. 
 Чл. 84.  След разтоварване вагоните се връщат почистени и с 
отстранени скрепителни елементи, със затворени врати и люкове, вдигнати 
климии и капаци. Непочистените вагони се считат за неразтоварени и 
превозвачът може да откаже приемането им.  В случай че ги приеме, 
получателят заплаща цена за почистването, предвидена в тарифата на 
превозвача. 
 Чл. 85.  Получателят може да откаже приемането на товара и след 
получаване на товарителницата, докато не бъде удовлетворено искането му 
за установяване на липси или повреди, ако е направена съответна забележка 
в предавателната ведомост. 
 Чл. 86.  Всички допълнителни цени, за които по време на превоза и/или 
в получаващата гара е възникнало основание за начисляването им, се 
заплащат от получателя, освен ако не е уговорено друго. 
 Раздел XVIII 
 Липси и повреди на пратките.  Констативни протоколи 
 Чл. 87.  (1) При липси, повреди на товара и търговска нередовност 
превозвачът съставя констативен протокол за състоянието на товара, теглото 
и при възможност - размера и причината за вредата, както и времето за 
нейното възникване, в присъствието на изпращача, упълномощени от него 
лица или независими свидетели или експерти.  Свалените от превозвача 
пломби от вагона се прилагат към констативния протокол и се съхраняват в 
гарата, където е съставен. 
 (2) Разпоредбите на ал. 1 се прилагат и при съмнение за липси, 
повреди и търговска нередовност. 
 (3) Заверено копие от констативния протокол се връчва на изпращача 
при поискване. 
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 Чл. 88.  Констативният протокол се съставя по образец, определен от 
превозвача, в случаите и по реда, предвидени в Закона за железопътния 
транспорт. 
 Раздел XIХ 
 Размер на обезщетението при липса или повреда на товара 
     и неспазен срок на доставка 
 Чл. 89.  (1) Железопътният превозвач дължи обезщетение за пълна или 
частична повреда на товара съобразно стойността на обезценяването на 
товара в размер, определен в тарифата на превозвача, но не повече от 
сумата, която би се получила при цялостна повреда на товара. 
 (2) В случай че клиентът не е удовлетворен от изплатеното му 
обезщетение за липси, повреди или неспазен срок на доставка, той може да 
предяви претенцията си по съдебен ред. 
 Чл. 90.  (1) При превоз на товари, които поради естественото си 
състояние губят част от теглото си (фира), превозвачът отговаря само за 
частта от липсата, която надхвърля допустимите нормативно установени 
граници, предвидени в Наредба № 13а-10403 за пределните размери на 
естествените фири, брака и липсите на стоково-материални ценности при 
съхраняването и транспортирането им (ДВ, бр. 28 от 1981 г.). 
 (2) При изгубване на товара превозвачът отговаря за целия товар, без 
да се приспада фирата. 
 (3) Когато две или повече вагонни пратки се превозват с една и съща 
товарителница, фирата се пресмята за всяка пратка, ако теглата им са 
посочени в товарителницата или бъдат установени по друг начин. 
 Чл. 91.  В случаите, когато изпращачът обяви в товарителницата 
стойността на пратката, той може да претендира обезщетение за цялостна 
или частична загуба или повреда на товара, но не повече от размера на 
обявената стойност. 
 Чл. 92.  При повреда на товара превозвачът заплаща обезщетение, 
което съответства на сумата на намалената стойност на товара.  
Обезщетението не може да превишава: 
 1.  сумата, която би се заплатила в случай на пълно изгубване, когато 
поради увреждане цялата пратка е обезценена; 
 2.  сумата, която би се заплатила в случай на изгубване на 
обезценената част, когато поради увреждане е обезценена само една част от 
пратката. 
 Чл. 93.  Когато обезщетението се изчислява във валута, е валиден 
валутният курс за времето и мястото на плащане. 
 Чл. 94.  (1) Не може да се претендира обезщетение за неспазен срок за 
доставка при цялостна загуба на товара. 
 (2) Обезщетението за вреди, произтичащи от неспазен срок за 
доставка при частична загуба, е в размер на съответстващата на 
неизгубената част от пратката цена. 
 (3) При неспазен срок за доставка и повреда или частична загуба на 
товара не може да се претендира за по-голямо обезщетение от дължимото 
при цялостна загуба на товара. 
 Чл. 95.  Превозвачът не носи отговорност в случаите по чл. 94, ал. 1 и 
чл. 95 от Закона за железопътния транспорт. 
 Раздел XХ 
 Рекламации 
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 Чл. 96.  Право за предявяване на рекламации по превозния договор 
имат лицата, които имат право на иск срещу превозвача. 
 Чл. 97.  Срокът за предявяване на рекламации за вътрешни превози е 
шест месеца, а за международни превози - срокът, определен в 
международните договори, по които Република България е страна. 
 Чл. 98.  Рекламациите се предявяват в писмена форма, като се 
посочват предметът на рекламацията и размерът на исканата сума.  Към 
рекламацията се прилага оригинална товарителница и други документи, 
доказващи претенцията. 
 Чл. 99.  (1) Превозвачът разглежда предявената рекламация и 
уведомява рекламанта за нейното одобряване или отхвърляне в следните 
срокове считано от деня на получаването й: 
 1.  един месец - за рекламации по превози във вътрешно съобщение; 
 2.  шест месеца - за рекламации при комбинирани превози; 
 3.  за международни превози - съгласно сроковете, определени в 
международните договори, по които Република България е страна. 
 (2) Право за предявяване на рекламации за липси и повреди, както и за 
неспазен срок за доставка имат: 
 1.  изпращачът в случаите, когато пратката не е освободена срещу 
представяне на оригинален екземпляр от товарителницата; 
 2.  получателят в случаите, когато пратката е освободена срещу 
представяне на оригинална товарителница; 
 3.  изпращачът в случаите, когато след освобождаване на пратката 
получателят предаде оригиналната товарителница на изпращача, без да е 
необходимо пълномощно. 
 Чл. 100.  Съдебен иск срещу превозвача може да се предяви само 
когато превозвачът е отхвърлил рекламацията изцяло или частично или 
когато рекламантът не получи отговор в срока по чл. 99. 
 Чл. 101.  При пълно или частично отхвърляне на предявена 
рекламация превозвачът е длъжен да посочи основанията за отхвърлянето й, 
като върне приложените към заявлението документи. 
 Раздел XХI 
 Непотърсени товари.  Ликвидация 
 Чл. 102.  (1) Непотърсените (неосвободени и невдигнати) пратки, за 
които получателите са редовно уведомени, подлежат на ликвидация, когато 
не се освободят и вдигнат в продължение на 15 денонощия считано от деня 
на разтоварването им или от деня, следващ деня на подаване на вагона за 
разтоварване от получателя. 
 (2) По реда, предвиден в ал. 1, се постъпва и при: 
 1.  докарани в гарата, но непредадени за превоз товари; 
 2.  предадени за превоз товари, чиито превозни цени не са заплатени; 
 3.  товари, отказани от получателя, които поради повреда или други 
причини са станали негодни. 
 (3) За товари с особено естество, лесноразваляеми товари, живи 
животни или опасни товари ликвидацията се извършва в срок до 3 дни. 
 (4) Пратки под митнически контрол, непотърсени или отказани от 
получателя, за които няма изпълнимо разпореждане на изпращача в срок до 
20 дни от деня на манифестирането, се предават на съответната митница, 
която постъпва съгласно митническите разпоредби.  Превозвачът уведомява 
митницата за размера на дължимите превозни цени, които трябва да бъдат 
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покрити от продажбата на пратките, и за номера на банковата сметка, по 
която сумите трябва да бъдат преведени в едномесечен срок. 
 Чл. 103.  Ликвидацията на товарите се извършва от комисия, 
определена със заповед от превозвача, чрез: 
 1.  продажба след оценка от лицензиран оценител; 
 2.  публичен търг при начална оценка, определена от лицензиран 
оценител; 
 3.  унищожение. 
 Чл. 104.  В случаите по чл. 103, т. 1 превозвачът предава ликвидирания 
товар с приемателно-предавателен протокол на новия собственик на товара. 
 Чл. 105.  Когато ликвидацията се извършва чрез публичен търг, той се 
провежда след предварително поставяне на обявление в сградата, където 
ще се проведе търгът, и чрез публикация в местен ежедневник не по-късно от 
7 работни дни. 
 Чл. 106.  В 10-дневен срок превозвачът уведомява писмено 
правоимащото лице за извършването на ликвидацията на пратките и за 
резултатите от нея. 
 Чл. 107.  В случай че предадените товари не бъдат вдигнати в срок до 
48 часа от подписване на приемателно-предавателен протокол, превозвачът 
събира цени, определени в тарифите. 
 Чл. 108.  От сумата, получена при ликвидацията, с предимство се 
покриват вземанията на превозвача.  Остатъкът от сумата се предава: 
 1.  на получателя - ако представи документ, че е платил стойността на 
товара; 
 2.  на изпращача - във всички други случаи. 
 Чл. 109.  Отчитането на получените суми от ликвидацията става при 
условията и по реда на Закона за счетоводството. 
 Чл. 110.  Когато получените при ликвидацията на пратките суми не 
покриват вземанията на превозвача, се изпраща покана до длъжника - 
изпращач или получател, да внесе остатъка от сумата в законните срокове, в 
противен случай тя се събира по съдебен ред. 
 Чл. 111.  Товари, които поради повреда или други причини са станали 
негодни за употреба и нямат стойност, когато това е безспорно установено от 
Хигиенно-епидемиологичния институт (ХЕИ), Булгарконтрола или други 
независими организации за контрол, се унищожават. 
 Чл. 112.  Унищожаването на пратките се извършва от представител на 
превозвача в присъствието на двама свидетели. 
 Чл. 113.  За всяка унищожена пратка се съставя протокол за 
унищожение по образец, утвърден от превозвача. 
 Чл. 114.  Когато се унищожава неосвободена пратка, протоколът за 
унищожение се прилага към превозния документ, който се отчита пред 
контролната служба на превозвача. 
 Раздел ХХII 
 Превозни цени 
 Чл. 115.  (1) Превозвачът оповестява превозните цени и условията за 
прилагането им в тарифата, като изчислява превозните цени за най-късото 
разстояние. 
 (2) Превозвачът може да договаря и цени за превоз, различни от тези в 
тарифите. 
 (3) Превозните цени и допълнителните плащания се посочват в 
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товарителницата. 
 (4) За извършените услуги по митнически, административни, данъчни 
или пощенски формалности се събират цени, определени в тарифата на 
превозвача. 
 (5) Цените за услуги, извършвани от превозвача, които не са 
предвидени в тарифата, се договарят. 
 Чл. 116.  (1) Превозните цени във вътрешно съобщение се предплащат 
от изпращача, освен ако не е уговорено друго. 
 (2) При неплатени превозни цени вагонът се счита в процес на 
натоварване и се заплащат предвидените в тарифата цени. 
 Чл. 117.  Превозните цени за международни превози се заплащат в 
съответствие с международните споразумения, по които Република България 
е страна. 
 Раздел ХХIII 
 Добавки към цената за превоз.  Доплащане на превозните цени 
 Чл. 118.  (1) При констатирано различие в съдържанието, теглото, 
бройките на товара и превишаване допустимото осово натоварване, вкл. и 
претоварване на натоварен от изпращача вагон, превозвачът събира 
разликата в цените, определена в тарифата от изпращача. 
 (2) В случай че изпращачът не заплати добавката, превозвачът доставя 
товара на получателя, след като той я заплати. 
 (3) Размерът на добавката към цената за превоз и основанието за 
събирането й се посочват в товарителницата или в друг финансов документ. 
 Чл. 119.  Недосъбраните превозни цени и добавки се събират от 
получателя. 
 Чл. 120.  При надвзети превозни цени правоимащият клиент предявява 
рекламация пред железопътния превозвач, който ги е събрал. 
 Раздел ХХIV 
 Отношения между превозвача и предприятията, осъществяващи 
вътрешен 
     железопътен транспорт 
 Чл. 121.  (1) Коловозното развитие, което не е включено в мрежата на 
НК "Железопътна инфраструктура", по което е допуснато движение на 
подвижния състав на превозвача, е индустриален жп клон, по който се 
осъществява вътрешният железопътен транспорт. 
 (2) За индустриални клонове се считат и отдадените под наем глухи и 
други коловози, разположени в района на гарите. 
 Чл. 122.  Превозвачът и собственикът на технически годния 
индустриален жп клон (клонопритежател) сключват договор за експлоатация 
на клона, с който се определят отношенията и отговорностите при подаване, 
обработка, зачисляване, изваждане на вагоните, както и начините за 
разчитане престоя, маневрената работа и други дейности. 
 Чл. 123.  При сключването на договор за експлоатация на 
индустриалния жп клон клонопритежателят е длъжен да докаже техническата 
му годност. 
 Чл. 124.  Страна по договора може да бъде и наемател на 
индустриалния жп клон, ако изрично е упълномощен от собственика за 
сключването му. 
 Чл. 125.  При условията на договора по чл. 124 се осъществява 
експлоатацията на индустриалния жп клон и се определя дължината, за която 
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се събира цена за подаването и за изваждането на вагоните, определена в 
тарифата на превозвача. 
 Чл. 126.  Вагоните за обработка се предават и приемат с предавателна 
ведомост по определен от превозвача образец, в която се вписват и 
установените търговски и технически неизправности. 
 Чл. 127.  Клонопритежателите нямат право да отказват приемането на 
вагоните, когато това се извършва съгласно условията на договора. 
 Чл. 128.  Съконтрагентите на притежателя на индустриалния жп клон 
(предприятия, които имат складове или коловози в района на индустриалния 
клон) се обслужват от клонопритежателя по ред, определен с договор 
помежду им. 
 Чл. 129.  Съконтрагентите на клонопритежателя се изброяват в 
договора на клонопритежателя и превозвача и се задължават да спазват 
условията на договора за експлоатация на индустриалния жп клон.  За 
допълнително появилите се контрагенти, извън посочените в договора, е 
необходимо предварително писмено уведомяване на превозвача от страна 
на клонопритежателя. 
 Чл. 130.  В зависимост от местните условия и разположението на 
индустриалните жп клонове контрагентите могат да сключат отделни 
договори с превозвача за експлоатация на индустриалните им жп клонове с 
писмено съгласие на клонопритежателя. 
 Чл. 131.  Преди сключване на договора за експлоатация на 
индустриалните клонове съконтрагентите на клонопритежателя представят 
писмена декларация пред превозвача за уредени договорни и финансови 
взаимоотношения. 
 Чл. 132.  Споровете между клонопритежателя и съконтрагентите му 
през времето на действие на договора за експлоатация на индустриалния жп 
клон, за които не е постигнато споразумение между страните, се уреждат 
съгласно действащото законодателство.  До уреждане на спорните въпроси 
по съответния ред клонопритежателят не може да възпрепятства 
преминаването на железопътен подвижен състав, предназначен за 
съконтрагентите. 
 Чл. 133.  Клонопритежателят пломбира със свои пломби натоварените 
покрити, резервоарни и специализирани вагони и контейнери в клона, а 
превозвачът ги пломбира в гарата. 
 Чл. 134.  Всички вагони, пристигнали на адрес на клонопритежателя, 
вкл. и за неговите съконтрагенти, се зачисляват съгласно постигнатата 
договореност между клонопритежателя и превозвача, а всички неподадени 
вагони, пристигнали на негов адрес за деня, се зачисляват в последното 
подаване, ако същите са пристигнали в получаващата гара със спазен срок за 
доставка. 
 Чл. 135.  Движението и подаването на вагоните в индустриалния жп 
клон може да бъде спряно поради технически неизправности, констатирани 
от контролните органи по Закона за железопътния транспорт, както и при 
прекратяване на договора. 
 
 ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 
 § 1.  По смисъла на тази наредба: 
 1.  "Открит вагон" е вагон без устойчив покрив. 
 2.  "Специален вагон" е вагон, оборудван със специални 
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приспособления за товарене, разтоварване и съхранение на товари. 
 3.  "Изпращач" е товародател (физическо или юридическо лице), който 
предоставя товар за превоз и фигурира в превозния документ. 
 4.  "Непреоделими обстоятелства" са всички природни бедствия 
(земетресения, наводнения), аварии, бомбени заплахи, ограничаване на 
свободното движение на товарите по маршрути, натрупване на товари в 
гарите и други обстоятелства, които железопътният превозвач не е могъл да 
предвиди или избегне. 
 5.  "Тарифа" е официално публикуван документ със задължителна 
сила, който съдържа всички необходими указания за изчисляване на 
превозни цени и добавки, както и начина за извършване на превозите. 
 6.  "Товарителница" е превозен документ по железопътен транспорт, 
отговарящ на изискванията на международните договори, по които Република 
България е страна, на закона и на тази наредба. 
 7.  "Свръхтегло" е теглото на товара, превишаващо допустимата 
товароносимост на вагона или линейното натоварване на железния път. 
 8.  "Стандартно тегло" е нетното тегло на всяка товарна единица от 
стоката, определено със стандарт и маркирано върху опаковката. 
 9.  "Търговска нередовност" е повреда или липса на превозвания товар; 
повреда на пломбите, с които е пломбиран вагонът;  загубване на 
товарителницата или приложените документи към нея. 
 10.  "Съконтрагент на клонопритежателя" е предприятие, което има 
складове или коловози в района на индустриалния клон. 
 11.  "Пречки при превоза" е невъзможност на превозвача да извършва 
превоза в съответствие с условията на сключения превозен договор. 
 12.  "Пречки при доставка" е невъзможност на превозвача да достави 
или предаде в получаващата гара пратката на получателя в съответствие с 
условията на превозния договор. 
 13.  "Пратка" е товар, предаден и приет за превоз с една 
товарителница. 
 ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 
 § 2.  Наредбата се приема на основание чл. 62, ал. 2 от Закона за 
железопътния транспорт.  
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НАРЕДБА № 45 от 30.11.2001 г. за правилата за номериране на 
международните и на вътрешните пътнически и товарни влакове 

 
Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 107 

от 11.12.2001 г., в сила от 1.01.2002 г. 
 
 Раздел I 
 Общи разпоредби 
 Чл. 1.  С тази наредба се определят правилата за номериране на 
международните и на вътрешните пътнически и товарни влакове, движещи се 
по определените за влаково движение елементи на железопътната 
инфраструктура. 
 Чл. 2.  (1) Номерирането на влаковете се извършва за всеки 
валидностен период на графика. 
 (2) Датата за въвеждане на валидностния период на графика за 
движение на влаковете се определя от решенията на Рамковата организация 
за международна координация по планиране и реализиране на 
международния пътнически и товарен железопътен трафик в Европа (Forum 
Train Europe) /FTE/. 
 Чл. 3.  (1) Всеки влак от начална до крайна гара се движи с един номер. 
 (2) Разпределението на определените в графика за движение номера 
на влакове се извършва от Националната компания "Железопътна 
инфраструктура" по предложение на превозвачите и съгласувано с тях. 
 Чл. 4.  (1) Влаковете, които се движат в посока север - юг и запад - 
изток, се номерират с нечетни номера, а влаковете, движещи се в посока юг - 
север и изток - запад - с четни номера. 
 (2) Разпоредбата на ал. 1 не се прилага за влакове, в чийто маршрут за 
движение са включени две или повече главни железопътни линии или 
отклонения. 
 (3) При номериране на влакове цифрата "0" се използва за номериране 
на влакове, движещи се с четни номера. 
 Чл. 5.  Всички влакове от една категория, които се движат по дадено 
направление и имат еднакви маршрути, при номерирането се обединяват в 
отделни групи номера. 
 Чл. 6.  (1) При номериране на международните пътнически и товарни 
влакове се прилагат определените от Международния железопътен съюз 
(UIC) предписания. 
 (2) Номерата на международните пътнически и товарни влакове се 
съгласуват с другите железопътни администрации - членки на FTE. 
 (3) В случаите, когато вътрешни пътнически и товарни влакове попадат 
в серия номера, определена за международни влакове, предимство при 
номерирането имат международните влакове.  За номериране на вътрешните 
влакове се използват свободните номера за съответната категория влак. 
 Чл. 7.  (1) Международните пътнически влакове, движещи се 
целогодишно, се номерират с три цифри. 
 (2) Сезонните международни пътнически влакове се номерират с 
четири цифри. 
 (3) С пет цифри се номерират: 
 1.  предварително планираните дублиращи влакове, движещи се пред 
или след основните влакове; 
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 2.  непланираните предварително дублиращи влакове, движещи се 
пред или след основните влакове; 
 3.  непланираните предварително влакове; 
 4.  влаковете на туристически агенции в международно съобщение; 
 5.  влаковете на туристически агенции във вътрешно съобщение; 
 6.  група директни вагони от влак, движеща се по определен маршрут 
като самостоятелен влак. 
 Чл. 8.  В зависимост от характера, режима на движение и плана за 
композиране пътническите влакове се разделят на следните категории: 
 1.  международни пътнически влакове: 
 а) движещи се целогодишно; 
 б) движещи се сезонно и по календарен план; 
 в) за превоз на пътници и леки автомобили; 
 2.  вътрешни пътнически влакове: 
 а) пътнически влакове със специално предназначение; 
 б) високоскоростни Интер-сити влакове; 
 в) експресни пътнически влакове; 
 г) бързи пътнически влакове; 
 д) обикновени пътнически влакове: 
 д1) обикновени пътнически влакове, движещи се на дълги разстояния; 
 д2) крайградски пътнически влакове - обикновени пътнически влакове, 
движещи се на разстояния до 100 км и обслужващи крайградските зони на 
административно-стопанските центрове; 
 д3) трудово-служебни влакове; 
 е) смесени влакове. 
 Чл. 9.  Пътническите влакове със специално предназначение, движещи 
се във вътрешно съобщение, както и възстановителните и противопожарните 
влакове, при назначаване за възстановителни работи се номерират с римски 
цифри. 
 Чл. 10.  Високоскоростните Интер-сити влакове, движещи се във 
вътрешно съобщение, се номерират с три цифри. 
 Чл. 11.  (1) Експресните пътнически влакове и бързите пътнически 
влакове, движещи се във вътрешно съобщение, се номерират с четири 
цифри. 
 (2) Когато влаковете по ал. 1 се движат по една или няколко 
железопътни линии, но с различни назначения, при номерирането се групират 
и номерират съобразно с назначението и маршрута им.  Назначението на 
влаковете определя и номера на главната линия, към която те ще се отнесат 
при номерирането. 
 Чл. 12.  Обикновените пътнически влакове и смесените влакове се 
номерират с пет цифри. 
 Чл. 13.  (1) Всички категории вътрешни и международни товарни 
влакове се номерират с пет цифри. 
 (2) В зависимост от характера, режима на движение на вагоните и 
плана за композиране товарните влакове се разделят на следните категории: 
 1.  международни директни товарни влакове; 
 2.  експресни товарни влакове; 
 3.  директни товарни влакове; 
 4.  локални товарни влакове; 
 5.  маневрени влакове; 
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 6.  работни влакове. 
 (3) Възстановителните и противопожарните влакове след 
възстановяване на движението и прибиране в гарата на домуване се 
номерират по правилата за номериране на експресни товарни влакове. 
 (4) Извън случая по ал. 3 възстановителните и противопожарните 
влакове при назначаване за движение се номерират по правилата за 
номериране на директни товарни влакове. 
 Раздел II 
 Принципи за номериране на вътрешните пътнически влакове 
 Чл. 14.  (1) При номериране на високоскоростни Интер-сити влакове 
първата цифра показва категорията на влака и се определя по следния 
начин: 
 1.  "5" и "6" - за ежедневно и целогодишно движещите се влакове; 
 2.  "7" - за движещи се в определени дни на седмицата влакове; 
 3.  "8" - за движещи се в определени сезони влакове. 
 (2) Втората цифра в номера на високоскоростните Интер-сити влакове 
показва номера на главната железопътна линия, а третата цифра - поредния 
номер и посоката на движение. 
 (3) За непредвидени в графика за движение влакове се използват 
номерата от 910 до 999. 
 Чл. 15.  (1) При номериране на експресни пътнически влакове, 
движещи се по главна железопътна линия, първата цифра показва номера на 
главната железопътна линия, по която се движи влакът. 
 (2) При номериране на експресни пътнически влакове, движещи се по 
отклонение от главна железопътна линия, първата цифра показва номера на 
главната линия, към която се отнася отклонението. 
 (3) Втората цифра в номера на експресните пътнически влакове 
показва категорията на влака и е "5", а третата цифра е: 
 1.  от "0" до "6" включително - за ежедневно и целогодишно движещи се 
влакове; 
 2.  "7" - за движещи се в определени дни на седмицата влакове; 
 3.  "8" - за движещи се в определени сезони влакове; 
 4.  "9" - за непредвидени в графика за движение влакове. 
 (4) Четвъртата цифра определя поредния номер и посоката на 
движение. 
 Чл. 16.  (1) При номериране на бързи пътнически влакове, движещи се 
по главна железопътна линия, първата цифра определя номера на главната 
железопътна линия. 
 (2) При номериране на бързи пътнически влакове, движещи се по 
отклонение от главна железопътна линия, първата цифра показва номера на 
главната линия, към която се отнася отклонението. 
 (3) Втората цифра определя категорията и е "6". 
 (4) Третата цифра показва характера на движение и се определя по 
следния начин: 
 1.  от "0" до "6" включително - за ежедневно и целогодишно движещите 
се влакове; 
 2.  "7" - за движещите се в определени дни на седмицата влакове; 
 3.  "8" - за движещите се в определени сезони влакове; 
 4.  "9" - за непредвидени в графика за движение влакове. 
 (5) Четвъртата цифра определя поредния номер и посоката на 
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движение. 
 (6) При изчерпване на номерата като втора цифра, определяща тази 
категория, може да се използват цифрите "7", "8" и "9". 
 Чл. 17.  (1) При номериране на обикновени пътнически влакове и 
смесени влакове, движещи се по главни железопътни линии, първата цифра 
определя номера на главната жп линия. 
 (2) Втората цифра е "0", а третата цифра показва категорията и се 
определя по следния начин: 
 1.  "1" - за обикновени пътнически влакове, движещи се на дълги 
разстояния; 
 2.  "2" - за крайградски пътнически влакове; 
 3.  "3" - за трудово-служебни влакове и за смесени влакове. 
 (3) Четвъртата цифра определя характера на движение и е: 
 1.  от "0" до "6" включително - за ежедневно и целогодишно движещи се 
влакове; 
 2.  "7" - за движещи се в определени дни на седмицата влакове; 
 3.  "8" - за движещи се по календарен план влакове; 
 4.  "9" - за непредвидени в графика за движение влакове. 
 (4) Петата цифра определя поредния номер и посоката на движение. 
 Чл. 18.  (1) При номериране на обикновени пътнически влакове и 
смесени влакове, движещи се по отклонения от главни железопътни линии, 
първата цифра показва номера на главната линия, от която излиза 
отклонението. 
 (2) Втората цифра определя поредния номер на отклонението от 
главната линия, а третата цифра показва категорията и се определя по 
следния начин: 
 1.  "1" - за обикновени пътнически влакове, движещи се на дълги 
разстояния; 
 2.  "2" - за крайградски пътнически влакове; 
 3.  "3" - за трудово-служебни влакове и смесени влакове. 
 (3) Четвъртата цифра показва характера на движението и се определя 
по следния начин: 
 1.  от "0" до "6" включително - за ежедневно и целогодишно движещи се 
влакове; 
 2.  "7" - за движещи се в определени дни на седмицата влакове; 
 3.  "8" - за движещи се по календарен план влакове; 
 4.  "9" - за непредвидени в графика за движение влакове. 
 (4) Петата цифра определя поредния номер и посоката на движение. 
 Раздел III 
 Принципи за номериране на вътрешните товарни влакове 
 Чл. 19.  (1) При номериране на експресни товарни влакове, движещи се 
по главни железопътни линии, първата цифра определя номера на линията, а 
втората цифра е "0". 
 (2) При номериране на експресни товарни влакове, движещи се по 
отклонения от главни железопътни линии, първите две цифри определят 
номера на отклонението. 
 (3) Третата цифра в номера на влаковете по ал. 1 и 2 е "4", а 
четвъртата цифра е от "0" до "4". 
 (4) Петата цифра в номера на влаковете по ал. 1 и 2 определя 
поредния номер и посоката на движение. 
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 (5) За номериране на влаковете по ал. 1 и 2, непредвидени в графика 
за движение, се използват свободните номера. 
 Чл. 20.  (1) При номериране на специализирани директни товарни 
влакове за превоз на вагони за междурелсие 1520 мм, движещи се по главни 
железопътни линии, първата цифра определя номера на линията, а втората 
цифра е "0". 
 (2) При номериране на специализирани директни товарни влакове за 
превоз на вагони за междурелсие 1520 мм, движещи се по отклонения от 
главни железопътни линии, първите две цифри определят номера на 
отклонението. 
 (3) Третата цифра в номера на влаковете по ал. 1 и 2 определя 
категорията и е "4". 
 (4) Четвъртата цифра в номера на влаковете по ал. 1 и 2 показва 
характера на движение и се определя по следния начин: 
 1.  от "5" до "8" включително - за предвидени в графика за движение 
влакове; 
 2.  "9" - за непредвидени в графика за движение влакове. 
 (5) Петата цифра в номера на влаковете по ал. 1 и 2 определя 
поредния номер и посоката на движение. 
 Чл. 21.  (1) При номериране на директни товарни влакове, движещи се 
по главни железопътни линии, първата цифра определя номера на линията, а 
втората цифра е "0". 
 (2) При номериране на директни товарни влакове, движещи се по 
отклонения от главни железопътни линии, първите две цифри определят 
номера на отклонението. 
 (3) Третата цифра в номера на влаковете по ал. 1 и 2 определя 
категорията и е "5". 
 (4) Четвъртата цифра в номера на влаковете по ал. 1 и 2 показва 
характера на движение и се определя по следния начин: 
 1.  от "0" до "8" - за предвидени в графика за движение влакове; 
 2.  "9" - за непредвидени в графика за движение влакове. 
 (5) Петата цифра в номера на влаковете по ал. 1 и 2 определя 
поредния номер и посоката на движение. 
 Чл. 22.  (1) При номериране на директни товарни влакове, композирани 
в групи за влакообразуващи гари и движещи се по главни железопътни линии, 
първата цифра определя номера на линията, а втората цифра е "0". 
 (2) При номериране на директни товарни влакове, композирани в групи 
за влакообразуващи гари и движещи се по отклонения от главни железопътни 
линии, първите две цифри определят номера на отклонението. 
 (3) Третата цифра в номера на влаковете по ал. 1 и 2 определя 
категорията и е "6". 
 (4) Четвъртата цифра в номера на влаковете по ал. 1 и 2 показва 
характера на движение и се определя по следния начин: 
 1.  от "0" до "8" включително - за предвидени в графика за движение 
влакове; 
 2.  "9" - за непредвидени в графика за движение влакове. 
 (5) Петата цифра в номера на влаковете по ал. 1 и 2 определя 
поредния номер и посоката на движение. 
 Чл. 23.  (1) При номериране на локални товарни влакове, движещи се 
по главни железопътни линии, първата цифра определя номера на линията, а 
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втората цифра е "0". 
 (2) При номериране на локални товарни влакове, движещи се по 
отклонения от главни железопътни линии, първите две цифри определят 
номера на отклонението. 
 (3) Третата цифра в номера на влаковете по ал. 1 и 2 определя 
категорията и е "7". 
 (4) Четвъртата цифра в номера на влаковете по ал. 1 и 2 определя 
характера на движение и е: 
 1.  от "0" до "8" включително - за предвидени в графика за движение 
влакове; 
 2.  "9" - за непредвидени в графика за движение влакове. 
 (5) Петата цифра в номера на влаковете по ал. 1 и 2 определя 
поредния номер и посоката на движение. 
 Чл. 24.  (1) При номериране на маневрени влакове, движещи се по 
главни железопътни линии, първата цифра определя номера на линията, а 
втората цифра е "0". 
 (2) При номериране на маневрени влакове, движещи се по отклонения 
от главни железопътни линии, първите две цифри определят номера на 
отклонението. 
 (3) Третата цифра в номера на влаковете по ал. 1 и 2 определя 
категорията и е "8". 
 (4) Четвъртата цифра в номера на влаковете по ал. 1 и 2 показва 
характера на движение и се определя по следния начин: 
 1.  от "0" до "8" включително - за предвидени в графика за движение 
влакове; 
 2.  "9" - за непредвидени в графика за движение влакове. 
 (5) Петата цифра в номера на влаковете по ал. 1 и 2 определя 
поредния номер и посоката на движение. 
 Чл. 25.  (1) При номериране на работни влакове, движещи се по главни 
железопътни линии, първата цифра определя номера на линията, а втората 
цифра е "0". 
 (2) При номериране на работни влакове, движещи се по отклонения от 
главни железопътни линии, първите две цифри определят номера на 
отклонението. 
 (3) Третата цифра в номера на влаковете по ал. 1 и 2 определя 
категорията и е "9", а четвъртата цифра е от "0" до "4". 
 (4) Петата цифра в номера на влаковете по ал. 1 и 2 определя 
поредния номер и посоката на движение. 
 (5) За номериране на влаковете по ал. 1 и 2, непредвидени в графика 
за движение, се използват свободните номера. 
 Чл. 26.  (1) При номериране на локомотиви и други возила, движещи се 
по главни железопътни линии като влакове, първата цифра определя номера 
на линията, а втората цифра е "0". 
 (2) При номериране на локомотиви и други возила, движещи се по 
отклонения от главни железопътни линии като влакове, първите две цифри 
определят номера на отклонението. 
 (3) Третата цифра в номера на локомотивите и другите возила по ал. 1 
и 2 показва категорията и е "9", а четвъртата цифра е от "5" до "9". 
 (4) Петата цифра определя поредния номер и посоката на движение. 
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 ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 § 1.  Тази наредба се издава на основание чл. 113, ал. 2 от Закона за 
железопътния транспорт. 
 § 2.  Наредбата влиза в сила от 1.I.2002 г.  
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НАРЕДБА № 46 от 30.11.2001 г. за железопътен превоз на опасни товари 
 

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 107 
от 11.12.2001 г., в сила от 1.01.2002 г. 

 
 Раздел I 
 Общи положения 
 Чл. 1.  С тази наредба се определят условията и редът за железопътен 
превоз на опасни товари, в т. ч. класификацията на опасните товари, 
изискванията към опаковката и транспортните средства, към превозните 
документи и реда за издаването им, задълженията на изпращача и на 
превозвача във връзка с превозите на опасни товари, както и условията и 
редът за назначаването и професионалната квалификация на консултанти по 
сигурността на превозите на опасни товари. 
 Чл. 2.  (1) Опасните товари се приемат за железопътен превоз, ако 
отговарят на изискванията, установени в Правилника за международен 
железопътен транспорт на опасни товари (RID) към Конвенцията за 
международни железопътни превози (COTIF), при превоз на опасни товари 
между страни - членки на COTIF, и в Приложение II към Съглашението за 
международно железопътно сточно съобщение от 1951 г. (СМГС), при превоз 
на опасни товари между страни - членки на СМГС, на изискванията на 
международните двустранни и многостранни споразумения за отклонение от 
някои предписания или облекчен режим при превозите на опасни товари, 
както и на условията, предвидени в тази наредба. 
 (2) Превозът на опасни товари се извършва и в съответствие с общите 
изисквания за превоз на товари, определени в Наредбата за превоз на 
товари с железопътен транспорт. 
 Чл. 3.  Комбинираните превози на опасни товари се извършват 
съгласно изискванията на RID, Европейската спогодба за превоз на опасни 
товари по шосе (ADR) и Наредбата за комбинираните превози. 
 Чл. 4.  Тази наредба не се прилага за: 
 1.  железопътен превоз на опасни товари в транспортни средства, 
принадлежащи на въоръжените сили или намиращи се на тяхно 
разположение; 
 2.  транспортиране на производствени и опасни отпадъци. 
 Раздел II 
 Класификация на опасните товари 
 Чл. 5.  (1) Класификацията на веществата и предметите по класове и 
шифри, както и определенията на класовете опасни товари са в съответствие 
с част II на RID при превоз на опасни товари между страни - членки на COTIF, 
и част II на Приложение II на СМГС при превоз на опасни товари между 
страни - членки на СМГС. 
 (2) Опасните товари се класифицират в следните класове: 
 1.  клас 1.  Взривни вещества и предмети с експлозивни вещества; 
 2.  клас 2.  Газове сгъстени, втечнени или разтворени под налягане; 
 3.  клас 3.  Запалителни течни вещества; 
 4.  клас 4.1.  Твърди запалителни вещества; 
 5.  клас 4.2.  Самозапалващи се вещества; 
 6.  клас 4.3.  Вещества, които отделят запалителни газове в 
съприкосновение с вода; 
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 7.  клас 5.1.  Вещества, поддържащи горенето (оксидиращи); 
 8.  клас 5.2.  Органични прекиси; 
 9.  клас 6.1.  Отровни вещества; 
 10.  клас 6.2.  Заразни вещества; 
 11.  клас 7.  Радиоактивни вещества; 
 12.  клас 8.  Разяждащи вещества; 
 13.  клас 9.  Разни опасни вещества и предмети. 
 Чл. 6.  В случай, че възникне опасност за националната сигурност или 
за околната среда, Изпълнителна агенция "Железопътна администрация"(ИА 
"ЖА") може да забрани или да даде задължителни предписания за 
железопътен превоз на опасни товари, включени в класификацията по чл. 5, 
на територията на Република България. 
 Чл. 7.  В случай, че бъдат констатирани условия за застрашаване 
безопасността на превозите с железопътен транспорт, ИА "ЖА" може да 
забрани или да даде задължителни предписания за превоз с железопътен 
транспорт на предмети и/или вещества, невключени в класификацията по чл 
6. 
 Чл. 8.  Превозът на опасни товари от клас 7 (радиоактивни вещества) 
се извършва, като се спазват и изискванията, залегнали в препоръките на 
Международната организация за атомна енергия (IAEA). 
 Чл. 9.  За товаренето и разтоварването на взриво- и пожароопасни 
вещества и материали се спазват изискванията на Наредба № 3 от 1997 г. за 
пожарната безопасност на обектите в експлоатация (обн., ДВ, бр. 54 от 1997 
г.;  попр., бр. 60 от 1997 г.) и Правилника по безопасността на труда при 
взривните работи (утвърден със Заповед № 294 от 28.ХII.1996 г. на 
министъра на труда и социалната политика). 
 Раздел III 
 Опаковка на товарите.  Маркиране и етикетиране 
 Чл. 10.  (1) Опаковките на опасните товари трябва да отговарят на 
изискванията на глава 4.1 и глава 6.1 на RID при превоз на опасни товари 
между страни - членки на COTIF, и на глава 2 и Приложение 2.5 към 
Приложение II на СМГС при превоз на опасни товари между страни - членки 
на СМГС. 
 (2) Конструкцията и изпитването на опаковките се определят в 
съответствие със стандартизационните документи, приложими за тях. 
 Чл. 11.  Опасните товари се опаковат в опаковки с добро качество и 
ненарушена цялост, конструирани и затворени по начин, предотвратяващ 
изтичане или разсипване, което може да настъпи при нормални условия на 
железопътния превоз, в резултат от промени в температурата, влажността, 
налягането или от вибрациите. 
 Чл. 12.  Опаковките, които влизат в пряк контакт с опасните вещества, 
трябва да издържат на всяко химическо или друго въздействие на тези 
вещества. Материалите, от които са направени опаковките, не трябва да 
съдържат вещества, които могат да реагират опасно със съдържанието, да 
формират опасни съединения или значително да влошават свойствата им. 
 Чл. 13.  Всяка опаковка, съдържаща опасен товар, се маркира и 
етикетира съгласно изискванията, посочени в RID, при превоз на опасни 
товари между страни - членки на COTIF, и в Приложение II на СМГС при 
превоз на опасни товари между страни - членки на СМГС, за отделните 
класове опасни товари. 
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 Чл. 14.  Върху опаковка, съдържаща опасни товари, не могат да се 
нанасят стрелки за други цели, освен за да се определи посоката, при която 
пакетът е в изправено положение. 
 Чл. 15.  При международни превози на опасни товари маркировките 
задължително се изписват на езика, изискан от държавата на изпращане, и 
на един от официалните езици на Организацията за международните 
железопътни превози (OTIF) или Организацията за сътрудничество между 
железниците (ОСЖД). 
 Чл. 16.  Маркировките и етикетите върху всяка опаковка трябва да са 
трайно нанесени и устойчиви по време на превоз, с добра видимост и 
четливи. 
 Раздел IV 
 Изисквания към транспортните средства 
 Чл. 17.  (1) Опасните товари могат да бъдат превозвани само в товарни 
влакове, с изключение на: 
 1.  опасни товари, които се превозват съгласно приложението към RID, 
при спазване допустимите максимални количества и специалните условия за 
превоз в други влакове, освен товарните влакове; 
 2.  опасни товари, които са превозени по специалните условия на 
приложението към RID като ръчен багаж, багажни пратки или в моторните 
превозни средства, съгласно чл. 12 на Единните правила относно договорите 
за международен превоз на стоки по релси (CIM). 
 (2) Пътник не може да вземе със себе си опасни стоки като ръчен багаж 
или да изпрати като багаж или в моторно превозно средство, ако те не 
отговарят на специалните условия на приложението към RID. 
 Чл. 18.  Видът, конструктивното и допълнителното оборудване на 
транспортните средства, предназначени за превоз на опасни товари, трябва 
да отговарят на изискванията, посочени в RID, при превоз на опасни товари 
между страни - членки на COTIF, и в Приложение II на СМГС при превоз на 
опасни товари между страни - членки на СМГС, за отделните класове опасни 
товари. 
 Чл. 19.  Конструкцията, изпитването и използването на вагон-
цистерните и контейнер-цистерните са регламентирани в глави 4.2, 4.3, 4.4, 
6.7, 6.8 и 6.9 на RID при превоз на опасни товари между страни - членки на 
COTIF, и в приложения 2.10  и 2.11  към Приложение II на СМГС при превоз 
на опасни товари между страни - членки на СМГС. 
 Чл. 20.  (1) Транспортните средства, използвани за превоз на опасни 
товари, се маркират и етикетират съгласно изискванията, посочени в RID, при 
превоз на опасни товари между страни - членки на COTIF, и в Приложение II 
на СМГС, при превоз на опасни товари между страни - членки на СМГС, за 
отделните класове опасни товари. 
 (2) Вагон-цистерните и контейнер-цистерните се маркират по условията 
на глава 6.8 на RID при превоз на опасни товари между страни - членки на 
COTIF, и Приложение 2.8 към Приложение II на СМГС при превоз на опасни 
товари между страни - членки на СМГС.  Вагон-цистерните трябва да 
отговарят на БДСEN 12561-1 "Железопътна техника.  Вагон-цистерни.  Част: 
Маркировка на вагон-цистерни за превоз на опасни товари". 
 Чл. 21.  Маркировките, табелите и етикетите върху транспортните 
средства трябва да са устойчиви по време на превоз, с добра видимост и 
четливи. 
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 Чл. 22.  Транспортните средства, специализирани за превоз на 
определен вид опасен товар, трябва да имат задължителни маркировки, 
табели и етикети, нанесени трайно. 
 Чл. 23.  Върху празни и почистени от опасни товари транспортни 
средства, както и върху транспортни средства, в които няма товар, който 
може да се класифицира като опасен, не могат да се поставят маркировка, 
табели и етикети, указващи наличието на опасен товар. 
 Раздел V 
 Задължения на изпращача 
 Чл. 24.  (1) Изпращачът предава опасните товари за железопътен 
превоз, ако те не попадат в категорията на забранените за превоз опасни 
товари, определени в приложението към RID. 
 (2) Изпращачът носи отговорност за правилното определяне на класа 
на опасните товари, опаковането, маркирането и етикетирането им. 
 Чл. 25.  При превоз на опасни товари товарителницата съдържа освен 
всички данни, необходими при превоз на товари, и наименованието на 
опасния товар, посочено в RID, при превоз на опасни товари между страни - 
членки на COTIF, и в Приложение II на СМГС при превоз на опасни товари 
между страни - членки на СМГС. 
 Чл. 26.  Изпращачът на опасни товари е длъжен да предаде товара за 
превоз, като: 
 1.  се увери, че товарите са класифицирани правилно като опасни и се 
допускат за превоз в съответствие с изискванията на документите по чл. 2; 
 2.  предаде на превозвача всички данни и информация за товара, както 
и необходимите транспортно-съпроводителни документи, а при комбинирани 
превози - и необходимите за другия вид транспорт документи; 
 3.  опакова, маркира и етикетира опасния товар, като използва само 
опаковки, средства за едро пакетиране и цистерни (вагон-цистерни, сменяеми 
цистерни или контейнер-цистерни), които се допускат за превоз на 
съответните опасни товари и са съответно обозначени; 
 4.  спазва предписанията, отнасящи се до начина на изпращане на 
товара и ограниченията, свързани с изпращането. 
 Чл. 27.  Транспортното средство се почиства или инактивира за сметка 
на изпращача или получателя. 
 Раздел VI 
 Задължения на превозвача 
 Чл. 28.  (1) Превозвачът приема опасния товара за превоз и носи 
отговорност за опазването му до предаването му на получателя. 
 (2) При превоз на опасни товари от клас 1 и клас 7 изпращачът 
осигурява задължително за своя сметка въоръжена охрана, включително и в 
случаите, когато за въоръжената охрана е осигурен отделен товарен или 
пътнически вагон. 
 Чл. 29.  (1) Опасните товари се приемат за превоз само като отделна 
вагонна пратка от и до гари, открити за търговска дейност и за работа с 
конкретния вид товар. 
 (2) По изключение могат да се приемат и получават пратки в гари, 
неоткрити за търговска дейност или за работа с конкретния вид товар, само 
след писмено разрешение от ИА "ЖА". 
 Чл. 30.  При приемане на опасни товари за превоз превозвачът е 
длъжен: 
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 1.  да се убеди, че изпращачът му е предал транспортно-
съпроводителните документи в съответствие с установената за документите 
форма; 
 2.  да се убеди, че опасният товар се допуска за превоз със 
съответното транспортно средство; 
 3.  да провери дали транспортното средство и товарът нямат видими 
повреди; 
 4.  да следи за липси в товара, за неуплътнения или разкъсвания на 
опаковките и за превишаване на допустимото максимално натоварване на 
транспортното средство; 
 5.  да маркира, етикетира и обозначи транспортното средство; 
 6.  да се увери, че при вагон-цистерните, сменяемите цистерни или 
контейнер-цистерните не е преминал срокът за следващия периодичен 
преглед; 
 7.  да провери след извършен превоз дали са махнати или покрити 
обозначенията за опасен товар на напълно разтоварените и почистени, 
дегазирани и инактивирани транспортни средства; 
 8.  да спазва указанията и препоръките на консултанта по сигурността 
при извършването на превози на опасни товари; 
 9.  да подрежда вагоните с опасни товари в състава на влаковете в 
съответствие с изискванията на Наредбата за определяне правилата за 
движение на влаковете, маневрената работа и подаваните сигнали. 
 Чл. 31.  Превозвачът не приема опасния товар за превоз, когато: 
 1.  не са приложени документите по чл. 30, т. 1; 
 2.  е нарушена целостта на някои от опаковките; 
 3.  видът на опаковките не е в съответствие с предписанията; 
 4.  товарът не отговаря на обявения в превозния документ; 
 5.  установи нарушение на други изисквания на тази наредба. 
 Чл. 32.  В случаите, когато маршрутът при превоз на опасни товари от 
клас 1 или от клас 7 изисква превозът да се извърши от два или повече 
железопътни превозвачи, превозът може да се осъществи само след 
получаване на потвърждение за извършването му от страна на всички 
превозвачи, участващи в превоза. 
 Чл. 33.  Превозвачът отговаря за вредите, причинени от пълна или 
частична липса или повреда на товара, както и за неспазване срока на 
доставката му. 
 Раздел VII 
 Задължения на получателя 
 Чл. 34.  След пристигането на товара в получаващата гара 
разтоварването на опасните товари се извършва на местата по чл. 50 от 
получателя на товара. 
 Чл. 35.  (1) Опаковки, съдържащи опасни товари, които не са 
разположени в уедрена товарна единица (УТЕ), се проверяват от получателя 
за признаци на повреда или изтичане при разтоварването. 
 (2) В случай, че бъдат констатирани признаци на повреда или изтичане 
от опаковки или от УТЕ, зоната, където са били разположени в транспортното 
средство, се проверява за повреда или замърсяване и всяко опасно 
замърсяване се отстранява незабавно. 
 Чл. 36.  (1) След разтоварване транспортните средства се почистват от 
получателя.  Маркировката, табелите и етикетите върху транспортните 
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средства, поставени при превоза на опасните товари, задължително се 
отстраняват, с изключение на случаите по чл. 22. 
 (2) Почистените транспортни средства се връщат на превозвача. 
Непочистените транспортни средства се считат за неразтоварени и 
превозвачът може да откаже приемането им.  В случай, че ги приеме, 
получателят заплаща цената за почистване, предвидена в тарифата на 
превозвача. 
 Раздел VIII 
 Консултант по сигурността 
 Чл. 37.  (1) Всяко физическо или юридическо лице, чиято дейност 
включва превоз или свързаните с него товарене или разтоварване на опасни 
товари с железопътен транспорт, е длъжно да ползва един или повече 
консултанти по сигурността, чиято задача е да съдействат за 
предотвратяване и избягване на присъщите за този вид дейност опасности за 
хора, имущество и околната среда. 
 (2) Изискването по ал.1  не се отнася за предприятия: 
 1.  чиято дейност се отнася до количества в единица превозно 
средство, по-малки от определените в позиции 10010 и 10011 от Приложение 
Б към Европейското споразумение за международен превоз на опасни товари 
по шосе (ADR), или 
 2.  които извършват в единични случаи превози или свързаните с това 
товарене или разтоварване на опасни товари с ниска степен на опасност или 
носещи малък риск от замърсяване, но чиято основна или допълнителна 
дейност не е превозване или свързаното с това товарене или разтоварване 
на опасни товари. 
 Чл. 38.  (1) Консултантът по сигурността има основна задача в рамките 
на съответната дейност на предприятието да улесни осъществяването на 
тази дейност в съответствие с приложимите правила, с всички подходящи 
средства и по възможно най-безопасния начин. 
 (2) Консултантът по сигурността е длъжен: 
 1.  да контролира спазването на предписанията за превоз на опасни 
товари; 
 2.  да консултира железопътния превозвач при дейностите, свързани с 
превоза на опасни товари; 
 3.  да подготвя годишен доклад до управителните органи на 
предприятието или при поискване до ИА "ЖА" относно дейността по превоза 
на опасни товари; 
 4.  да контролира спазването на изискванията по отношение на 
класифицирането и обозначаването на опасни товари при техния превоз; 
 5.  да съблюдава спазването на всички специални изисквания във 
връзка с превоза на опасни товари при покупка или наемане на транспортно 
средство; 
 6.  да проверява оборудването, използвано за превоза, товаренето или 
разтоварването на опасни товари; 
 7.  да инструктира наетите от предприятието лица и да води 
документация относно това инструктиране; 
 8.  да взема мерки за провеждане на подходящи процедури за спешни 
действия при възможни произшествия или аварии, които могат да застрашат 
безопасността при превоза, товаренето или разтоварването на опасни 
товари; 
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 9.  да прави проучвания и при необходимост да изготвя доклад за 
аварии, произшествия или тежки нарушения, установени при превоза, 
товаренето или разтоварването на опасни товари; 
 10.  да предприема прилагане на подходящи мерки, за да бъдат 
избегнати повторни аварии, произшествия или тежки нарушения; 
 11.  да съблюдава предписанията на закона и специалните изисквания, 
свързани с превоза на опасни товари, при избора и използването на 
заместващ превозвач; 
 12.  да проверява дали лицата, участващи в превозването, товаренето 
или разтоварването на опасните товари, са запознати с правилата за работа 
с опасни товари; 
 13.  да предприема мерки за по-високо осъзнаване на опасностите, 
съпътстващи превозването, товаренето или разтоварването на опасни 
товари; 
 14.  да проверява за наличието на борда на транспортното средство на 
всички документи и обезопасяващото оборудване, които са задължителни 
при превозването на опасните товари, и за съответствието на тези документи 
и оборудване с изискванията на нормативните актове; 
 15.  да проверява спазването на изискванията за товарене и 
разтоварване на опасни товари. 
 (3) Докладите по ал. 2, т. 3 се съхраняват 5 години и при поискване се 
предоставят на ИА "ЖА". 
 (4) Консултантът по сигурността работи по трудов или по граждански 
договор.  Той може да е и ръководител на предприятието, лице с други 
задължения в предприятието или лице, което не е пряко наето от това 
предприятие, при условие че това лице е в състояние да изпълнява 
задълженията на консултант. 
 Чл. 39.  Всяко предприятие е длъжно да уведоми изпълнителния 
директор на ИА "ЖА" за консултанта или консултантите по сигурността, които 
е назначило. 
 Чл. 40.  (1) Когато в резултат на авария е засегнато лице, имущество 
или околната среда или на имущество или на околната среда са причинени 
вреди по време на превоза, товаренето или разтоварването на опасни 
товари, консултантът по сигурността изготвя доклад до управителните органи 
на предприятието. 
 (2) Консултантът по сигурността изготвя доклада, след като е събрал 
всички отнасящи се до случая сведения. 
 (3) Докладът по ал. 1 не замества доклада, който управлението на 
предприятието представя въз основа на друг нормативен акт. 
 Чл. 41.  (1) Консултантът по сигурността трябва да притежава познания 
относно опасностите, присъщи на превоза на опасни товари, законите, 
подзаконовите нормативни актове и административните правила, приложими 
по отношение на съответните видове превоз, относно задълженията, 
определени в чл. 38, ал. 2, и удостоверение (приложение № 1), валидно за 
превоз с железопътен транспорт и издадено след успешно положен изпит. 
 (2) Удостоверението се издава от ИА "ЖА" и е със срок на валидност 5 
години. 
 Чл. 42.  (1) Всички търговци или лица с право да извършват обучение 
по силата на други закони, които желаят да организират курсове за обучение 
за консултанти по сигурността, се регистрират в ИА "ЖА". 
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 (2) Изпълнителната агенция "Железопътна администрация" включва в 
регистър лицата по ал. 1 след установяване на: 
 1.  компетенциите на кандидатите, произтичащи от акта на създаването 
им; 
 2.  спецификацията на предложените от кандидата изпитни варианти; 
 3.  независимост на кандидатите от физическите или юридическите 
лица, наемащи на работа консултанти по безопасност. 
 Чл. 43.  (1) За да получи удостоверение, кандидатът преминава курс на 
обучение и държи изпит, който обхваща най-малко темите, посочени в 
приложение № 2. 
 (2) Учебната програма и документацията, свързана с обучението на 
кандидатите за получаване на удостоверение за завършен курс за консултант 
по сигурността, се утвърждават от изпълнителния директор на ИА "ЖА". 
 (3) Изпълнителната агенция "Железопътна администрация" изготвя 
справочник с всички въпроси, които могат да се използват при изпитите, и 
взема всички мерки за гарантиране обективността на изпитите. 
 Чл. 44.  Обучението на кандидатите има за цел придобиване на 
достатъчно знания относно опасностите, присъщи на превоза на опасни 
товари, законите, подзаконовите нормативни актове и административни 
правила, приложими по отношение на съответните видове превоз, и 
задълженията, определени в чл. 38, ал. 2. 
 Чл. 45.  (1) Изпитът е писмен и устен. 
 (2) Писменият изпит се състои от следните две части: 
 1.  попълване на изпитен лист, който съдържа най-малко 20 въпроса с 
директен отговор по темите, съгласно приложение № 2;  допускат се и 
въпроси в тестови вид;  в този случай два тестови въпроса отговарят на един 
въпрос с директен отговор;  в тази област трябва да се обърне особено 
внимание на следните аспекти: 
 а) общи предпазни и осигуряващи безопасност мерки; 
 б) класифициране на опасните товари; 
 в) общи предписания към опаковките, изисквания към цистерни, 
контейнер-цистерни, автоцистерни и др.; 
 г) надписи и етикети за опасност; 
 д) бележки в превозния документ; 
 е) манипулиране и обезопасяване на товара; 
 ж) екипаж на транспортното средство: обучение; 
 з) транспортно-съпроводителни документи и превозен документ; 
 и) инструкции за безопасност; 
 й) изисквания към транспортните средства; 
 2.  решаване на казус, свързан с определените в чл. 38, ал. 2 
задължения на консултанта по безопасност, което да докаже, че кандидатът е 
в състояние да изпълнява функциите на консултант по безопасността. 
 Чл. 46.  (1) Кандидатите, които искат да работят в предприятия, чиято 
дейност е строго специализирана в рамките на превозите на отделен клас 
или вид опасни товари, могат да преминат обучение, касаещо само 
дейността на предприятието, в което кандидатстват. 
 (2) Обучението по ал. 1 се отнася само за следните видове товари: 
 1.  клас 1; 
 2.  клас 2; 
 3.  клас 7; 
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 4.  класове 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 и 9; 
 5.  товари с ООН - идентификационни номера 1202, 1203 и 1223. 
 (3) Кандидати, преминали обучение по ал. 1, получават свидетелство 
за завършено обучение, в което изрично се вписват видовете опасни товари, 
за които кандидатът е обучен и успешно е положил изпит. 
 Чл. 47.  (1) Удостоверението за преминат курс на професионално 
обучение е действително за срок 5 години.  Срокът на действие на 
удостоверението се продължава за нови 5 години, ако по време на 
последната година преди изтичането му притежателят на удостоверението 
премине опреснителни курсове или издържи изпит. 
 (2) Свидетелството се издава на български език и на един от 
официалните езици на OTIF и/или ОСЖД. 
 Раздел IX 
 Общи задължения за сигурност 
 Чл. 48.  В случай на извънредни обстоятелства, когато не може да бъде 
използван друг вид транспорт, при условие че е направено всичко възможно 
за осигуряване на безопасността на превоза в съответствие с изискванията 
на наредбата, министърът на транспорта и съобщенията може да разреши 
изключение от спазването на всички или някои от разпоредбите на тази 
наредба при превоз на опасни товари на територията на страната. 
 Чл. 49.  (1) В района на железопътната гара не се допуска складиране 
на опасни товари, освен ако има специално подготвени за тази цел складове. 
 (2) Опасните товари се съхраняват в складовете по такъв начин, че да 
не застрашават живота, здравето и имуществото на хората и околната среда 
и при спазване на всички изисквания на Националната служба "Пожарна и 
аварийна безопасност" (НСПАБ), Хигиенно-епидемиологичния институт (ХЕИ) 
и районната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), както и при 
спазване на изискванията, определени в Наредба № 3 от 1997 г. за 
пожарната безопасност на обектите в експлоатация и в други действащи 
нормативни актове. 
 (3) Складовете за опасни товари предварително се определят от 
собствениците или ползвателите на гарите, съгласувано с ИА "ЖА", 
специализираното звено за държавен технически надзор от дирекция 
"Управление на кризи и подготовка за отбрана" в Министерството на 
транспорта и съобщенията и НСПАБ. 
 Чл. 50.  (1) Товаренето и разтоварването на опасните товари се 
извършва в специално определени и при нужда специално оборудвани места 
в района на гарата на разстояние и разположение, при което не са 
застрашени сградите, съоръженията и животът на хората и при спазване на 
всички изисквания на НСПАБ, ХЕИ и РИОСВ, определени в действащите 
нормативни актове. 
 (2) Местата за товаренето и разтоварването на опасни товари 
предварително се определят от собствениците или ползвателите на гарите, 
съгласувано с ИА "ЖА", специализираното звено за държавен технически 
надзор от дирекция "Управление на кризи и подготовка за отбрана" в 
Министерството на транспорта и съобщенията и НСПАБ. 
 Чл. 51.  (1) Местата, на които се пълнят или източват опасни течности, 
трябва да бъдат отдалечени на разстояние най-малко 100 м от жп складове и 
магазии, гарови съоръжения, общи разтоварища и от жилищни помещения, а 
от местата, където се пълнят, източват или складират отровни и 
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взривоопасни течности - най-малко на 200 м. 
 (2) Местата, на които се пълнят или източват опасни течности, трябва 
да са маркирани в съответствие с изискванията на Наредба № 4 от 1995 г. за 
знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана (ДВ, 
бр. 77 от 1995 г.). 
 (3) На местата, където се пълнят или източват опасни течности, се 
съхраняват достатъчно количество пожарогасители, лопати и сух пясък в 
сандъци с водонепропускащи капаци. 
 (4) Местата по ал. 1 се осигуряват с телефонна или друга връзка със 
службата за противопожарна охрана и с обектната служба за противопожарна 
охрана, където има създадена такава. 
 (5) Лицата, които пълнят или източват опасни течности, задължително 
ползват лични предпазни средства за защита от отравяния, задушаване, 
пръски от течности и други съобразно вида на обработвания товар и при 
спазване на изискванията на Наредба № 3 от 2001 г. за минималните 
изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при 
използване на лични предпазни средства на работното място (ДВ, бр. 46 от 
2001 г.). 
 (6) Лицата, които пълнят или източват опасни течности, почистват 
своевременно и основно местата по ал. 1 от всякакви остатъци от опасните 
течности. 
 Чл. 52.  (1) В местата, на които се пълнят или източват лесно 
възпламеняващи се течности, трябва да бъдат изградени електрически 
инсталации и съоръжения, осигуряващи денонощно електрическо осветление 
или съоръжения за газово осветление. 
 (2) Когато не са изпълнени изискванията по ал. 1, пълненето или 
източването на лесно възпламеняващи се течности в цистерни се извършва 
само при дневна светлина. 
 (3) При пълнене или източване на лесно възпламеняващи се течности 
в цистерни, за което е необходимо използване на светлина до или в самите 
цистерни, се употребяват само взривозащитени електрически акумулаторни 
фенери. 
 (4) При пълнене или източване на спирт източникът на светлина се 
поставя на разстояние не по-малко от 20 м от цистерните. 
 Чл. 53.  Не се допуска пушене и използване на открит огън на 
разстояние, по-малко от 50 м от местата, на които се пълнят или източват 
опасни течности. 
 Чл. 54.  (1) Техническият надзор на съоръженията с повишена опасност 
се осъществява по реда на Закона за техническите изисквания към 
продуктите. 
 (2) Техническият надзор на резервоари, монтирани на вагон-цистерни 
за превоз на опасни товари от клас 2 по RID, независимо от вида на тяхната 
собственост, се осъществява от специализираното звено за държавен 
технически надзор от дирекция "Управление на кризи и подготовка за 
отбрана" в Министерството на транспорта и съобщенията. 
 Чл. 55.  (1) При възникване или реална опасност от възникване на 
авария по време на превоза машинистът уведомява дежурния влаков 
диспечер и дежурния ръководител на най-близката попътна гара по 
маршрута за превозваните опасни товари. 
 (2) При уведомяването по ал. 1 машинистът посочва точните 
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наименования, класа на товара, рисковете, за които се изискват етикети, 
групата на съвместимост за клас 1 и количеството и местоположението на 
опасните товари. 
 (3) В случаите по ал. 1 превозът се преустановява при строго 
съблюдаване на изискванията за безопасност и превозвачът уведомява 
изпращача. 
 (4) Ако изискванията за безопасен превоз не могат да бъдат 
изпълнени, компетентните органи са длъжни да осигурят на превозвача 
необходимото административно съдействие за разтоварване, обезвреждане 
или унищожаване на опасния товар. 
 Чл. 56.  Лицата, изпълняващи функции, свързани с превоза на опасни 
товари, трябва да бъдат инструктирани за работа с опасния товар, като се 
вземат необходимите мерки за безопасни и здравословни условия на труд, 
противопожарна охрана и др. 
 Чл. 57.  Работодателите на лицата по чл. 56 и лицата, които изпращат, 
превозват или получават опасни товари, са длъжни да сключат всички 
задължителни застраховки в съответствие с действащото законодателство. 
 
 ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 
 § 1.  По смисъла на тази наредба: 
 1.  "Превоз на опасни товари" е превозът на опасни товари от едно 
място до друго и свързаните с превоза опаковане, маркиране, престой, вкл. и 
времето за престой за товарене и разтоварване на опасните товари в 
транспортни средства, цистерни или контейнери. 
 2.  "Опасни товари" са веществата и предметите, чийто превоз по 
железопътен транспорт е забранен или разрешен единствено при 
изпълнението на определени условия. 
 3.  "Консултант по сигурността при превоз на опасни товари" е всяко 
назначено от ръководителя на предприятие лице, чиято роля е да изпълнява 
задачите и функциите, определени в чл. 38, ал. 2, и което притежава 
удостоверението за преминат курс на обучение. 
 4.  "Транспортни средства" са: подвижен състав - вагони и вагон- 
цистерни;  уедрени товарни единици - голямотонажни контейнери, контейнер- 
цистерни, средства за едро пакетиране (IBC), сменяеми цистерни и други. 
 5.  "Лица, изпълняващи функции, свързани с превоза на опасни товари" 
са опаковчик, пълнач, товаро-разтоварач, маневрист, ревизор вагони и 
придружител. 
 6.  "Извънредни обстоятелства" са обстоятелствата, възникнали 
вследствие на природни бедствия, крупни производствени аварии или 
непосредствена заплаха за националната сигурност на страната. 
 7.  "Авария" е внезапна технологична повреда на машини, съоръжения, 
транспортни средства, съпроводена с взривове или образуване на пожари, 
или замърсяване на околната среда, или разрушения, или заплаха за живота 
и здравето на населението. 
 8.  "Инактивиране" е дейността по почистване на транспортното 
средство, с което са превозени опасни товари от клас 7. 
 ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 § 2.  Тази наредба се издава на основание чл. 62, ал. 3 от Закона за 
железопътен транспорт. 
 § 3.  Контролът по спазването на правилата на тази наредба се 
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упражнява от министъра на транспорта и съобщенията или упълномощено от 
него лице. 
 § 4.  Изпълнителният директор на ИА "ЖА" дава инструкции по 
прилагането на наредбата. 
 § 5.  Наредбата влиза в сила от 1.I.2002 г. 
 
                                      Приложение № 1 към чл. 41, ал. 1 
         Удостоверение за преминат курс на обучение за консултант по 
       сигурността при превоз на опасни товари с железопътен транспорт 
 
 
                           (графично изображение) 
 
                                  №: ... 
Фамилия: Име и презиме: Дата и място на раждане: Националност: Подпис на 
притежателя на удостоверението: Действително до .................... за 
предприятия, превозващи опасни товари с железопътен транспорт, и за 
предприятия, извършващи свързаните с това дейности по товарене и 
разтоварване на опасни товари от всички или от определен клас (в случаите 
по чл. 46). Издадено от: Дата: Продължено до: Дата: Подпис: 
                                      Приложение № 2 към чл. 43, ал. 1 
        Списък на темите, по които се полага изпит за придобиване на 
                         професионална компетентност 
 I. Общи мерки за превенция и безопасност относно видовете 
последствия от авария във връзка с опасни товари и относно основните 
причини за аварии. 
 II.  Разпоредби на националното право, стандарти на Европейския 
съюз, международни конвенции и споразумения, свързани с дадения начин 
на превоз, в частност що се отнася до: 
 1.  Класификация на опасните товари (методи за класифицирането на 
разтвори и смеси;  структура на описанието на веществата;  класове опасни 
товари и критерии за тяхното класифициране;  свойства на превозваните 
опасни вещества и изделия - физични, химични и токсични свойства). 
 2.  Общи предписания към опаковките, изисквания към цистерни и 
контейнер-цистерни (видове опаковки, кодиране и обозначаване;  изисквания 
към опаковките и предписания за изпитването, състоянието и периодичните 
проверки). 
 3.  Маркировка и етикети на опасни товари (обозначаване на етикети за 
опасност, поставяне и отстраняване на етикетите за опасност, поставяне на 
надписи и етикети). 
 4.  Информация в превозните документи (данни в превозния документ, 
декларация за съответствие от товародателя). 
 5.  Вид на превозите и ограничения, свързани с тези превози (затворен 
товар, превоз в насипно състояние, превоз в средства за едро пакетиране 
IBC, превоз в контейнери, превоз в неподвижно свързани или сменяеми 
цистерни). 
 6.  Превоз на пътници. 
 7.  Забрани за съвместно натоварване и превантивни мерки при 
съвместното натоварване. 
 8.  Изисквания за разделно натоварване. 
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 9.  Ограничения относно превозваните количества и количества, по 
отношение на които не се прилагат ограничения. 
 10.  Манипулиране и обезопасяване на товара (товарене и 
разтоварване - степен на напълване, преграждане, разделяне). 
 11.  Почистване, респ.  дегазиране преди товарене и след 
разтоварване. 
 12.  Екипаж - професионално обучение. 
 13.  Транспортни съпроводителни документи (превозен документ, 
писмени инструкции, документи за годност на транспортните средства, други 
документи). 
 14.  Указания за безопасност - прилагане на указанията, защитно 
оборудване за водача. 
 15.  Задължения за упражняване на надзор и охрана - паркинг. 
 16.  Правила и ограничения при движение по железопътната 
инфраструктура. 
 17.  Отстраняване на замърсяващи околната среда вещества 
вследствие на действия по време на експлоатацията или на произшествие. 
 18.  Изисквания към транспортните средства.  
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НАРЕДБА за условията и реда за възлагане и изпълнение на 
задълженията за извършване на обществени превозни услуги в 

железопътния транспорт 
 

Приета с ПМС № 311 от 28.12.2001 г., обн., ДВ, бр. 2 от 8.01.2002 г., в сила 
от 1.01.2002 г. 

т. 9, р. 4, № 592в 
 
 Раздел I 
 Общи разпоредби 
 Чл. 1.  (1) С наредбата се определят условията и редът за възлагане и 
изпълнение на задълженията за извършване на обществени превозни услуги 
с железопътен транспорт. 
 (2) Задълженията за извършване на обществени превозни услуги се 
възлагат в интерес на обществото. 
 Чл. 2.  (1) С възлагането на задължения за извършване на обществени 
превозни услуги се цели постигането на: 
 1.  определено равнище на транспортното обслужване; 
 2.  условия за безплатен или с намалени цени железопътен превоз. 
 (2) Задълженията за извършване на обществени превозни услуги се 
възлагат за постигане на целите по ал. 1 в интерес на учащите се, 
възрастните граждани, многодетните майки, инвалидите, ветераните от 
войните или други лица, определени с акт на Министерския съвет. 
 Чл. 3.  (1) Задълженията за извършване на обществени превозни 
услуги са по отношение на: 
 1.  междуселищни пътнически превози; 
 2.  крайградски и вътрешноградски пътнически превози; 
 3.  регионални превози. 
 (2) Задълженията за извършване на обществени превозни услуги се 
разпростират и по отношение на губещи и нерентабилни второстепенни 
линии с местно значение, както и при настъпване на "Положение на война", 
"Военно положение", непреодолима сила и извънредни обстоятелства. 
 Чл. 4.  Разпоредбите на наредбата не се прилагат за превозите, които 
се извършват от: 
 1.  метрополитена; 
 2.  градския трамваен транспорт; 
 3.  вътрешния железопътен транспорт на Министерството на 
вътрешните работи и Министерството на отбраната, с изключение на 
дейностите, свързани с техническата експлоатация и безопасността на 
движението. 
 Раздел II 
 Възлагане на задълженията за извършване на обществени превозни 
услуги 
 Чл. 5.  (1) Задълженията за извършване на обществени превозни 
услуги се възлагат с договор въз основа на решение на Министерския съвет, 
на общинските съвети или на други юридически лица. 
 (2) Решението по ал. 1 се взема с оглед защитата на обществения 
интерес, като се вземат предвид и: 
 1.  способността на превозвача да поеме и изпълнява задълженията за 
обществени услуги и да осигури непрекъснатост, редовност, капацитет и 
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качество на железопътните превози; 
 2.  възможността за осигуряване на благоприятни транспортни условия 
и цени; 
 3.  възможността да се ползват и други видове транспорт и 
способността на тези видове транспорт да посрещат транспортните нужди; 
 4.  представеният бизнесплан за извършване на задължението за 
обществени превозни услуги; 
 5.  предложените разходи и цени от превозвача. 
 Чл. 6.  (1) Задълженията за извършване на превозни обществени 
услуги се възлагат на физически и юридически лица, регистрирани по 
Търговския закон. 
 (2) Лицата по ал. 1 е необходимо да притежават лицензия и другите 
съответни документи за извършване на железопътни превози на пътници 
и/или товари, които се изискват от Закона за железопътния транспорт и 
Наредба № 42 от 2001 г. за лицензиране на железопътни предприятия за 
превози на пътници и/или товари и на лицата, издаващи сертификат за 
безопасност (ДВ, бр. 67 от 2001 г.). 
 Чл. 7.  (1) Задълженията за извършване на обществени превозни 
услуги се възлагат въз основа на решение на Министерския съвет, когато 
това е в интерес на една или повече социални категории пътници, на които 
Министерският съвет с постановление е предоставил право на безплатно или 
с намалени цени пътуване. 
 (2) Задълженията по ал. 1 се възлагат с дългосрочен договор, сключен 
между министъра на транспорта и съобщенията и съответния превозвач. 
 (3) Задълженията за извършване на обществени превозни услуги се 
възлагат въз основа на решение на съответните общински съвети, когато 
това е в интерес на една или повече социални категории пътници, живеещи 
или работещи на териториите им. 
 (4) Задълженията по ал. 3 се възлагат с дългосрочен договор, сключен 
между кмета на съответната община или кметовете на заинтересуваните 
общини и съответния превозвач. 
 (5) Задълженията за извършване на обществени превозни услуги се 
възлагат въз основа на решение на компетентните органи на управление на 
юридическите лица, когато това е в интерес на една или повече социални 
категории пътници, свързани с юридическото лице. 
 (6) Задълженията по ал. 5 се възлагат с дългосрочен договор, сключен 
между лицата, овластени по надлежния ред да представляват юридическите 
лица, и съответния превозвач. 
 Раздел III 
 Съдържание на задължението за извършване на обществени превозни 
услуги 
 Чл. 8.  (1) Задължението за извършване на обществени превозни 
услуги се изпълнява въз основа на договор от транспортно предприятие - 
лицензиран превозвач, с предмет превоз на пътници при прилагане на 
определени тарифи, които отговарят на определени условия и са в интерес 
на една или повече категории лица. 
 (2) Финансовата тежест, произтичаща от икономическата неизгода за 
превозвача по ал. 1, се компенсира от държавата, общините или 
юридическите лица - възложители на обществените превозни услуги. 
 (3) Максималният размер на компенсациите, изплащани от държавата, 
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се определя ежегодно със Закона за държавния бюджет за съответната 
година и се отразява в договора. 
 Чл. 9.  Задълженията за извършване на обществени превозни услуги 
включват: 
 1.  задължение за експлоатация; 
 2.  задължение за превоз; 
 3.  тарифно задължение. 
 Чл. 10.  Решението на органите по чл. 7 за възлагане на задълженията 
за извършване на обществени превозни услуги задължително съдържа: 
 1.  наименованието на превозвача; 
 2.  социалните групи пътници; 
 3.  вида на облекчението; 
 4.  максималния размер на компенсацията за поетите финансови 
тежести от превозвача. 
 Раздел IV 
 Процедура за възлагане на задълженията за извършване на 
обществени 
     превозни услуги 
 Чл. 11.  (1) Задълженията за извършване на обществени превозни 
услуги се възлагат след провеждане на преки преговори от: 
 1.  органите по чл. 7, ал. 2 и 4; 
 2.  лицата по чл. 7, ал. 6. 
 (2) Преките преговори започват след отправяне на писмена покана до 
всички лицензирани превозвачи, осъществяващи пътнически превози. 
 (3) Поканата по ал. 2 се обнародва в "Държавен вестник". 
 Чл. 12.  Поканата за преговори задължително съдържа пълно описание 
на задължението за извършване на обществени превозни услуги и 
технически изисквания, свързани с изпълнението на това задължение. 
 Чл. 13.  Основните параметри на преговорите са: 
 1.  общественият интерес; 
 2.  способността на превозвача да поеме и изпълнява задълженията за 
обществени услуги и да осигури продължителност, редовност, капацитет и 
качество на железопътните превози; 
 3.  транспортните условия и цени, в частност за определени категории 
пътници или по определени маршрути, съобразно прогнозите на превозвача 
за очаквания пътникопоток за определените категории пътници; 
 4.  възможността да се ползват и други видове транспорт и 
способността на тези видове транспорт да посрещнат транспортните нужди; 
 5.  бизнесплановете при изпълнение на задължението за извършване 
на обществени превозни услуги и допълнителните транспортни услуги; 
 6.  методиката за разпределяне на разходите, предложена от 
превозвача; 
 7.  очакваните финансови резултати, показващи бъдещите приходи 
спрямо приходите вследствие изпълнението на задължението за обществени 
превозни услуги и други критерии. 
 Чл. 14.  (1) Министърът на транспорта и съобщенията представлява 
държавата при сключването на договора за извършване на обществени 
превозни услуги с железопътния превозвач. 
 (2) Договорът по ал. 1 се сключва въз основа на решение на 
Министерския съвет по предложение на министъра на транспорта и 
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съобщенията и министъра на финансите.  Предложението съдържа 
резултатите от проведената процедура по възлагане на обществени 
превозни услуги по чл. 11 и предложение за избор на превозвач. 
 Раздел V 
 Договор за извършване на обществени превозни услуги 
 Чл. 15.  (1) Договорът за извършване на обществени превозни услуги 
се сключва за срока на валидност на лицензията. 
 (2) Договорът по ал. 1 се преразглежда и актуализира ежегодно. 
 Чл. 16.  Договорът за извършване на обществени превозни услуги 
съдържа: 
 1.  предмета на договора и видовете услуги; 
 2.  нормативите за продължителност, редовност, капацитет и качество 
на предлаганата услуга и реда за тяхното отчитане; 
 3.  периодичността, качеството и обема на превозите; 
 4.  цената на договора, специалните ценови облекчения и свързаните с 
тях механизми за компенсация; 
 5.  реда за преразглеждане на договора; 
 6.  правата и задълженията на страните; 
 7.  гаранциите; 
 8.  основанията за изменение на договора и факторите, които дават 
основание за корекция в размера на компенсацията; 
 9.  санкциите при неизпълнение на договора; 
 10.  основанията за предсрочно прекратяване и други клаузи. 
 Чл. 17.  Правото на компенсация възниква от датата на сключване на 
договора или от друг срок, определен в договора. 
 Чл. 18.  (1) Изпълнението на задълженията за извършване на 
обществени превозни услуги може да се прекрати от превозвача, когато: 
 1.  обществените услуги са икономически неизгодни; 
 2.  размерът на предоставената компенсация спадне под 50 на сто от 
договорените стойности за компенсиране на финансовата тежест до размера 
на публично обявените в тарифата цени за превоз на пътници. 
 (2) Икономическа неизгодност по ал. 1, т. 1 е налице в случаите, когато 
приходите при приемливо ниво на предварително заложена печалба от 
извършване на задълженията за обществени превозни услуги не покриват 
разходите за тази дейност и при компенсиране на това задължение. 
 Чл. 19.  (1) Когато са налице обстоятелствата по чл. 18, железопътният 
превозвач заявява искането си за прекратяване на договора до органите или 
лицата по чл. 7, сключили договора. 
 (2) Към искането по ал. 1 железопътният превозвач прилага документи, 
доказващи основанията за прекратяване на договора за изпълнение на 
задълженията за извършване на обществени превозни услуги - заверени 
счетоводни отчети, счетоводна сметка за всеки вид дейност, както и други 
отчетни документи. 
 Чл. 20.  (1) В едномесечен срок от постъпване на искането по чл. 19, 
ал. 1 органите или лицата по чл. 7, сключили договора с железопътния 
превозвач, го представят със становище на органите, взели решения за 
сключване на договора. 
 (2) В срока по ал. 1 органите, взели решения за сключване на договора, 
се произнасят с решение за неговото прекратяване. 
 (3) При прекратяването на договора органите, предоставили ценови 
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облекчения, отменят съответните права за безплатни и по намалени цени 
пътувания от датата на прекратяването на договора. 
 Чл. 21.  В случай че железопътните превози се изпълняват от 
единствен превозвач, лицензиран за превоз на територията на цялата 
страна, той не може да се възползва от правото по чл. 18. 
 Раздел VI 
 Компенсиране на задължението за извършване на обществени 
превозни услуги 
 Чл. 22.  (1) Железопътният превозвач, изпълняващ задължението за 
извършване на обществени превозни услуги, се компенсира от органите или 
от лицата по чл. 7. 
 (2) В случаите по чл. 7, ал. 1 Министерският съвет взема решение, с 
което определя размера на компенсирането на железопътния превозвач по 
предложение на министъра на транспорта и съобщенията и министъра на 
финансите. 
 Чл. 23.  (1) Компенсациите, които се изплащат на превозвача, са в 
пълен размер до стойността на обявените публично в тарифата редовни 
цени за превоз на пътници и се предоставят след представяне на документи, 
доказващи извършената превозна услуга. 
 (2) Размерът на компенсацията се определя ежегодно. 
 (3) Превозвачът е длъжен да води отделно счетоводство по отношение 
на превозите в изпълнение на задълженията за извършване на обществени 
превозни услуги. 
 Чл. 24.  (1) Изплащането на приетите и утвърдени компенсации се 
извършва на части в съответствие с договора и с представените документи, 
доказващи извършването на обществената услуга.  Суми, дължащи се на 
корекции в размера на компенсациите, се изплащат незабавно след 
уточняване размера на корекцията. 
 (2) Коригиране на размера на компенсацията се допуска по писмена 
молба на железопътния превозвач, отправена до компетентния орган, която 
се внася в 15-дневен срок от счетоводното приключване на деветмесечието 
на текущата година. 
 (3) Компетентният орган разглежда молбата в срок 2 месеца и се 
произнася с решение. 
 (4) Коригирането на размера на компенсацията се извършва в рамките 
на текущата година, ако са налице основания за това. 
 
 ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 
 § 1.  По смисъла на наредбата: 
 1.  "Крайградски и вътрешноградски превози" са превозите за 
удовлетворяване потребностите на градския транспорт или на обширните 
градски зони, както и на потребностите между тези зони. 
 2.  "Регионални превози" са: 
 а) превозите по второстепенни железопътни линии; 
 б) превозите за обслужване на малки населени места и на части от 
главните железопътни линии извън крайградските зони; 
 в) товарните вътрешни железопътни превози. 
 3.  "Договор за извършване на обществени превозни услуги" е 
договорът, сключен между упълномощените лица по чл. 7 и лицензиран 
превозвач с цел осигуряване на транспортни услуги за обществото, които 
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превозвачът, в случай че се съобразява с търговския си интерес, не би поел в 
същия размер или при същите условия. 
 ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 § 2.  Наредбата се издава на основание чл. 54, ал. 4 от Закона за 
железопътния транспорт. 
 § 3.  Министърът на транспорта и съобщенията сключва договор за 
възлагане на задължения за обществени превозни услуги с "БДЖ" - ЕАД, като 
правоприемник на Националната компания "Български държавни железници". 
 § 4.  Наредбата влиза в сила от 1 януари 2002 г.  
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УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителната агенция "Железопътна 
администрация" 

 
Приет с ПМС № 167 от 29.06.2001 г., обн., ДВ, бр. 61 от 10.07.2001 г., в 
сила от 10.07.2001 г., изм., бр. 87 от 9.10.2001 г., в сила от 15.10.2001 г. 

 
 Глава първа 
 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 Чл. 1.  С правилника се определят дейността, структурата, 
организацията на работа и числеността на персонала на Изпълнителната 
агенция "Железопътна администрация", наричана по-нататък "агенцията". 
 Чл. 2.  (1) Агенцията е юридическо лице на бюджетна издръжка със 
седалище София и с териториални звена в Пловдив, Горна Оряховица и 
София. 
 (2) Изпълнителният директор на агенцията е второстепенен 
разпоредител с бюджетни кредити към министъра на транспорта и 
съобщенията. 
 (3) Контролът върху дейността на агенцията се осъществява от 
министъра на транспорта и съобщенията и от други органи в съответствие с 
действащото законодателство. 
 Глава втора 
 ПРАВОМОЩИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР 
 Раздел I 
 Общи положения 
 Чл. 3.  (1) Агенцията се ръководи и представлява от изпълнителен 
директор, който се назначава от министъра на транспорта и съобщенията 
съгласувано с министър-председателя. 
 (2) Изпълнителният директор е орган на изпълнителната власт. 
 Чл. 4.  В изпълнение на своите правомощия изпълнителният директор 
издава индивидуални административни актове в съответствие с действащото 
законодателство. 
 Раздел II 
 Правомощия на изпълнителния директор 
 Чл. 5.  (1) Изпълнителният директор: 
 1.  ръководи, организира и контролира дейността на агенцията по 
осигуряване на безопасно движение на влаковете и предоставяне на 
превозни услуги в съответствие с действащите нормативи, стандарти и 
международни договори, както и за решаване на всички въпроси от 
непосредствен обществен интерес; 
 2.  прави предложения до министъра на транспорта и съобщенията и 
обосновава необходимостта от привеждане на националното 
законодателство в съответствие с разпоредбите на международните 
организации и с правото на Европейския съюз; 
 3.  подготвя предложения до министъра на транспорта и съобщенията 
за сключване, присъединяване, ратифициране, денонсиране и изменение на 
международни договори и за участие в международни организации в 
железопътния транспорт; 
 4.  подготвя позицията на министъра на транспорта и съобщенията по 
приемането на дългосрочна програма за развитието на железопътния 
транспорт и на железопътната инфраструктура и нейната експлоатация, 
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включително при кризисни ситуации; 
 5.  прави предложения до министъра на транспорта и съобщенията за 
съгласуване на проекти за пресичане на железопътните линии с пътищата от 
републиканската пътна мрежа, местните пътища, улици и тръбопроводи, 
кабелните и въздушните високоволтови и нисковолтови линии, 
електрическата мрежа и други; 
 6.  подготвя позицията на министъра на транспорта и съобщенията при 
сключване на договор за обществени услуги с превозвачите, за постигане на 
определено равнище в транспортното обслужване и за задоволяване на 
обществени интереси; 
 7.  проверява изпълнението на изискванията за издаване на лицензии 
на железопътните превозвачи и на лицата, които извършват проверка на 
техническата изправност на возилата, и за съответствие на 
правоспособността и квалификацията на персонала, зает пряко с 
управлението им и с осигуряването на безопасната им експлоатация; 
 8.  издава документи за правоспособност на персонала в железопътния 
транспорт; 
 9.  упражнява контрол по изграждането и поддържането на 
железопътната инфраструктура, безопасността на движението и 
техническото състояние на подвижния състав; 
 10.  взема участие и дава заключения при разследване и установяване 
на причините за тежки произшествия и инциденти в железопътния транспорт; 
 11.  сключва договори, свързани с осъществяване дейността на 
агенцията; 
 12.  утвърждава длъжностното разписание на агенцията и 
длъжностните характеристики на работещите в нея служители; 
 13.  сключва, изменя и прекратява трудовите и служебните 
правоотношения на служителите в агенцията; 
 14.  ръководи, организира и контролира изпълнението на дейностите в 
железопътния транспорт, свързани с отбранително-мобилизационната 
подготовка и гражданската защита в мирно време, в условия на кризи и във 
военно време. 
 (2) Функциите на изпълнителния директор в негово отсъствие се 
изпълняват от служител на агенцията, определен от него с писмена заповед 
за всеки конкретен случай. 
 Чл. 6.  (1) Изпълнителният директор на агенцията отговаря за 
своевременното събиране на приходите и за целесъобразното и 
законосъобразното разходване на бюджетните средства. 
 (2) Изпълнителният директор ежегодно представя на министъра на 
транспорта и съобщенията доклад за дейността на агенцията. 
 (3) Изпълнителният директор представя на министъра на държавната 
администрация ежегоден доклад за състоянието на агенцията. 
 Чл. 7.  Изпълнителният директор осъществява своите правомощия в 
сътрудничество с органите на изпълнителната власт за изпълнение на 
единната държавна политика. 
 Глава трета 
 СТРУКТУРА, ДЕЙНОСТ, ФИНАНСИРАНЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА 
АГЕНЦИЯТА 
 Раздел I 
 Общи положения 
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 Чл. 8.  (1) Дейността на агенцията се извършва от обща и 
специализирана администрация, организирана в дирекции, които подпомагат 
изпълнителния директор при осъществяване на правомощията му, 
осигуряват техническата дейност и административното обслужване на 
физически и юридически лица. 
 (2) (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2001 г.) Общата численост на персонала в 
организационните структури и административните звена на агенцията е 50 
щатни бройки, разпределени съгласно приложението. 
 (3) Структурата на дирекциите и длъжностното разписание се 
утвърждават от изпълнителния директор в рамките на утвърдената 
численост. 
 Чл. 9.  (1) Административното ръководство на агенцията се 
осъществява от главен секретар, назначен от изпълнителния директор за 
срок 5 години. 
 (2) Главният секретар: 
 1.  ръководи, организира, координира и контролира оперативното 
изпълнение на задачите, възложени на общата и специализираната 
администрация; 
 2.  подготвя ежегодния доклад на изпълнителния директор за 
дейността на агенцията; 
 3.  организира подготовката на проекта на бюджет на администрацията; 
 4.  осигурява условия за нормална и ефективна работа на звената на 
агенцията. 
 Раздел II 
 Обща администрация 
 Чл. 10.  (1) Общата администрация изпълнява функции по техническото 
осигуряване на дейността на изпълнителния директор, на специализираната 
администрация и на териториалните звена към специализираната 
администрация по отношение на: 
 1.  правно-нормативното обслужване; 
 2.  информационното обслужване на агенцията; 
 3.  човешките ресурси; 
 4.  отбранително-мобилизационната подготовка и противопожарната 
охрана на агенцията; 
 5.  безопасните условия на труд; 
 6.  протоколната дейност; 
 7.  управлението на собствеността на агенцията; 
 8.  финансово-стопанското осигуряване; 
 9.  деловодното обслужване. 
 (2) Общата администрация осигурява дейностите по 
административното обслужване на физически и юридически лица. 
 Чл. 11.  (1) Общата администрация е организирана в дирекция 
"Административно-правно и финансово-стопанско обслужване". 
 (2) Дирекцията: 
 1.  оказва правно съдействие на ръководството на агенцията за 
законосъобразното изпълнение на нейните функции; 
 2.  разработва и предлага решения по правни проблеми, свързани с 
дейността на агенцията; 
 3.  разработва предложения за необходимостта от актуализиране и 
хармонизиране на националното законодателство в областта на 



 154

железопътния транспорт с правото на Европейския съюз; 
 4.  разработва предложения за сключване, присъединяване, 
ратифициране, денонсиране и изменение на международни договори и за 
участие в международни железопътни организации; 
 5.  разработва и предлага проекти на подзаконови актове в областта на 
железопътния транспорт; 
 6.  подготвя правни становища по проекти на нормативни актове; 
 7.  осъществява процесуалното представителство на агенцията и 
предприема правни действия за своевременното събиране на вземанията на 
агенцията; 
 8.  осъществява финансовата дейност, счетоводната отчетност и 
функционирането на изградените системи за финансово управление и 
контрол; 
 9.  организира съставянето, съгласуването и изпълнението на бюджета 
на агенцията; 
 10.  осъществява контрол по изготвянето и оформянето на първичните 
счетоводни документи, както и по издаването, събирането и 
осчетоводяването на първичната счетоводна документация; 
 11.  организира законосъобразното и целесъобразното извършване на 
финансовите операции; 
 12.  организира и участва в годишната инвентаризация на агенцията; 
 13.  разработва длъжностното и поименното длъжностно разписание; 
 14.  изготвя, оформя и съхранява трудовите и служебните досиета на 
служителите в агенцията и ги поддържа в съответствие с Кодекса на труда и 
Закона за държавния служител; 
 15.  осъществява информационното обслужване на агенцията; 
 16.  извършва административното обслужване на персонала на 
агенцията; 
 17.  разработва военновременния план на агенцията и организира 
оперативната подготовка на личния състав на агенцията за работа в условия 
на криза; 
 18.  организира, осигурява и контролира охранителния и 
пропускателния режим в сградата на агенцията. 
 Раздел III 
 Специализирана администрация 
 Чл. 12.  (1) Специализираната администрация подпомага 
изпълнителния директор при изпълнение на правомощията му. 
 (2) Специализираната администрация е организирана в дирекция 
"Железопътен транспорт" и Главна дирекция "Железопътна инспекция", 
наричана по-нататък "главната дирекция", с териториални звена в София, 
Пловдив и Горна Оряховица. 
 (3) Агенцията осъществява териториалните си компетенции чрез 
териториалните звена по ал. 2, които са със статут на отдели и са подчинени 
функционално и методически на съответната главна дирекция. 
 Чл. 13.  Дирекция "Железопътен транспорт": 
 1.  участва в разработването на стратегията за развитието на 
железопътния транспорт в Република България и в провеждането на 
държавната политика в съответствие с общоевропейските норми и 
изисквания за свободно движение на хора, стоки и капитали; 
 2.  координира дейностите по преструктуриране и развитие на 



 155

железопътния и комбинирания транспорт в съответствие със сключените 
договори, споразумения и инициативи, по които Република България е 
страна; 
 3.  контролира изпълнението на дългосрочната програма за развитие 
на железопътния транспорт и железопътната инфраструктура; 
 4.  участва в разработването и реализацията на концепции, програми и 
проекти, свързани с преструктурирането на железниците; 
 5.  координира дейността по изпълнението на проекти за развитието на 
железопътната инфраструктура, които се осигуряват със средства от 
български или международни финансови институции; 
 6.  участва в подготовката на документи за технологично и техническо 
хармонизиране на железопътната инфрастуктура и нейната категоризация в 
съответствие с европейските изисквания и стандарти за развитие на 
международните железопътни коридори; 
 7.  взема участие в международни форуми, съвещания, работни групи и 
осъществява представителство в международни институции, като 
Междуправителствената организация за международно железопътно 
съобщение (OTIF), Организацията за сътрудничество на железниците 
(ОСЖД), Икономическата комисия за Европа на ООН и други; 
 8.  контролира предоставянето на достъп до железопътната 
инфраструктура без дискриминация; 
 9.  контролира изпълнението на годишната програма за развитие на 
железопътната инфраструктура и извършването на дейностите по развитие, 
ремонт, поддържане и експлоатация; 
 10.  контролира изпълнението на договора между държавата и 
Национална компания "Железопътна инфраструктура" относно поддръжката, 
ремонта и развитието на железопътната инфраструктура; 
 11.  предлага рационализиране на железопътната мрежа, развитие и 
закриване на железопътни участъци; 
 12.  разработва концепции, програми и критерии за постигане на 
енергийна ефективност и опазване на околната среда; 
 13.  подготвя предложения за съгласуване на проектите за пресичане 
на железопътните линии от железопътната инфраструктура с пътищата от 
републиканската пътна мрежа, с местните пътища, улици и тръбопроводи, 
кабелни и въздушни високоволтови и нисковолтови линии и други; 
 14.  проверява изпълнението на изискванията за издаване на лицензии 
на превозвачите по отношение на критериите, съдържащи се в чл. 38 от 
Закона за железопътния транспорт (ЗЖТ), и за издаване на лицензии за 
проверка на техническата изправност на возилата и за съответствие на 
правоспособността и квалификацията на персонала, зает пряко с 
управлението им и с безопасната им експлоатация, съдържащи се в чл. 45 
ЗЖТ; 
 15.  участва в разработването на договора за възлагане на обществени 
услуги; 
 16.  участва в комисии за обсъждане на общинските транспортни схеми 
и в комисии за разглеждане и решаване на постъпилите предложения за 
промени в областните транспортни схеми и в републиканската транспортна 
схема; 
 17.  изготвя експлоатационно-икономически анализи за 
функционирането на железопътния транспорт (железопътна инфраструктура 



 156

и железопътни превозвачи); 
 18.  систематизира, обработва и съхранява статистически данни за 
дейността на Национална компания "Железопътна инфраструктура" и на 
превозвачите; 
 19.  събира такси за издаване на лицензии на превозвачите и лицензии 
за издаване на сертификати за безопасност. 
 Чл. 14.  (1) Главна дирекция "Железопътна инспекция" подпомага 
изпълнителния директор при осъществяване на правомощията му за контрол 
по изграждането, ремонта, поддръжката и експлоатацията на железопътната 
инфраструктура, безопасността на движението и на превозите и техническото 
състояние на подвижния състав. 
 (2) Главната дирекция: 
 1.  упражнява контрол върху развитието и функционирането на 
железопътната инфраструктура; 
 2.  контролира дейността на предприятията, извършващи строителни и 
ремонтни дейности на обекти от железопътната инфраструктура; 
 3.  контролира техническата експлоатация на подвижния железопътен 
състав по отношение на безопасността на превозите на пътници и товари; 
 4.  контролира работата на персонала на Национална компания 
"Железопътна инфраструктура" и превозвачите, свързана с безопасността на 
превозите и техническата експлоатация; 
 5.  контролира изготвянето и спазването на графика за движение на 
влаковете с цел осигуряване на надеждност и безопасност на превозите; 
 6.  контролира осъществяването на вътрешния железопътен транспорт 
на министерства, ведомства, дружества и предприятия по отношение на 
безопасността на движението и техническата експлоатация; 
 7.  провежда изпити за даване на правоспособност за работа на 
длъжности в железопътния транспорт, пряко свързани с безопасността на 
движението и превозите, съгласно заповед на министъра на транспорта и 
съобщенията; 
 8.  провежда изпити по правилата за безопасност на превозите на 
лица, които са били лишени от правото да упражняват за определено време 
професия или дейност, свързани с безопасността на движението и 
техническата експлоатация; 
 9.  води регистър на подвижния състав на железопътните превозвачи; 
 10.  провежда периодични изпити съгласно заповед на министъра на 
транспорта и съобщенията по правилата за безопасност и техническа 
експлоатация на персонала от железопътния транспорт, пряко ангажиран с 
безопасността на движението и техническата експлоатация; 
 11.  осъществява методическо ръководство на ведомствените 
специализирани контролни органи по безопасността на движението в 
железопътния транспорт; 
 12.  участва в комисиите, назначени от министъра на транспорта и 
съобщенията, за разследване на железопътни произшествия и инциденти, 
при които са настъпили смърт, тежки телесни повреди или значителни 
материални вреди; 
 13.  изготвя предложения за отнемане на лицензии при условията на 
чл. 118, ал. 2 ЗЖТ; 
 14.  планира, координира и контролира управлението на влаковата и 
маневрената работа в условия на кризи и във военновременна обстановка. 
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 Раздел IV 
 Финансиране 
 Чл. 15.  Агенцията се финансира от: 
 1.  приходите по чл. 8, ал. 1 ЗЖТ; 
 2.  администрирани приходи от: 
 а) дейностите по чл. 39 ЗЖТ, свързани с обучението на кандидатите за 
придобиване на правоспособност за длъжностите от железопътния 
транспорт, за провеждане на изпитите на лицата от персонала в 
железопътния транспорт, отговорен за безопасността на превозите, и за 
медицинската и психологическата годност на лицата от персонала, 
осъществяващ превозите на пътници и товари; 
 б) дейностите, свързани с обучението за професионална квалификация 
и с провеждането на изпити на консултантите по сигурността на превозите на 
опасни товари; 
 в) предоставяне на услуги на общините и другите юридически лица при 
определяне на условията за поемане на задълженията по чл. 55 ЗЖТ; 
 г) предоставяне на данни от публичния регистър, воден от агенцията. 
 Чл. 16.  Бюджетните средства по чл. 15 се разходват за издръжка на 
агенцията и се отчитат по единната бюджетна класификация. 
 Глава четвърта 
 ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА В АГЕНЦИЯТА 
 Чл. 17.  (1) Непосредственото ръководство на дирекциите и 
териториалните звена се осъществява от директори и ръководители на 
териториални звена, които носят отговорност за срочното и точно изпълнение 
на конкретните задачи при осъществяване на функциите им. 
 (2) Директорите и ръководителите на териториални звена дават 
задължителни указания в рамките на предоставените им правомощия за 
осигуряване изпълнението на закона и подзаконовите актове, на актовете на 
министъра на транспорта и съобщенията и на изпълнителния директор на 
агенцията. 
 Чл. 18.  (1) Директорите и ръководителите на териториални звена: 
 1.  разпределят задачите между служителите в дирекцията и в 
териториалните звена; 
 2.  осигуряват взаимодействието с другите звена в агенцията в 
съответствие с установените организационни връзки и разпределението на 
дейностите между тях; 
 3.  изготвят предложения до изпълнителния директор за подбора и 
разпределянето на кадрите, за повишаването на квалификацията им, както и 
за поощряване или наказание на служителите; 
 4.  оказват съдействие, при необходимост, на органите на 
Министерството на вътрешните работи по противодействие на 
престъпността. 
 (2) Ръководителите на териториалните звена се ръководят пряко и 
методически от главната дирекция. 
 Чл. 19.  Държавните служители и лицата, работещи по трудови 
правоотношения в агенцията, изпълняват възложените им задачи и отговарят 
пред прекия си ръководител за изпълнението на работата съобразно 
длъжностните характеристики. 
 Чл. 20.  (1) При изпълнението на контролните функции по ЗЖТ 
служителите на агенцията се легитимират с карта за контрол, с която могат 
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да пътуват във всички категории пътнически влакове и да ползват служебни 
запазени места. 
 (2) Контролните органи по безопасност на железопътния транспорт на 
други ведомства и дружества и контролираните физически и юридически 
лица са длъжни да оказват съдействие на служителите на агенцията при 
изпълнение на служебните им задължения. 
 Чл. 21.  (1) За изпълнението на определени задачи, свързани с 
дейността на агенцията, могат да бъдат привличани нещатни сътрудници в 
качеството им на експерти. 
 (2) Правата и задълженията на лицата по ал. 1 се определят в 
сключения с тях договор. 
 (3) При решаване на важни за развитието на железопътния транспорт 
въпроси могат да се създават консултативни и научно-технически съвети на 
обществени начала. 
 Чл. 22.  (1) Работното време на служителите е 8 часа дневно и 40 часа 
седмично при 5-дневна работна седмица. 
 (2) Работното време на служителите на агенцията е от 9 до 17 ч. и 30 
мин.  с почивка от 12 ч. и 30 мин.  до 13 ч. 
 Чл. 23.  (1) За образцово изпълнение на служебните си задължения 
служителите на агенцията могат да бъдат награждавани с отличия и награди. 
 (2) Паричните и предметните награди могат да бъдат в размер до 4 
основни месечни работни заплати, определени за заеманата от награденото 
лице длъжност.  Видът на предметната награда се определя в заповедта на 
изпълнителния директор, с която лицето се награждава. 
 
 ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 
 Параграф единствен.  Правилникът се приема на основание чл. 8, ал. 2 
от Закона за железопътния транспорт и чл. 55 от Закона за администрацията. 
 
                                            Приложение към чл. 8, ал. 2 
                                            (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2001 г., 
                                                  в сила от 15.10.2001 г.) 
 Численост на персонала в организационните структури и 
административните 
     звена на Изпълнителната агенция "Железопътна администрация" - 
                               50 щатни бройки 
 Изпълнителен директор                                     1 
     Главен секретар                                           1 
     Обща администрация                                        7 
     в т. ч.: 
     Дирекция "Административно-правно 
     и финансово-стопанско обслужване"                         7 
     Специализирана администрация                             41 
     в. т. ч.: 
     Главна дирекция "Железопътна инспекция"                  25 
     в т. ч.: 
     Териториално звено - Пловдив                              6 
     Териториално звено - Горна Оряховица                      6 
     Териториално звено - София                                6 
     Дирекция "Железопътен транспорт"                         16  
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ТАРИФА за инфраструктурните такси, събирани от Национална 
компания "Железопътна инфраструктура" 

 
Одобрена с ПМС № 302 от 21.12.2001 г., обн., ДВ, бр. 1 от 4.01.2002 г., в 

сила от 1.01.2002 г. 
т. 9, р. 4, № 592б 

 
 Чл. 1.  (1) Инфраструктурните такси включват таксата за резервация на 
капацитет на железопътната инфраструктура и таксата за преминаване по 
железопътната инфраструктура. 
 (2) Таксата за преминаване по железопътната инфраструктура включва 
таксите за използване на железния път, на електрическите инсталации, на 
контактната мрежа и енергоснабдителните съоръжения и на системите за 
управление и сигурност на движението. 
 Чл. 2.  (1) За резервация на капацитет от железопътната 
инфраструктура се събира такса, както следва: 
 1.  за пътнически превози - за електрифициран и неелектрифициран 
участък - 0,05414 лв. за влаккилометър; 
 2. за товарни превози: 
 а) за електрифициран участък - 1,86856 лв. за влаккилометър; 
 б) за неелектрифициран участък - 1,63675 лв. за влаккилометър. 
 (2) Таксата се изчислява на влаккилометър от резервирания маршрут. 
 (3) Таксата се заплаща до 5-о число на всеки календарен месец. 
 Чл. 3.  За преминаване на пътнически влак по железопътната 
инфраструктура в зависимост от категорията на жп линията се заплащат 
следните такси: 
 1.  по главни жп линии: 
 а) за железния път - 0,00026 лв. за брутотонкилометър; 
 б) за електрическите инсталации - 0,04062 лв. за влаккилометър; 
 в) за контактната мрежа - 0,02706 лв. за влаккилометър; 
 г) за управлението на движението - 0,12823 лв. за влаккилометър; 
 2.  по второстепенни жп линии: 
 а) за железния път - 0,00050 лв. за брутотонкилометър; 
 б) за електрическите инсталации - 0,06372 лв. за влаккилометър; 
 в) за контактната мрежа - 0,04878 лв. за влаккилометър; 
 г) за управлението на движението - 0,19910 лв. за влаккилометър; 
 3.  по главни и второстепенни жп линии (средно мрежови): 
 а) за железния път - 0,00027 лв. за брутотонкилометър; 
 б) за електрическите инсталации - 0,04318 лв. за влаккилометър; 
 в) за контактната мрежа - 0,02777 лв. за влаккилометър; 
 г) за управлението на движението - 0,13609 лв. за влаккилометър. 
 Чл. 4.  За преминаване на товарен влак по железопътната 
инфраструктура в зависимост от категорията на жп линията се заплащат 
следните такси: 
 1.  по главни жп линии: 
 а) за железния път - 0,00536 лв. за брутотонкилометър; 
 б) за електрическите инсталации - 0,75732 лв. за влаккилометър; 
 в) за контактната мрежа - 0,71981 лв. за влаккилометър; 
 г) за управлението на движението - 3,29168 лв. за влаккилометър; 
 2.  по второстепенни жп линии: 



 161

 а) за железния път - 0,01512 лв. за брутотонкилометър; 
 б) за електрическите инсталации - 1,16381 лв. за влаккилометър; 
 в) за контактната мрежа - 1,67455 лв. за влаккилометър; 
 г) за управлението на движението - 5,59418 лв. за влаккилометър; 
 3.  по главни и второстепенни жп линии (средно мрежови): 
 а) за железния път - 0,00574 лв. за брутотонкилометър; 
 б) за електрическите инсталации - 0,78478 лв. за влаккилометър; 
 в) за контактната мрежа - 0,73790 лв. за влаккилометър; 
 г) за управлението на движението - 3,44722 лв. за влаккилометър. 
 Чл. 5.  Таксите по чл. 3 и 4 се заплащат централно след приключване 
на текущия месец, но не по-късно от 2 месеца от датата на завършване на 
движението на първия влак в месеца.  
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ЗАКОН за морските пространства, вътрешните водни пътища и 
пристанищата на Република България 

 
Обн., ДВ, бр. 12 от 11.02.2000 г. 

т. 1, р. 1, № 20 
 
 Глава първа 
 ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 
 Чл. 1.  (1) Този закон урежда правния режим на морските пространства, 
вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България. 
 (2) В морските пространства и вътрешните водни пътища и в 
пристанищата Република България упражнява суверенитет, определени 
суверенни права, юрисдикция и контрол в съответствие с общопризнатите 
принципи и норми на международното право и международните договори, по 
които Република България е страна. 
 Чл. 2.  Този закон има за цел да обезпечи използването на Черно море 
и на р. Дунав в интерес на сътрудничеството с черноморските, 
крайдунавските и други страни, да улесни морските и речните връзки, да 
осигури безопасност на корабоплаването, опазване на морската и речната 
среда при корабоплаване и поддържане на екологичното равновесие. 
 Чл. 3.  Контролът за спазване на правния режим в морските 
пространства, вътрешните водни пътища и в пристанищата на страната се 
осъществява съобразно разпоредбите на този закон. 
 Чл. 4.  (1) С решение на Министерския съвет се определят закритите за 
посещения от чуждестранни кораби пристанища и рейдове, които се обявяват 
в "Известие до мореплавателите". 
 (2) Пристанищата и рейдовете, извън определените по ал. 1, са 
открити. 
 Глава втора 
 МОРСКИ ПРОСТРАНСТВА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 Раздел I 
 Общи разпоредби 
 Чл. 5.  (1) Морските пространства на Република България обхващат 
вътрешните морски води, териториалното море, прилежащата зона, 
континенталния шелф и изключителната икономическа зона. 
 (2) Вътрешните морски води и териториалното море, както и 
въздушното пространство над тях, тяхното дъно и неговите недра са част от 
територията на Република България, върху които тя осъществява своя 
суверенитет. 
 (3) В прилежащата зона, в континенталния шелф и в изключителната 
икономическа зона Република България осъществява суверенни права, 
юрисдикция и контрол, определени с този закон. 
 (4) Плаването и граничният режим във вътрешните морски води и в 
териториалното море на български и чуждестранни яхти, лодки и други 
плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение се определят с акт на 
Министерския съвет. 
 (5) Оказването на помощ на кораби и хора, търпящи бедствие в 
морските пространства на Република България, се извършва при условия и 
по ред, определени от министъра на транспорта и съобщенията. 
 (6) При опасност за живота на хората или при заплаха от 
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възпрепятстване на корабоплаването, капитанът на пристанището може да 
привлече за оказване на помощ всеки намиращ се наблизо кораб. 
 Раздел II 
 Вътрешни морски води 
 Чл. 6.  Вътрешните морски води на Република България включват: 
 1.  водите между бреговата линия и изходните линии, от които се 
измерва ширината на териториалното море; 
 2.  водите на пристанищата, ограничени откъм морето с линията, 
съединяваща най-отдалечените точки в морето на котвените места, 
хидротехническите и другите постоянни пристанищни съоръжения; 
 3.  водите на: 
 а) Варненския залив между бреговата линия и правата линия, 
съединяваща нос Св.  Константин с нос Иланджик; 
 б) Бургаския залив между бреговата линия и правата линия, 
съединяваща нос Емине с Маслен нос; 
 4.  водите между бреговата линия и правите изходни линии, 
съединяващи нос Калиакра с нос Тузлата, нос Тузлата с нос Екрене и Маслен 
нос с нос Ропи. 
 Чл. 7.  Чуждестранен кораб, използван с търговска или хуманна цел, 
може свободно да влиза във вътрешните морски води и да посещава 
откритите пристанища и рейдове. 
 Чл. 8.  (1) Чуждестранен военен или подводен кораб може да влезе във 
вътрешните морски води и да посети с мирна (невоенна) цел откритите 
пристанища и рейдове с разрешение на Министерския съвет, ако не е 
предвидено друго в споразумение между Република България и държавата 
на знамето. 
 (2) Разрешението трябва да се поиска най-малко 30 дни преди 
посещението - за корабите на черноморските държави, и 45 дни - за корабите 
на останалите държави, ако не е предвидено друго в споразумение между 
Република България и държавата на знамето. 
 Чл. 9.  Чуждестранен държавен кораб, използван с нетърговска цел, 
може да влезе във вътрешните морски води и да посети откритите 
пристанища и рейдове с разрешение на Министерския съвет, поискано не по-
късно от 30 дни преди посещението, ако не е предвидено друго в 
споразумение между Република България и държавата на знамето. 
 Чл. 10.  (1) Чуждестранен кораб, снабден с ядрени енергийни 
устройства, може да влезе във вътрешните морски води и да посети 
откритите пристанища и рейдове по реда на чл. 8. 
 (2) Преди корабът да се отправи за пристанищния район, 
компетентните органи извършват проверка на документите за безопасност на 
кораба, дозиметричен контрол и други проверки, свързани с опазването на 
околната среда.  Мястото на проверките се определя от морската 
администрация към министъра на транспорта и съобщенията. 
 (3) По време на престоя на кораба в пристанището или на рейда могат 
да бъдат извършени допълнителни проверки. 
 (4) Ако при проверката се окаже, че пребиваването на кораба може да 
доведе до опасни последици, морската администрация към министъра на 
транспорта и съобщенията нарежда корабът да напусне в определен срок 
вътрешните морски води или териториалното море.  За понесените в този 
случай вреди поради преждевременното отплаване на кораба Република 
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България не носи отговорност. 
 (5) Алинеи 2 - 4 се прилагат и за корабите, превозващи ядрени и 
радиоактивни вещества. 
 (6) Алинеи 2 - 4 се прилагат и за корабите, превозващи отровни или 
други опасни вещества. 
 Чл. 11.  (1) Чуждестранен военен кораб, снабден с ядрени енергийни 
устройства или въоръжен с ядрено оръжие, може да влезе във вътрешните 
морски води и да посети откритите пристанища и рейдове при условията и по 
реда, установени в чл. 8.  Проверката на документите за безопасност на 
кораба, дозиметричният контрол и другите проверки, свързани с опазването 
на околната среда, се извършват от органите на Министерството на 
отбраната на определено от тях място. 
 (2) Разпоредбите на чл. 10, ал. 3 и 4 се прилагат съответно и по 
отношение на чуждестранен военен кораб, снабден с ядрени енергийни 
устройства или въоръжен с ядрено оръжие.  В този случай проверките се 
извършват и нареждането за напускане на кораба се дава от органите на 
Министерството на отбраната. 
 Чл. 12.  Министерският съвет определя реда за посещение и престой 
на чуждестранни военни или подводни кораби, чуждестранни държавни 
кораби с нетърговска цел, чуждестранни невоенни кораби, снабдени с ядрени 
енергийни устройства, кораби, превозващи радиоактивни вещества, и на 
военни кораби, снабдени с ядрени енергийни устройства. 
 Чл. 13.  Предварително разрешение за влизане във вътрешните морски 
води или пристанищата не се изисква: 
 1.  при официално посещение, когато на кораба се намира държавен 
глава, министър-председател или ръководител на ведомство по външните 
работи, както и за съпровождащите го кораби; 
 2.  при авария на кораба, за укриване от буря или при други стихийни 
бедствия, за което капитанът на кораба е длъжен незабавно да съобщи с 
всички възможни средства на капитана на най-близкото пристанище и да 
изпълнява неговите указания. 
 Чл. 14.  Чуждестранните военни кораби и корабите по чл. 13 се 
освобождават от такси при посещението си в пристанищата и рейдовете 
освен за оказаните им услуги. 
 Чл. 15.  (1) На чуждестранните кораби, намиращи се във вътрешните 
морски води в пристанищата и рейдовете, се забранява да използват 
средства за радионавигация, хидроакустични и радиосвързочни апаратури, 
електронни и оптически системи за наблюдение, освен за осигуряване на 
безопасността на корабоплаването и стоенето на котва.  Те могат да ползват 
своите ултракъсовълнови радиостанции само за свръзка с пристанищните 
органи или с упълномощен оператор за далекосъобщения. 
 (2) Корабите, съоръжени с корабни земни станции от системата за 
морски далекосъобщения чрез спътници, при пребиваването им във 
вътрешните морски води и в териториалното море могат да ги използват на 
принципа на взаимност. 
 Раздел III 
 Териториално море 
 Чл. 16.  (1) Териториалното море на Република България включва 
прилежащата към брега и вътрешните морски води морска ивица с широчина 
12 морски мили, измервана от изходните линии. 
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 (2) За изходни линии служат линията на най-големия отлив от брега 
или правите линии, съединяващи двете крайни точки на заливите и 
пространствата, посочени в чл. 6. 
 Чл. 17.  Териториалното море на Република България се разграничава 
от териториалното море на съседните държави с географския паралел от 
точката на сухоземната граница, опираща се на морския бряг. 
 Чл. 18.  Външната и страничните граници на териториалното море са 
държавна граница на Република България. 
 Чл. 19.  (1) Корабите на всички държави се ползват с правото на мирно 
преминаване през териториалното море в съответствие с изискванията на 
този закон и на международното право. 
 (2) Правото на мирно преминаване се упражнява, за да се пресече 
териториалното море без отбиване във вътрешните морски води, да се 
премине във вътрешните морски води или да се излезе от тях.  Корабът е 
длъжен да се движи непрекъснато през незабранените за плаване райони 
със скорост, не по-малка от нормалната за съответния вид кораби, да следва 
установените морски коридори, схеми за разделно движение, фарватери и 
препоръчани пътища и да не нарушава мира, добрия ред и сигурността на 
страната. 
 (3) По време на мирното преминаване не се допуска спиране или 
заставане на котва, освен когато това е предизвикано от навигационна 
необходимост, авария, бедствие, непреодолима сила или за оказване помощ 
на хора, плавателни съдове или въздухоплавателни средства. 
 (4) При навлизане, излизане или плаване в териториалното море 
корабите са длъжни да участват в системата за докладване и контрол на 
движението върху корабоплаването. 
 Чл. 20.  (1) Мирът, добрият ред или сигурността на страната при 
преминаването през териториалното море се нарушават, когато 
чуждестранният кораб извършва някое от следните действия: 
 1.  заплаха със сила или употреба на сила срещу суверенитета, 
териториалната цялост или политическата независимост на Република 
България в нарушение на принципите на международното право, съдържащи 
се в Устава на Организацията на Обединените нации; 
 2.  маневри или учения с използване на какъвто и да е вид оръжие; 
 3.  дейност, която има за цел събиране на информация във вреда на 
отбраната или сигурността на страната; 
 4.  акт на пропаганда, накърняващ интересите на отбраната или 
сигурността на страната; 
 5.  излитане, кацане или приемане на борда на каквито и да са 
въздухоплавателни средства; 
 6.  издигане във въздуха, кацане, приемане на борда или снемане от 
него на каквото и да е военно устройство; 
 7.  прехвърляне от или на кораба на товари, валутни ценности или 
лица в нарушение на митническите, данъчните, граничните или санитарните 
разпоредби; 
 8.  непозволено съгласно международните стандарти замърсяване на 
морската среда; 
 9.  риболовна дейност; 
 10.  научноизследователска или хидрографска дейност; 
 11.  дейност, която може да попречи на работата на системите за 
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свръзка или на радиоелектронно или друго съоръжение или устройство на 
страната; 
 12.  друга дейност, която не е непосредствено свързана с 
преминаването на кораба. 
 (2) Не са нарушения на мира, добрия ред или сигурността действията 
по ал. 1, т. 2, 5, 6, 9, 10 и 12, ако за това е получено разрешение по 
установения ред. 
 Чл. 21.  Чуждестранният кораб не заплаща такси за преминаване през 
териториалното море освен за оказаните му услуги. 
 Чл. 22.  С оглед сигурността на страната, включително за провеждане 
на учения с използване на оръжие, министърът на отбраната, съгласувано с 
министъра на транспорта и съобщенията и министъра на вътрешните работи 
може временно да преустанови мирното преминаване през отделни райони 
на териториалното море и да забрани корабоплаването в отделни участъци 
на вътрешните морски води.  Тези мерки се обявяват в "Известие до 
мореплавателите". 
 Чл. 23.  (1) При мирното преминаване през териториалното море и по 
време на пребиваването му във вътрешните морски води, пристанищата и 
рейдовете, чуждестранният кораб е длъжен да спазва навигационните 
изисквания, граничните, митническите, финансовите, санитарните, 
фитосанитарните, ветеринарните и пристанищните разпоредби, както и 
разпоредбите за опазване на околната среда. 
 (2) Чуждестранният кораб при мирното преминаване през 
териториалното море и по време на пребиваването му във вътрешните 
морски води е длъжен да носи през деня вдигнато своето знаме, а 
невоенният кораб - и знамето на Република България. 
 (3) В териториалното море и във вътрешните морски води на 
чуждестранния кораб се забранява: 
 1.  да използва корабните лодки, освен в случай на бедствие - за 
търсене и спасяване на хора; 
 2.  да извършва водолазна и подводна дейност; 
 3.  да държи риболовните си уреди в работно положение; 
 4.  да подава звукови или светлинни сигнали, освен установените в 
международните правила за предпазване на корабите от сблъскване на море; 
 5.  преднамерено да засяда или да се потопява; 
 6.  да извършва действия, които могат да причинят повреди на 
положени кабели, тръбопроводи или всякакви инсталации и съоръжения, 
свързани с корабоплаването и използването на морските ресурси. 
 Чл. 24.  Чуждестранните кораби, снабдени с ядрени енергийни 
устройства, и корабите, които превозват ядрени, радиоактивни, отровни или 
други опасни вещества, при преминаването през териториалното море са 
длъжни да носят документите и да вземат предпазните мерки, предписани за 
такива кораби от съответните международни договори. 
 Чл. 25.  (1) В териториалното море и във вътрешните морски води 
чуждестранният подводен кораб е длъжен да бъде само в надводно 
положение. 
 (2) Чуждестранният подводен кораб, който се намира в подводно 
положение, се заставя да изплава на повърхността.  При повреда, поради 
която не може да изплава, той е длъжен с всички възможни средства да 
подаде сигнал за това. 
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 Чл. 26.  Чуждестранният кораб при преминаване през териториалното 
море може да използва само онези средства за радиосвръзка, които 
осигуряват радиообмен с българските брегови станции, а средствата за 
радионавигация, хидроакустичните апаратури, оптическите, електронните и 
други прибори - само за навигационни цели. 
 Чл. 27.  Водолазната и всякаква друга подводна дейност във 
вътрешните морски води и в териториалното море се извършва по ред, 
определен от министъра на отбраната, министъра на вътрешните работи и 
министъра на транспорта и съобщенията. 
 Чл. 28.  Чуждестранният кораб, който поради бедствие или 
непреодолима сила бъде принуден да спре или да застане на котва, е 
длъжен с всички възможни средства незабавно да съобщи за това на 
капитана на най-близкото пристанище. 
 Чл. 29.  (1) Охраната на морската държавна граница и контролът за 
спазване на граничния режим в териториалното море и във вътрешните 
морски води се осъществяват от органите на Министерството на вътрешните 
работи. 
 (2) Режимът на плаване във вътрешните морски води и в 
териториалното море се определя с наредба от министъра на транспорта и 
съобщенията и се съобразява с изискванията на националната сигурност на 
страната. 
 Чл. 30.  (1) В рамките на своята компетентност органите на 
Министерството на вътрешните работи, на Министерството на отбраната и на 
Министерството на транспорта и съобщенията имат право в пределите на 
вътрешните морски води и териториалното море по отношение на 
чуждестранен невоенен кораб: 
 1.  да поискат да вдигне държавното си знаме; 
 2.  да му отправят съответни запитвания при съмнение за нарушаване 
на правилата за мирно преминаване; 
 3.  да му предложат да измени курса си, ако той води към забранен за 
плаване район; 
 4.  да го спрат и да извършат проверка или да го задържат, ако не 
отговори на отправеното му запитване или наруши разпоредбите на чл. 19, 
ал. 2, чл. 23 и 24 или когато такива мерки се предвиждат в международен 
договор, по който Република България е страна; 
 5.  да го спират и задържат в случаите, предвидени в чл. 31, ал. 3 и 4; 
 6.  да снемат от него и да задържат лицата, извършили престъпления, 
посочени в чл. 32, и да ги предават на следствените органи, като уведомят 
прокурора в срок до 24 часа. 
 (2) Ако чуждестранният невоенен кораб откаже да спре или се 
възпротиви на задържането му, или прибегне до насилствени действия, 
органите на Министерството на вътрешните работи и на Министерството на 
отбраната могат да вземат съответни принудителни мерки, включително и 
употреба на оръжие и бойна техника. 
 Чл. 31.  (1) За вредите, причинени от непозволено увреждане във 
вътрешните морски води и в териториалното море, както и за вредите от 
нарушаване на правата и юрисдикцията на Република България в 
прилежащата зона, в континенталния шелф и в изключителната 
икономическа зона, се прилага българското законодателство и споровете са 
подсъдни на българските съдилища. 



 168

 (2) Чуждестранен невоенен кораб, който преминава през 
териториалното море, не може да бъде спрян или да бъде изменен курсът 
му, за да се осъществи гражданска юрисдикция по отношение на лице, което 
се намира на борда му. 
 (3) Спрямо чуждестранен невоенен кораб, който се намира във 
вътрешните морски води, стои на котва в териториалното море или 
преминава през тях, могат да бъдат предприети действия за обезпечение на 
иск или на принудително изпълнение. 
 (4) Обезпечение на иск и принудително изпълнение върху 
чуждестранен невоенен кораб, преминаващ през териториалното море, могат 
да бъдат предприети само за задължения на кораба, възникнали при 
преминаването му през териториалното море, както и за вреди по ал. 1. 
 Чл. 32.  (1) Наказателната юрисдикция на Република България не се 
разпростира по отношение на престъпления, извършени на борда на 
чуждестранен невоенен кораб при преминаването му през териториалното 
море, освен за: 
 1.  престъпление, извършено от български гражданин; 
 2.  престъпление, което нарушава спокойствието в страната или 
добрия ред в териториалното море; 
 3.  престъпление от общ характер, което засяга интересите на 
Република България или на български гражданин; 
 4.  незаконно пренасяне на наркотични, психотропни или радиоактивни 
вещества; 
 5.  противозаконно лишаване от свобода; 
 6.  престъпление против мира и човечеството. 
 (2) Наказателната юрисдикция на Република България се прилага по 
отношение на всяко престъпление, извършено на борда на чуждестранен 
невоенен кораб по време на пребиваването му в български пристанища или 
във вътрешните морски води.  Тя се прилага и след като корабът напусне 
вътрешните морски води и навлезе в териториалното море. 
 Чл. 33.  Компетентните български органи могат да извършат 
предварително разследване и да вземат мерки на процесуална принуда и за 
други престъпления извън посочените в чл. 32, ал. 1, извършени на борда на 
чуждестранен невоенен кораб при преминаването му през териториалното 
море, по искане на капитана на кораба, дипломатическия агент или 
консулското длъжностно лице на държавата на знамето. 
 Чл. 34.  При започване на наказателно преследване в случаите по чл. 
32, ал. 1, както и при извършване на следствени действия по чл. 33 по молба 
на капитана на кораба се уведомява дипломатическият агент или консулското 
длъжностно лице на държавата на знамето. 
 Чл. 35.  Чуждестранен военен кораб или държавен кораб, използван с 
нетърговска цел, който при пребиваване във вътрешните морски води или в 
териториалното море наруши този закон или друг нормативен акт и 
пренебрегне отправените към него изисквания, се предупреждава да напусне 
незабавно вътрешните морски води и териториалното море. 
 Чл. 36.  За вреди, причинени от чуждестранен военен кораб или от 
чуждестранен държавен кораб, използван с нетърговска цел, при 
преминаването му през териториалното море или по време на пребиваването 
му във вътрешните води, обезщетението се дължи от държавата на знамето. 
 Раздел IV 
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 Прилежаща зона 
 Чл. 37.  Прилежащата зона на Република България е морската ивица, 
която се опира до териториалното море и се разпростира на разстояние 24 
морски мили от изходните линии, от които се измерва ширината на 
териториалното море. 
 Чл. 38.  В прилежащата зона Република България осъществява 
контрол за предотвратяване нарушаването на митническите, финансовите, 
граничните и санитарните разпоредби в пределите на страната, включително 
и в териториалното море, и юрисдикция за наказване нарушителите на тези 
разпоредби. 
 Чл. 39.  При наличието на данни, че намиращ се в прилежащата зона 
чуждестранен невоенен кораб е нарушил или се подготвя да наруши 
разпоредбите на чл. 38, органите на Министерството на вътрешните работи и 
на Министерството на отбраната имат право да го спрат, да извършат 
проверка и да вземат необходимите мерки за предотвратяване на 
нарушението или да го задържат за търсене на съответна отговорност от 
виновните лица. 
 Раздел V 
 Континентален шелф 
 Чл. 40.  Континенталният шелф на Република България включва 
морското дъно и недрата на подводния район, които са естествено 
продължение на сухоземната територия и се разпростират отвъд 
териториалното море до установените граници с континенталния шелф на 
другите прилежащи и срещулежащи държави. 
 Чл. 41.  Външните граници на континенталния шелф се определят по 
споразумение със съседните прилежащи и срещулежащи черноморски 
държави в съответствие с международното право, за да се постигне 
справедливо решение. 
 Чл. 42.  (1) Република България осъществява върху континенталния 
шелф суверенни права за търсене, проучване, разработване, използване, 
опазване и стопанисване на естествените му богатства, които включват: 
енергийните, минералните и други небиологични ресурси на морското дъно и 
в неговите недра, както и живите организми, принадлежащи към 
прикрепените видове. 
 (2) В континенталния шелф Република България има изключителното 
право: 
 1.  да извършва, да разрешава и да регулира извършването на 
сондажни работи независимо от тяхната цел; 
 2.  да изгражда, да разрешава изграждането и да регулира създаването 
и използването на изкуствени острови, инсталации и съоръжения, които се 
намират под нейната юрисдикция. 
 Чл. 43.  (1) Полагането на кабели и тръбопроводи върху 
континенталния шелф от други държави може да се извършва при условие, 
че не се засягат интересите на страната, свързани с проучването, 
разработването и използването на естествените богатства на шелфа и 
опазването на морската среда. 
 (2) Трасето на кабелите и тръбопроводите се определя по 
споразумение между Република България и заинтересуваната държава. 
 Чл. 44.  (1) При наличието на данни, че в пределите на континенталния 
шелф чуждестранен невоенен кораб е нарушил или се подготвя да наруши 
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суверенните права и юрисдикцията на Република България, министърът на 
вътрешните работи, министърът на отбраната и министърът на транспорта и 
съобщенията вземат необходимите мерки за предотвратяване или 
преустановяване на нарушението.  Те могат да извършат проверка на кораба 
и да го задържат за търсене на съответна отговорност от виновните лица. 
 (2) При вземането на мерки по ал. 1 се уведомява дипломатическият 
агент или консулското длъжностно лице на държавата на знамето. 
 Раздел VI 
 Изключителна икономическа зона 
 Чл. 45.  Изключителната икономическа зона на Република България се 
простира отвъд границите на териториалното море на разстояние до 200 
морски мили от изходните линии, от които се измерва ширината на 
териториалното море. 
 Чл. 46.  Външните граници на изключителната икономическа зона се 
определят по споразумение със съседните прилежащи и срещулежащи 
държави в съответствие с международното право, за да се постигне 
справедливо решение. 
 Чл. 47.  В изключителната икономическа зона Република България 
осъществява: 
 1.  суверенни права за проучване, разработване, използване, опазване 
и стопанисване на биологичните, минералните и енергийните ресурси, които 
се намират на морското дъно, в неговите недра и в покриващите ги води, 
както и за извършване на други дейности, свързани с проучването и 
използването на зоната; 
 2.  изключителни права и юрисдикция, свързани със: 
 а) създаването и използването на изкуствени острови, инсталации и 
съоръжения; 
 б) извършването на морски научни изследвания; 
 в) опазването на морската среда; 
 3.  други права, произтичащи от международните договори, по които 
Република България е страна, и от общопризнатите принципи и норми на 
международното право. 
 Чл. 48.  В изключителната икономическа зона всички държави се 
ползват от свобода на корабоплаване, въздухоплаване, полагане на кабели и 
тръбопроводи и други допустими от международното право способи за 
използване на морето за тези цели. 
 Чл. 49.  (1) Чуждестранен кораб не може да извършва промишлен 
риболов в изключителната икономическа зона, освен въз основа на 
споразумение между Република България и държавата на знамето. 
 (2) При преминаване през изключителната икономическа зона 
чуждестранният риболовен кораб не трябва да държи риболовните си 
съоръжения в работно положение. 
 Чл. 50.  При наличието на данни, че в пределите на изключителната 
икономическа зона чуждестранен невоенен кораб е нарушил или се подготвя 
да наруши суверенните права и юрисдикцията на Република България, се 
прилагат съответно разпоредбите на чл. 44. 
 Чл. 51.  Контролът за спазване на режима в изключителната 
икономическа зона се осъществява при условията и по ред, определени от 
Министерския съвет. 
 Раздел VII 
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 Използване на морските пространства и опазване на морската среда 
 Чл. 52.  (1) Предоставянето на особено право на ползване върху 
континенталния шелф и в изключителната икономическа зона за проучване, 
разработване, използване, опазване и стопанисване на биологичните, 
минералните и енергийните ресурси се извършва по реда на Закона за 
концесиите и на Закона за подземните богатства. 
 (2) Научните изследвания в континенталния шелф и в изключителната 
икономическа зона се извършват с разрешение на Министерския съвет по 
реда и условията на Конвенцията на ООН по морско право.  Разрешението се 
дава, ако изследванията са предназначени изключително за мирни цели и за 
разширяване на познанията за морската среда, извършват се с безопасни 
методи и средства и не създават затруднения за страната при упражняване 
на суверенните й права и юрисдикция. 
 (3) Искащите разрешение за научни изследвания са длъжни да 
предоставят по официален път пълна информация за характера, целите и 
местоизвършването на проектираното изследване, предвидените методи и 
средства за осъществяването му и други необходими данни. 
 (4) Министерският съвет може да не даде разрешение, когато: 
 1.  научните изследвания имат непосредствено значение за 
проучването и използването на естествените богатства на континенталния 
шелф и изключителната икономическа зона; 
 2.  научните изследвания включват сондиране на морското дъно или 
използването на взривни вещества, или вещества, вредни за морската среда; 
 3.  научните изследвания предвиждат строителство и използване на 
изкуствени острови, инсталации и съоръжения; 
 4.  представената информация е неточна или не са изпълнени 
задължения по разрешени преди това изследвания. 
 Чл. 53.  (1) Забранява се изливането, изхвърлянето и потопяването от 
кораби, въздухоплавателни средства, платформи или други изкуствени 
съоръжения и от брегови източници на всякакви видове твърди и течни 
отпадъци и на други вредни за здравето на хората или живите ресурси на 
морето вещества, както и всяко друго замърсяване на морската среда във 
вътрешните морски води и в териториалното море, освен при спазване на 
нормите, предвидени в международни конвенции, ратифицирани от 
Република България и в националното ни законодателство. 
 (2) Забранява се замърсяването на морската среда в изключителната 
икономическа зона, което може да увреди интересите на страната, както и 
изхвърлянето и изливането на посочените в ал. 1 отпадъци и вещества над 
допустимите международни норми и стандарти, приети от Република 
България. 
 (3) Изпускането на отпадъчни води от брегови източници се регулира 
чрез Закона за водите. 
 Чл. 54.  (1) Когато съществуват основания да се смята, че невоенен 
кораб, преминаващ през вътрешните морски води, териториалното море или 
изключителната икономическа зона, е нарушил разпоредбите на този закон, 
на друг нормативен акт или на международен договор относно 
предотвратяване на замърсяването на морската среда, морската 
администрация към министъра на транспорта и съобщенията и 
териториалните звена на Министерството на околната среда и водите могат 
да предприемат съответни действия, включително: 
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 1.  да изискат от капитана на кораба да представи необходимата 
информация, за да се установи дали е извършено нарушение; 
 2.  да извършат проверка на кораба, ако сметнат, че информацията е 
недостатъчна; 
 3.  да вземат проби от кораба или товара; 
 4.  да задържат кораба за търсене на съответната отговорност. 
 (2) При необходимост органите по ал. 1 могат да поискат съдействие от 
Министерството на вътрешните работи, от Министерството на отбраната или 
от друг компетентен държавен орган. 
 Чл. 55.  (1) При замърсяване на морската среда във вътрешните 
морски води, в териториалното море или в изключителната икономическа 
зона на друга държава Република България по нейна молба й оказва правна 
помощ, като извършва разпит на лица, проверка на документи или на 
техническото състояние на кораба, взема проби от кораба или товара, 
извършил замърсяването, когато той се намира в пристанище или във 
вътрешните морски води на страната. Такава помощ се оказва и по искане на 
държавата на знамето. 
 (2) Правната помощ по ал. 1 се оказва при условия на взаимност. 
 Чл. 56.  При повреда, авария или друго морско произшествие в 
морските пространства на страната, което създава опасност от замърсяване 
на морската среда или крайбрежието, както и за увреждане на свързаните с 
тях интереси, Министерството на транспорта и съобщенията със 
съдействието на заинтересуваните ведомства и организации предприема 
необходимите мерки за предотвратяване, ограничаване и отстраняване на 
опасността. 
 Чл. 57.  Морската администрация забранява отплаването на кораб, 
намиращ се във вътрешните морски води, пристанище или рейд, ако 
техническото състояние на кораба или действията на екипажа не осигуряват 
спазването на приетите от Република България норми и стандарти за 
предотвратяване и ограничаване замърсяването на морската среда или 
техническото състояние и документите му не отговарят на изискванията. 
 Чл. 58.  (1) При извършване на проучвателни, сондажни и други 
дейности по разработването и използването на природните ресурси в 
морските пространства на Република България Министерството на 
транспорта и съобщенията съвместно с Министерството на околната среда и 
водите упражнява контрол за спазването на предвидените мерки за 
предотвратяване на аварии, изливане на нефт и други замърсители, както и 
за своевременно отстраняване на последствията от тях. 
 (2) Министерството на околната среда и водите чрез своите 
специализирани териториални звена упражнява контрол върху бреговите 
източници на замърсяване. 
 Чл. 59.  Когато съществува реална опасност замърсяването в морските 
пространства на страната да се разпространи във водите на друга 
черноморска държава, тя се уведомява по дипломатически път. 
 Раздел VIII 
 Безопасност на корабоплаването 
 Чл. 60.  С оглед безопасността на корабоплаването в съответствие с 
изискванията на националната сигурност и с общоприетите международни 
правила по ред, определен от Министерския съвет, се установяват, изменят и 
отменят схеми за разделно движение, морски коридори, фарватери, и 
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препоръчителни пътища и система за докладване и контрол върху 
корабоплаването в териториалното море - за транзитно преминаване и за 
посещение на откритите пристанища, които са задължителни за корабите и 
се обявяват в "Известие до мореплавателите". 
 Чл. 61.  (1) Навигационното осигуряване на корабоплаването във 
вътрешните морски води и в териториалното море, в пристанищата и 
каналите се осъществява от Министерството на отбраната, съгласувано с 
Министерството на транспорта и съобщенията. 
 (2) Измервания на дълбочини в териториалното море и вътрешните 
води с картографска цел се извършват само от хидрографската служба при 
Военноморския флот. 
 (3) Хидротехнически и навигационни съоръжения могат да се строят от 
други ведомства с разрешение на Министерството на отбраната и 
Министерството на транспорта и съобщенията. 
 Чл. 62.  Изхвърлянето на земни маси и дънни утайки в морските 
пространства на страната се разрешава само в райони, определени от 
министъра на околната среда и водите, съгласувано с министъра на 
транспорта и съобщенията. 
 Чл. 63.  (1) Изкуствените острови, инсталации и съоръжения на 
континенталния шелф и в изключителната икономическа зона се изграждат 
извън признатите и имащи съществено значение за международното 
корабоплаване пътища.  Те се означават със светещи и други знаци. 
 (2) Около изкуствените острови, инсталации и съоръжения се 
установяват зони за безопасност на разстояние до 500 м от външния им край.  
Те включват и водния стълб от морската повърхност до дъното.  Зоните могат 
да бъдат с по-големи размери, ако това е допустимо от общоприетите 
международни стандарти. 
 (3) В срок, определен от пристанищната администрация, физическите и 
юридическите лица, стопанисващи съоръжения, които не се използват, са 
длъжни да ги демонтират и изнесат от района до степен, осигуряваща 
безопасност на корабоплаването. 
 (4) При неотстраняване в определения срок на съоръженията по 
предходната алинея същите се демонтират и изнасят от пристанищната 
администрация.  За извършените разходи пристанищната администрация 
има право да търси обезщетение от задължените лица по общия ред. 
 Чл. 64.  Измененията в навигационната обстановка във вътрешните 
морски води и в териториалното море, както и в изключителната 
икономическа зона в случаите по чл. 63 се обявяват в "Известие до 
мореплавателите". 
 Чл. 65.  (1) В района за търсене и спасяване, за който Република 
България отговаря, Министерството на транспорта и съобщенията поддържа 
организации за оказване помощ на нуждаещите се или търпящи бедствие 
хора, плавателни съдове или въздухоплавателни средства. 
 (2) Районът по ал. 1 се определя в съответствие с постигнатите с 
прилежащите и срещулежащите държави споразумения. 
 (3) Морската администрация организира дейностите по търсене и 
спасяване, взаимодействието със силите и средствата на съседните държави 
и съвместно с Министерството на отбраната осъществява търсене и 
спасяване. 
 Раздел IХ 
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 Право на преследване 
 Чл. 66.  Чуждестранен невоенен кораб може да бъде преследван и 
задържан за търсене на съответна отговорност, ако има достатъчно 
основание да се смята, че е: 
 1.  нарушил българските закони по време на пребиваването му във 
вътрешните морски води или в териториалното море; 
 2.  извършил или се подготвя да извърши нарушение на финансовите, 
митническите, граничните и санитарните разпоредби в прилежащата зона; 
 3.  извършил нарушение на разпоредбите за опазване на морската 
среда от замърсяване и за режима на континенталния шелф и на 
изключителната икономическа зона, включително и на зоните за безопасност 
около изкуствените острови и други съоръжения. 
 Чл. 67.  (1) Преследването може да започне, когато чуждестранният 
кораб или една от неговите лодки се намира: във вътрешните води или в 
териториалното море - за нарушение по чл. 66, т. 1;  в прилежащата зона - за 
нарушение по чл. 66, т. 2;  в изключителната икономическа зона или 
надконтиненталния шелф - за нарушение по чл. 66, т. 3. 
 (2) Преследването започва, когато чуждестранният кораб не се 
подчини на подадения му сигнал да спре. 
 (3) Преследването се извършва от кораби или въздухоплавателни 
средства на Министерството на вътрешните работи и на Министерството на 
отбраната или от други оправомощени за това държавни кораби и 
въздухоплавателни средства, носещи съответните отличителни знаци.  То се 
води непрекъснато, докато преследваният кораб влезе в териториалното 
море на своята или на друга държава. 
 Чл. 68.  Задържаният кораб съгласно разпоредбите на този раздел 
може да бъде отведен до най-близкото безопасно за него българско 
пристанище за разследване и търсене на отговорност. 
 Чл. 69.  При неоснователно задържане на чуждестранен невоенен 
кораб извън териториалното море се дължи обезщетение за претърпените от 
кораба вреди. 
 Глава трета 
 ВЪТРЕШНИ ВОДНИ ПЪТИЩА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 Раздел I 
 Общи разпоредби 
 Чл. 70.  Вътрешните водни пътища са водите на Република България, 
включващи акваторията на р. Дунав, в частта й между десния бряг и 
демаркационната линия на границата между Република България и Румъния 
от километър 845,650 до километър 374,100. 
 Чл. 71.  Охраната на речната държавна граница и контрола за спазване 
на граничния режим във вътрешните водни пътища се осъществява от 
органите на Министерството на вътрешните работи. 
 Чл. 72.  (1) Чуждестранен кораб, използван с търговска или хуманна 
цел, може свободно да преминава през вътрешните водни пътища и да 
посещава откритите пристанища и рейдове. 
 (2) Не се допуска преминаване през вътрешните водни пътища на 
чуждестранни военни кораби на недунавски страни. 
 (3) Чуждестранен военен кораб на крайдунавска държава може да 
премине по вътрешните водни пътища и да посети с мирна (невоенна) цел 
откритите пристанища и рейдове по р. Дунав с разрешение на Министерския 



 175

съвет, ако не е предвидено друго в споразумение между Република България 
и държавата на знамето. 
 (4) Разрешението по ал. 3 трябва да се поиска най-малко 30 дни преди 
посещението за корабите на крайдунавските държави, ако не е предвидено 
друго в споразумение между Република България и държавата на знамето. 
 (5) Чуждестранен държавен кораб, използван с нетърговска цел, може 
да премине през вътрешните водни пътища и да посети откритите 
пристанища и рейдове по р. Дунав с разрешение на Министерския съвет, 
поискано не по-късно от 30 дни преди посещението, ако не е предвидено 
друго в споразумение между Република България и държавата на знамето. 
 (6) Извършването на действия по чл. 20 се смята за нарушаване на 
мирното преминаване по вътрешните водни пътища. 
 Чл. 73.  (1) На чуждестранните кораби, преминаващи през вътрешните 
водни пътища на Република България или намиращи се в пристанищата или 
на рейдовете, се забранява да използват средствата за радионавигация, 
хидроакустични и свързочни апаратури, електронни и оптични системи за 
наблюдение, освен за осигуряване безопасността на корабоплаването. 
 (2) Използването на ултракъсовълновите радиостанции се разрешава 
само за осигуряване безопасността на корабоплаването и за свръзка с 
органите, осъществяващи надзор върху корабоплаването, и с пристанищните 
органи. 
 (3) Корабите, снабдени с корабни земни станции от системата за 
морски далекосъобщения чрез спътници, могат да ги използват на принципа 
на взаимност. 
 (4) Корабите, преминаващи през вътрешните водни пътища на 
Република България, не заплащат такса за преминаване. 
 Чл. 74.  (1) Не са вътрешни водни пътища реките, езерата, язовирите и 
каналите. 
 (2) Придвижването по реките, езерата, язовирите и каналите чрез 
плавателни съдове на пътници и товари с промишлени, търговски, 
туристически, спортни, научни, риболовни, развлекателни и други цели, се 
осъществява при условия и по ред, определени от министъра на транспорта 
и съобщенията. 
 Раздел II 
 Права на Република България във вътрешните водни пътища 
 Чл. 75.  В зоната на вътрешните водни пътища Република България 
осъществява: 
 1.  суверенитет при проучване, разработване, използване, опазване и 
стопанисване на биологичните, минералните и енергийните ресурси, които се 
намират на речното дъно, в неговите недра и в покриващите ги води, както и 
други дейности, свързани с проучването и използването на тази зона; 
 2.  изключителни права и юрисдикция, свързани със: 
 а) създаване и използване на изкуствени острови, инсталации и 
хидротехнически съоръжения; 
 б) извършване на научни изследвания; 
 в) полагане на кабели и тръбопроводи; 
 г) опазване на речната среда; 
 д) други права, произтичащи от международни договори, по които 
Република България е страна, и от общопризнатите принципи и норми на 
международното право. 
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 Чл. 76.  (1) Превозът на пътници и товари между българските 
пристанища се осъществява от кораби, плаващи под българско знаме. 
 (2) Превозът на пътници и товари между българските пристанища, 
осъществяван от кораби, плаващи под чужд флаг, се извършва при условия и 
по ред, определени с акт на Министерския съвет. 
 Раздел III 
 Условия за безопасност на корабоплаването 
 Чл. 77.  (1) Министерството на транспорта и съобщенията организира 
проучването и поддържането на условията за корабоплаване във вътрешните 
водни пътища на Република България в съответствие с нормите, приети от 
Дунавската комисия, и с Европейското споразумение за най-важните 
вътрешни водни пътища с международно значение. 
 (2) Министерството на транспорта и съобщенията осигурява 
издаването и излъчването на известия за състоянието на корабоплавателния 
път и хидрометеорологичната обстановка в зоната на вътрешните водни 
пътища. 
 (3) Строителство на хидротехнически съоръжения, извършване на 
дъноудълбочителни работи, добив на инертни материали и изхвърляне на 
земни маси и утайки се извършват след съгласуване с компетентните органи 
на Министерството на транспорта и съобщенията, Министерството на 
регионалното развитие и благоустройството и на Министерството на 
околната среда и водите. 
 Чл. 78.  (1) Корабите, преминаващи през вътрешните водни пътища на 
Република България и превозващи опасни товари, са длъжни да спазват 
нормите, предписани от Правилата за превоз на опасни товари по 
вътрешните водни пътища, приети от Дунавската комисия и от Европейската 
икономическа комисия. 
 (2) При навлизане във вътрешните водни пътища на Република 
България корабите, превозващи опасни товари, са длъжни да обявят на 
капитана на най-близкото пристанище данни за количеството, 
разположението, вида на опасните товари и за разтоварното пристанище. 
 (3) Забраната по чл. 53 не се отнася до изливане или изхвърляне на 
отпадъци, когато съдържанието на вредните вещества отговаря на 
националните норми за брегови източници и на нормите за кораби, 
предвидени в Правилника за плаване в българския участък по р. Дунав. 
 Чл. 79.  Водолазна и всякаква друга подводна дейност в зоната на 
вътрешните водни пътища се извършва по ред, установен от министъра на 
отбраната, от министъра на вътрешните работи и от министъра на 
транспорта и съобщенията. 
 Чл. 80.  (1) Прокарването на подводни и въздушни кабели и 
тръбопроводи между Република България и Румъния се осъществява по 
силата на споразумение между правителствата на двете страни. 
 (2) Хидротехническите съоръжения, свързващи двата бряга на реката, 
се изграждат въз основа на споразумение между правителството на 
Република България и правителството на Румъния. 
 Чл. 81.  (1) Оказването на помощ на кораби и хора, търпящи бедствие 
във вътрешните водни пътища на Република България, се извършва при 
условия и по ред, определени с наредба на министъра на транспорта и 
съобщенията. 
 (2) При опасност за живота на хората или при заплаха от 
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възпрепятстване на корабоплаването по вътрешните водни пътища 
капитанът на пристанището може да привлече за оказване на помощ всеки 
намиращ се в близост кораб. 
 Раздел IV 
 Условия за безопасност на корабите 
 Чл. 82.  (1) Всеки кораб трябва да притежава свидетелство за правото 
да плава под знамето на държавата, в която е регистриран. 
 (2) Министърът на транспорта и съобщенията издава наредба за 
условията и реда за регистрация на български кораби. 
 Чл. 83.  Корабите, плаващи по вътрешните водни пътища на Република 
България, трябва да отговарят на техническите предписания за корабите от 
вътрешно плаване, което удостоверяват със съответен документ. 
 Чл. 84.  (1) Всички кораби, независимо от знамето, под което плават, 
трябва да са снабдени с документите, изисквани от Правилата за плаване по 
р. Дунав, приети от Дунавската комисия и от Европейската икономическа 
комисия, както и с другите документи, изисквани по силата на международни 
договори, по които Република България е страна. 
 (2) Корабните документи трябва да се намират на борда на кораба и да 
бъдат представяни за преглед при поискване от официални представители 
на компетентните органи. 
 (3) Министърът на транспорта и съобщенията издава наредба за 
условията и реда за издаване на корабни документи за корабите, плаващи 
под българско знаме. 
 Чл. 85.  (1) Всеки кораб трябва да бъде снабден с достатъчен по брой и 
правоспособност екипаж, който да може по всяко време да осигури 
безопасността на хората, товара и плаването. 
 (2) Снабдяването на невоенните кораби, плаващи под българско 
знаме, с екипаж, неговият брой и правоспособност се определят с наредба от 
министъра на транспорта и съобщенията. 
 Раздел V 
 Надзор върху корабоплаването 
 Чл. 86.  (1) Надзорът върху корабоплаването се осъществява с цел 
спазване на Правилата за плаване по р. Дунав, опазване на 
хидротехническите и пристанищните съоръжения и предпазване от 
замърсяване водите на р. Дунав от корабите, плаващи по вътрешните водни 
пътища на Република България. 
 (2) Надзорът се осъществява без дискриминация по отношение на 
знамето, под което плава корабът. 
 Чл. 87.  (1) Надзорът върху корабоплаването по вътрешните водни 
пътища се осъществява от морската администрация към министъра на 
транспорта и съобщенията. 
 (2) При осъществяване на своята дейност служителите на морската 
администрация се ръководят от Правилата за речния надзор по р. Дунав. 
 Чл. 88.  При повреда, авария или друго произшествие във вътрешните 
водни пътища на страната, което създава опасност от замърсяване на 
околната среда, крайбрежието или от увреждане на свързаните с тях 
интереси, Министерството на транспорта и съобщенията със съдействието 
на заинтересуваните ведомства и организации предприема всички 
необходими мерки за предотвратяване, ограничаване и отстраняване на 
опасността. 
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 Чл. 89.  Морската администрация забранява отплаването на кораб по р. 
Дунав от дунавско пристанище или рейд, ако техническото състояние на 
кораба не осигурява спазването на приетите от Република България норми и 
стандарти за предотвратяване и ограничаване замърсяването на морската 
среда или техническото състояние и документите му не отговарят на 
изискванията на Правилата за плаване по р. Дунав и на Препоръките относно 
техническите предписания за корабите от вътрешно плаване. 
 Чл. 90.  (1) При извършване на проучвателни, сондажни и други 
дейности по разработването и използването на природните ресурси 
Министерството на транспорта и съобщенията съвместно с Министерството 
на околната среда и водите упражнява контрол за спазване на предвидените 
мерки за предотвратяване на аварии, изливане на нефт и други замърсители, 
както и за своевременно отстраняване на последствията от тях. 
 (2) Министерството на околната среда и водите упражнява контрол 
върху бреговите източници на замърсяване. 
 Чл. 91.  (1) Когато съществува реална опасност замърсяването в 
морските пространства на страната да се разпространи във водите на 
крайдунавска държава, тя се уведомява по дипломатически път. 
 (2) Всеки капитан на кораб, плаващ в зоната на вътрешните водни 
пътища на Република България, уведомява незабавно с всички възможни 
средства капитана на най-близкото пристанище за допуснато от кораба 
замърсяване, за преднамерено изхвърляне с цел запазване живота на хората 
на борда или за открито от него замърсяване. 
 Глава четвърта 
 ПРИСТАНИЩА 
 Раздел I 
 Общи разпоредби 
 Чл. 92.  (1) Пристанищата са участъци от брега на Черно море, р. Дунав 
и островите в тях, каналите и свързаните по естествен или изкуствен начин с 
тях езера с акватория, територии, водни и наземни съоръжения, включително 
съоръжения, свързани с опазването на морската, речната и крайбрежната 
околна среда, които включват природни и изкуствено създадени условия за 
безопасно приставане, престояване, обслужване на плавателни съдове и 
извършване на дейности по този закон, под контрол на пристанищната 
администрация. Пристанищата свързват водните пространства на Република 
България със сухоземните пътни и железопътни транспортни връзки. 
 (2) Пристанището може да включва прилежащи водни площи и 
територии на една или повече общини. 
 Чл. 93.  Пристанищата са: 
 1.  за обществен транспорт - независимо дали осъществяват вътрешен 
или международен трафик; 
 2.  рибарски; 
 3.  яхтени; 
 4.  със специално предназначение; 
 5.  военни, включително граничнополицейски. 
 Чл. 94.  (1) Операторите и собствениците на пристанища или на 
пристанищни съоръжения предоставят на Министерството на транспорта и 
съобщенията статистическа информация, свързана с дейността им при 
условия и по ред, определени от министъра на транспорта и съобщенията и 
от председателя на Националния статистически институт. 
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 (2) Информацията по ал. 1 е за служебно ползване. 
 Чл. 95.  (1) Границите на територията на пристанищата за обществен 
транспорт се съгласуват с министъра на регионалното развитие и 
благоустройството по установения ред. 
 (2) Границите на територията на военните пристанища се съгласуват с 
министъра на отбраната. 
 (3) Координатите и навигационните карти на акваторията се обявяват 
публично. 
 Чл. 96.  Пристанищата и пристанищните съоръжения в откритите 
пристанища са общодостъпни и осигуряват еднакви условия съобразно 
предназначението им за всички плавателни съдове. 
 Чл. 97.  (1) Не се допуска движение в пристанищата и рейдовете на 
плавателни средства без вдигнато държавно знаме или военноморски флаг и 
без име или номер. 
 (2) Маневрирането в пристанищата и рейдовете се извършва в 
съответствие с разпоредбите на международните правила за 
предотвратяване на сблъскванията по море. 
 Чл. 98.  Гранично-пропускателният, митническият и медико-
санитарният режим, както и охраната в пристанищата се определят от 
действащото законодателство. 
 Чл. 99.  Редът за посещение, маневриране и престой на корабите в 
пристанищата и рейдовете, за товарене и разтоварване, за качване на 
кораба и слизане на брега на екипажа, на пътниците или на други лица, както 
и за връзка на кораба с брега се определят с наредба на министъра на 
транспорта и съобщенията. 
 Чл. 100.  Отреждането на земни и водни участъци за извършване на 
строителство по крайбрежието на Черно море и р. Дунав, както и във 
вътрешните и териториалните води и в зоните на действие на средствата за 
навигационно осигуряване се извършва въз основа на подробен 
градоустройствен план или застроително решение след съгласуване с 
министъра на отбраната, министъра на транспорта и съобщенията, 
министъра на регионалното развитие и благоустройството и с министъра на 
земеделието и горите. 
 Чл. 101.  Генералните планове за изграждане, реконструкция или 
разширяване на пристанищата и на съоръженията за навигация се 
съгласуват от общинския съвет на общината на територията, на която се 
намира съоръжението, с министъра на регионалното развитие и 
благоустройството, министъра на отбраната и министъра на вътрешните 
работи и се одобряват от министъра на транспорта и съобщенията. 
 Чл. 102.  Правомощията на пристанищната администрация се 
разпростират върху всички пристанища с изключение на военните 
пристанища. 
 Раздел II 
 Пристанища за обществен транспорт 
 Чл. 103.  (1) Пристанище за обществен транспорт е всяко пристанище, 
съоръжено и позволяващо извършването на дейности, свързани с товарно- 
разтоварни операции, с превоз на пътници и поща и други съпътстващи 
дейности от/на плавателни съдове и сухоземни транспортни средства, което 
е достъпно, без ограничение, срещу заплащане. 
 (2) Пристанищата за обществен транспорт са: пристанище Балчик, 
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пристанище Варна, пристанище Леспорт - Варна, пристанище Ферибот 
Варна, пристанище Петрол - Варна, пристанище Бургас, Рибно пристанище - 
Бургас, пристанище Созопол, пристанище Поморие, пристанище Царево, 
пристанище Несебър, пристанище Ахтопол, пристанище Видин, пристанище 
Лом, пристанище Оряхово, пристанище Русе, пристанище Сомовит, 
пристанище Свищов, пристанище Тутракан, пристанище Силистра. 
 (3) Пристанищата за обществен транспорт осигуряват свободен достъп 
на плавателни съдове и сухоземни транспортни средства, на товари, пътници 
и поща за извършване на търговски дейности и за комуникации между брега и 
сушата. 
 (4) В пристанищата за обществен транспорт се събират канални, 
тонажни и кейови такси в размер, определен от Министерския съвет, по 
предложение на министъра на транспорта и съобщенията. 
 (5) В пристанищата за обществен транспорт се събират светлинни 
такси в размер и по ред, определени от Министерския съвет, по предложение 
на министъра на транспорта и съобщенията и министъра на отбраната. 
 Чл. 104.  (1) Министърът на транспорта и съобщенията определя с 
наредба изискванията за експлоатационна годност на пристанищата. 
 (2) Пристанищната администрация може да преустанови временно или 
да ограничи експлоатацията на пристанищата, които не отговарят на 
изискванията и на реда, определени с наредбата по ал. 1. 
 (3) Пристанищната администрация издава задължителни предписания 
за привеждане на пристанищата за обществен транспорт в съответствие с 
изискванията на наредбата по ал. 1. 
 Чл. 105.  Товарно-разтоварни и претоварни операции на товари и поща 
и международни превози на пътници се извършват само в обявените за тази 
цел зони и съоръжения или рейдовете в пристанищата за обществен 
транспорт, освен в случаи на бедствия в териториално море или други 
извънредни и форсмажорни обстоятелства. 
 Чл. 106.  Изграждането на плаващи съоръжения за претоварни 
дейности във водата на разстояние от брега се допуска само ако са включени 
в пристанище за обществен транспорт и на място и по ред, определени от 
морската администрация. 
 Чл. 107.  (1) Пристанищните съоръжения, земите, върху които са 
разположени те, земите под откритите и закритите складове, както и 
прилежащите водни площи в съществуващите пристанища за обществен 
транспорт, са публична държавна собственост. 
 (2) Съществуващо пристанище, което е извън изброените в чл. 103, ал. 
2, може да придобие статут на пристанище за обществен транспорт по този 
закон с решение на Министерския съвет по искане на лицата, притежаващи 
правото на собственост върху него, след промяна на чл. 103, ал. 2. 
 (3) Пристанища за обществен транспорт извън изброените в чл. 103 и 
трансформираните по реда на ал. 2 могат да се изграждат само върху земи - 
публична държавна собственост. 
 Чл. 108.  Особено право на ползване върху цели или технологично 
обособени части, публична държавна собственост, от пристанища за 
обществен транспорт се предоставя при условията и по реда на Закона за 
концесиите. 
 Чл. 109.  (1) С решение на Министерския съвет може да се предоставя 
концесия за цяло пристанище за обществен транспорт или за отделни части 
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от него (терминали) със съоръжения, необходими за осъществяването на 
завършен процес на обработка на товарите. 
 (2) В договора за концесия задължително се уговарят клаузи относно 
правата на концесионера да ползва терминала самостоятелно и 
възможността да се предоставят услуги на други оператори. 
 Раздел III 
 Други пристанища 
 Чл. 110.  (1) Рибарско е всяко пристанище, предназначено за домуване 
или приставане на рибарски плавателни съдове от крайбрежно плаване, 
което не извършва обработка на товари и превоз на пътници и поща с кораби 
за далечно плаване. 
 (2) Яхтено е всяко пристанище, предназначено за домуване или 
приставане на яхти за крайбрежни и международни плавания по вода, водни 
спортове и развлекателни програми, без превоз на пътници. 
 (3) Пристанище със специално предназначение е всяко пристанище 
или пристанищно съоръжение, което е технологично свързано с 
производствения процес на корабостроителните и кораборемонтните 
предприятия, както и на специализираните крайбрежни предприятия за 
хидротехническо строителство и за опазване на околната среда и не 
извършва обработка на товари, пътници и поща. 
 (4) В местата, определени по установения ред, могат да се оборудват 
водни бази за приставане и съхраняване на рибарски лодки и спортно- 
развлекателни плавателни съдове. 
 Чл. 111.  Военно, включително граничнополицейско пристанище или 
кей е всяко пристанище или кей, предназначени за домуване или приставане 
на военни кораби или на държавни кораби и други плавателни съдове на 
Министерството на вътрешните работи. 
 Чл. 112.  (1) Видът и предназначението, както и промените във вида и 
предназначението на пристанищата, се регистрират от пристанищната 
администрация. 
 (2) Не се допуска извършване на дейности и услуги извън посочените в 
регистрацията на пристанището. 
 (3) За държавните кораби и други плавателни съдове, използвани от 
органите на Министерството на вътрешните работи, се прилага режимът, 
приложим за военните кораби. 
 Раздел IV 
 Пристанищна администрация 
 Чл. 113.  (1) Министърът на транспорта и съобщенията ръководи и 
контролира пристанищната дейност в Република България. 
 (2) Министърът на транспорта и съобщенията осъществява 
правомощията си чрез пристанищна администрация, създадена по реда на 
Закона за администрацията, като юридическо лице на бюджетна издръжка, 
второстепенен разпоредител с бюджетни кредити, със седалище в София и 
териториални звена. 
 Чл. 114.  (1) Пристанищната администрация: 
 1.  обезпечава сигурността и безопасността на пристанищата и 
осигурява равнището на обявените категории пристанища и стандарти при 
изпълнение на функциите, поети като задължения от държавата по силата на 
международни договори, както и решава всички въпроси от непосредствен 
обществен интерес; 
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 2.  координира управлението и поддържането на пристанищата за 
обществен транспорт; 
 3.  води регистър на всички пристанища в Република България; 
 4.  изготвя, поддържа и съхранява регистър с база данни за терените, 
сградите, пристанищните съоръжения, пътните и железопътните подходи, 
подводните, подземните и надземните комуникации на пристанищната 
инфраструктура и субструктура; 
 5.  организира поддържането на съществуващите и изграждането на 
нови подходни канали, пристанищни акватории, морски и речни депа за 
изхвърляне на драгажна маса, защитни съоръжения и други; 
 6.  подпомага министъра на транспорта и съобщенията при 
осъществяване на контрола по изпълнението на концесионните договори; 
 7.  води регистър на пристанищните оператори; 
 8.  дава разрешения за достъп до пристанищата; 
 9.  контролира спазването на изискванията за техническа безопасност 
на пристанищните съоръжения, за охрана на труда и за безопасно 
осъществяване на товарно-разтоварни операции от квалифициран за 
съответния вид работа персонал; 
 10.  създава условия за изпълнението на разпоредбите по 
отбранително- мобилизационната подготовка и гражданска защита в 
пристанищата и за осъществяването на граничнополицейския режим; 
 11.  контролира спазването на изискванията за свободен достъп и 
прилагане на еднакви конкурентни условия за операторите на пристанищни 
дейности; 
 12.  събира, обработва и предоставя пристанищни статистически 
данни; 
 13.  събира канални такси, тонажни корабни такси, линейни кейови 
такси и светлинни такси; 
 14.  дава задължителни предписания по чл. 104, ал. 3; 
 15.  издава задължителни предписания относно използваните 
претоварни технологии и съблюдава спазването на технологичните правила 
за обработка на кораби и товари на кей и рейд; 
 16.  контролира спазването на условията и на реда за извършване на 
пристанищни дейности и услуги; 
 17.  извършва и други дейности, определени със закон или с акт на 
Министерския съвет. 
 (2) Пристанищната администрация предоставя на Министерството на 
отбраната събраните суми от светлинните такси по ал. 1, т. 13. 
 Чл. 115.  (1) Финансирането на дейностите по осигуряване 
безопасността на корабоплаването и поддържане и развитие на 
пристанищата за обществен транспорт се осъществява чрез бюджета на 
Министерството на транспорта и съобщенията. 
 (2) Дейностите по ал. 1 се осигуряват финансово от: 
 1.  таксите по чл. 114, ал. 1, т. 13, без светлинните такси; 
 2.  лихви по депозити на собствени средства и по просрочени 
плащания; 
 3.  парични постъпления от предоставени концесии, получени по реда 
на чл. 25, ал. 2, т. 1 от Закона за концесиите. 
 (3) С набраните средства по ал. 2 се осигуряват разходите за: 
 1.  безопасност на корабоплаването в каналите и акваторията на 
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пристанищата за обществен транспорт; 
 2.  проектиране, изграждане, развитие, безопасност и поддръжка на 
пристанищата за обществен транспорт, както и на вълноломите и 
укрепителните съоръжения в прилежащата им акватория; 
 3.  демонтиране и изнасяне на съоръжения по реда на чл. 63, ал. 4; 
 4.  издръжка на пристанищната администрация. 
 (4) Пристанищната администрация ежегодно изготвя програма, 
утвърдена от министъра на транспорта и съобщенията, за обосноваване на 
необходимите разходи по ал. 3, както и за погасяване на кредити, получени 
за развитието на пристанищната инфраструктура. 
 (5) Всички средства, отпускани от бюджета на Министерството на 
транспорта и съобщенията по реда на този член за финансиране на дейности 
по осигуряване и поддръжка безопасността на корабоплаването, както и 
събираните такси, не се облагат с данъци. 
 (6) Средствата от превишаването на приходите над разходите в края 
на календарната година остават за ползване през следващата финансова 
година, като целево се разходват за финансиране дейностите по този раздел. 
 Раздел V 
 Пристанищни дейности и услуги 
 Чл. 116.  Дейностите, свързани с товарно-разтоварни операции, с 
превоз на пътници и поща и други съпътстващи дейности от/на плавателни 
съдове и сухоземни транспортни средства, се извършват от оператори - 
пристанищни предприятия или концесионери. 
 Чл. 117.  (1) Пристанищните дейности, свързани с обработка на 
наливни, насипни, генерални, контейнерни, ро-ро, фериботни и други товари, 
се осъществяват от специализирани пристанищни оператори, притежаващи 
или наемащи квалифициран персонал в съответната област. 
 (2) Обучението, квалификацията и преквалификацията на пристанищни 
работници и предлагането на квалифицирана работна сила се осъществяват 
от специализирани дружества в съответствие с установения ред в 
действащото законодателство. 
 (3) Пристанищната администрация създава условия да не се допуска 
извършването на пристанищни дейности от лица, които не притежават 
необходимата квалификация за това. 
 Глава пета 
 АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 Чл. 118.  (1) Наказва се с глоба от 50 000 до 200 000 лв.,  ако не 
подлежи на по-тежко наказание, капитан на невоенен кораб, който потопи 
кораба в териториалното море, във вътрешните морски води и във 
вътрешните водни пътища или го изхвърли на брега. 
 (2) С глоба (имуществена санкция) по ал. 1 се наказва и 
корабопритежателят, който нареди или допусне корабът да бъде потопен или 
изхвърлен на брега. 
 Чл. 119.  (1) Наказва се с глоба от 150 000 до 500 000 лв., ако не 
подлежи на по-тежко наказание: 
 1.  всеки, който наруши или допусне да бъдат нарушени забраните по 
чл. 53, ал. 2; 
 2.  капитан на чуждестранен невоенен кораб, който нареди или допусне 
да се извърши промишлен риболов в изключителната икономическа зона, във 
вътрешните морски води, в териториалното море или във вътрешните водни 
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пътища. 
 (2) С глобата по ал. 1 се наказва и капитан на чуждестранен невоенен 
кораб, снабден с ядрени енергийни устройства или въоръжен с ядрено 
оръжие, както и капитан на чуждестранен невоенен кораб, превозващ ядрени, 
радиоактивни или други опасни или отровни вещества, който влезе без 
разрешение във вътрешните морски води и във вътрешните водни пътища 
или не позволи да бъде извършена проверка на документите, дозиметричен 
контрол или друга проверка на кораба, свързана с опазване на природната 
среда. 
 Чл. 120.  (1) Наказва се с глоба от 50 000 до 200 000 лв.,  ако не 
подлежи на по-тежко наказание, капитан на невоенен кораб, който: 
 1.  влезе в пристанище или рейд, обявени за закрити; 
 2.  допусне подводният кораб да стои в подводно положение във 
вътрешните морски води и в териториалното море; 
 3.  нареди или допусне да се нарушат забраните по чл. 15 и чл. 20, т. 5, 
6 и 11; 
 4.  който наруши разпоредбите на чл. 19, ал. 2, чл. 23, ал. 3, т. 1 - 4 и 6, 
чл. 24, 26 и чл. 53, ал. 1. 
 (2) С глоба (имуществена санкция) по ал. 1 се наказва всеки, който 
извършва не по съответния ред научни изследвания и проучвателна дейност 
в морските пространства на страната. 
 Чл. 121.  Който наруши други разпоредби на закона, се наказва с глоба 
(имуществена санкция) от 100 до 1000 лв.,  ако не подлежи на по-тежко 
наказание. 
 Чл. 122.  (1) Нарушенията по тази глава се установяват с актове, 
съставени от длъжностни лица на съответните министерства и ведомства, на 
които е възложено да упражняват контрол в морските пространства и във 
вътрешните водни пътища на страната. 
 (2) Съставеният акт се връчва на нарушителя, който може да направи 
възраженията си по него при подписването му или допълнително пред 
административнонаказващия орган в срок до 48 часа от връчването на акта. 
Актът заедно с писмените възражения и събраните доказателства се предава 
незабавно на административнонаказващия орган, който е длъжен да се 
произнесе по преписката в срок до 24 часа от изтичането на срока за 
възраженията, освен ако случаят не представлява фактическа или правна 
сложност. 
 (3) Наказателните постановления за нарушения, свързани с опазването 
на морската среда и вътрешните водни пътища, се издават от министъра на 
околната среда и водите или от определени от него длъжностни лица за 
брегови източници на замърсяване, и от министъра на транспорта и 
съобщенията или определени от него длъжностни лица - за замърсяване от 
кораби. 
 (4) С наказателното постановление може да се определи и парично 
обезщетение до пълния размер на причинените вреди. 
 (5) Наказателното постановление може да се обжалва и от 
корабопритежателя в частта му, с която е определено обезщетение за 
причинените вреди.  По отношение на корабопритежателя то се смята за 
връчено с връчването му на капитана на кораба. 
 Чл. 123.  Съставянето на актовете, издаването и обжалването на 
наказателните постановления и изпълнението на наложените наказания се 
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извършват съгласно Закона за административните нарушения и наказания. 
 Чл. 124.  (1) За обезпечаване събирането на глобата и обезщетението, 
наложени по тази глава, чуждестранният невоенен кораб, независимо от 
собствеността му, се задържа със съставянето на акта за установяване на 
нарушението. 
 (2) Чуждестранен невоенен кораб се задържа и за обезпечаване на 
вземанията от непозволено увреждане по чл. 31, ал. 1.  Задържането се 
извършва от морската администрация и се прекратява след 72 часа, ако 
дотогава не бъде постановено обезпечение на иска от компетентния съд по 
местонахождението на кораба. 
 (3) В случаите по ал. 1 и 2 корабът се освобождава след депозиране в 
българска банка на парична или банкова гаранция в размер на определените 
с наказателното постановление суми, съответно в размер на иска, за който е 
допуснато обезпечението. 
 
 ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 § 1.  Разпоредбите на чл. 10, ал. 2 - 5, чл. 23, ал. 3, т. 4 - 6, чл. 24, 26, 
28, 30, 39 и 54 се прилагат съответно и за български кораби. 
 § 2.  По смисъла на този закон: 
 1.  "Военен кораб" е всеки плавателен съд, който принадлежи към 
въоръжените сили на някоя държава, има външни знаци за различаване на 
неговата националност, намира се под командването на офицер на кадрова 
военна служба, името на когото е вписано в списъка на офицерите от 
военноморските сили на държавата или в друг подобен документ, и има 
екипаж, подчинен на военна дисциплина. 
 2.  "Граничнополицейски кораб" е всеки кораб, използван за охрана на 
държавната граница и плаващ под военноморски флаг. 
 3.  "Държавен кораб, използван с нетърговска цел" е плавателен съд - 
собственост на държавата, под чието знаме плава, предназначен за 
научноизследователска или друга нестопанска дейност. 
 4.  "Невоенен кораб" е всеки плавателен съд извън посочените в т. 1 и 
2. 
 5.  "Подводен кораб" е всеки плавателен съд, който е предназначен да 
плава под вода. 
 6.  "Държава на знамето" е държавата, под чието знаме корабът плава. 
 7.  "Водолазна дейност" е всяка дейност под повърхността на водата с 
военна, стопанска или изследователска цел, при която човек използва 
дихателно съоръжение за повече от едно вдишване, или която се 
осъществява от съоръжения, управлявани от разстояние. 
 8.  "Прикрепени видове" са организмите, които в стадия, в който е 
възможен техният улов, се намират в неподвижно състояние върху морското 
дъно или под неговата повърхност или са в състояние да се придвижват само 
когато са в постоянен допир с повърхността или с недрата на морското дъно. 
 9.  "Замърсяване на морската или речната среда" означава пряко или 
косвено внасяне от човека на вещества или енергии в морската среда, 
включително и в устията на реките, което причинява или може да причини 
вреда на живите морски или речни ресурси, опасност за здравето на човека, 
да попречи на правомерното използване на морето, включително като влоши 
качеството на морската вода и на условията за туризъм и отдих, съобразно 
действащите норми и стандарти за допустимо замърсяване. 
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 10.  "Морска миля" е равна на 1852 м. 
 11.  "Прилежаща водна площ" е оптимално необходимата водна площ 
за безопасен и сигурен подход и акостиране на кораби. 
 12.  "Рейд" е определен район от морското пространство извън 
пристанището, в който корабите могат да стоят на котва за изчакване, 
влизане в пристанище, укриване от лошо време, извършване на товарно-
разтоварна дейност. 
 13.  "Водна база" е охраняван участък от морския бряг с прилежащата 
към него водна площ, снабден със съоръжения и устройства за приставане и 
опазване на плавателни средства. 
 14.  "Терминал" е обособена зона от пристанищата за обществен 
транспорт, която осигурява завършен процес по приемане, обработка и 
експедиране на даден вид товари. 
 15.  "Пристанищна субструктура" са всички инженерни съоръжения, 
разположени в територията на пристанищата над кота "настилка". 
 16.  "Пристанищна инфраструктура" са всички инженерни съоръжения, 
разположени в територията на съответното пристанище по генералния план 
до кота "настилка" включително. 
 17.  "Пристанищни съоръжения" са елементи от инфраструктурата, 
трайно прикрепени към терена, предназначени или свързани с 
осъществяването на дейности или услуги в обектите по чл. 107, както 
кейовите стени, железопътните и автомобилните подходи, подкрановите 
пътища и други. 
 18.  "Капитан на пристанище" е длъжностно лице от морската 
администрация, което има право да издава задължителни разпореждания и 
носи отговорност за опазване на околната среда от замърсяване от кораби и 
осигуряване на безопасността на корабоплаването и човешкия живот в 
район, определен от министъра на транспорта и съобщенията. 
 19.  "Известие до мореплавателите" е бюлетин, съдържащ информация 
относно безопасността на корабоплаването. 
 20.  "Навигационно осигуряване" е съвкупност от мероприятия, 
осигуряващи безопасността на корабоплаването. 
 21 .  "Правила за речен надзор по Дунава" са правилата, приети от 
Дунавската комисия, одобрени с Постановление № 658 на Министерския 
съвет от 1954 г. (обн., ДВ, бр. 99 от 1954 г.; изм. и доп. с Решение № 42 на 
Министерския съвет от 1978 г. - бр. 31 от 1978 г.). 
 22.  "Препоръки относно техническите предписания за корабите от 
вътрешно плаване" са предписания, приети с Постановление на 50-та сесия 
на Дунавската комисия на 14 април 1992 г. 
 23.  "Пристанищно предприятие" е еднолично търговско дружество с 
държавно имущество, което осъществява дейности и услуги в пристанище. 
 24.  "Оператор" е търговец, който извършва пристанищна дейност или 
пристанищна услуга при условията и по реда на този закон. 
 25.  "Опасен товар" е такъв товар, който е включен в списъка на 
Организацията на Обединените нации за опасни товари. 
 26.  "Яхта" е плавателен съд (ветроходен и/или с двигател), използван 
за туризъм, спорт, спортен риболов или развлечение. 
 ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 § 3.  Не се дължат данък върху добавената стойност, акциз, такси и 
мита при внос на стоки за изпълнение на проекти, свързани с пристанищната 
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инфраструктура, финансирани пряко от безвъзмездна помощ и/или със заеми 
от международни финансови институции, когато гарант по заема е Република 
България, както и когато стойността на дължимите данък върху добавената 
стойност, акциз, такси и мита при внос на стоки при изпълнение на проекти, 
свързани с пристанищната инфраструктура, се признава от съответната 
финансираща организация за кофинансиране от страна на Република 
България. 
 § 4.  (1) Обектите по чл. 107 - публична държавна собственост, се 
изваждат от имуществото на търговските дружества с държавно имущество в 
срок от 9 месеца след влизането в сила на този закон. 
 (2) Министърът на транспорта и съобщенията, упражняващ правото на 
собственост на държавата в дружествата по ал. 1, предприема действия по 
намаляването на капитала им със стойността на имуществото по ал. 1. 
 (3) Обектите по ал. 1 се ползват от търговските дружества в 
съответствие със Закона за концесиите. 
 (4) Лицата, правомерно придобили или осъществяващи права върху 
пристанища, които са придобили статут на пристанище за обществен 
транспорт по реда на чл. 107, ал. 2, могат чрез министъра на транспорта и 
съобщенията да заявят пред Министерския съвет преоформянето им в 
концесия в 3-месечен срок от решението на Министерския съвет по чл. 107, 
ал. 2.  С изтичането на срока незаявените права се смятат за погасени. 
 (5) За заявените по предходната алинея права Министерският съвет 
приема решение за привеждането им в съответствие със Закона за 
концесиите в 6-месечен срок от заявяването. 
 § 5.  Този закон отменя Закона за морските пространства на Република 
България (обн., ДВ, бр. 55 от 1987 г.; изм., бр. 11 и 59 от 1998 г., бр. 23 и 67 от 
1999 г.). 
 § 6.  В чл. 16 от Закона за държавната собственост (обн., ДВ, бр.  44 от 
1996 г.; изм., бр. 104 от 1996 г., бр. 55, 61 и 117 от 1997 г., бр. 93 и 124 от 1998 
г., бр. 67 от 1999 г.) се създава ал. 4: 
 "(4) Едноличните търговски дружества с държавно имущество и 
физическите и юридическите лица, на които е предоставена концесия по 
съответния ред за обекти по чл. 4, ал. 1, т. 6 от Закона за концесиите, могат 
да отдават под наем имоти или части от имоти, както и да ги ползват 
съвместно по договор с трети лица при условията на ал. 2, без да се 
препятства осъществяването на дейностите, за които са предоставени." 
 § 7.  В Закона за концесиите (обн., ДВ, бр.  92 от 1995 г.;  бр.  16 от 1996 
г. - Решение № 2 на Конституционния съд от 1996 г.; изм., бр. 44 от 1996 г., 
бр. 61 и 123 от 1997 г., бр. 93 от 1998 г., бр. 23, 56, 64 и 67 от 1999 г.) се 
правят следните изменения и допълнения: 
 1.  В чл. 4, ал. 1, т. 6 се изменя така: 
 "6.  републиканските пътища, цели или технологично обособени части 
от пристанища за обществен транспорт и граждански летища за обществено 
ползване, съществуващи и/или които ще бъдат построени със средства на 
концесионера, публична държавна собственост." 
 2.  В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения: 
 а) досегашният текст на чл. 25 става ал. 1; 
 б) създава се ал. 2: 
 "(2) Паричните постъпления от предоставянето и осъществяването на 
концесия за обектите по чл. 4, ал. 1, т. 6 и от разрешенията за дейности по чл. 
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5, т. 4 се разпределят, както следва: 
 1.  осемдесет и пет на сто - за развитие и изграждане на 
републиканската пътна и транспортна инфраструктура; 
 2.  петнадесет на сто - за попълване на фонда за покриване на 
разходите по концесиите." 
 § 8.  В Закона за гражданското въздухоплаване (обн., ДВ, бр.  94 от 
1972 г.; изм., бр. 30 от 1990 г., бр. 16 от 1997 г. и бр. 85 от 1998 г.) се правят 
следните изменения: 
 1.  В чл. 122в: 
 а) в ал. 3, т. 2 след думите "безопасност на полетите" се добавя "в т.ч. 
за летателно обучение на летци-пилоти, преминаващи висшия курс на 
обучение - държавна поръчка"; 
 б) създава се ал. 4: 
 "(4) Средствата от превишаването на приходите над разходите в края 
на календарната година остават за ползване през следващата финансова 
година, като целево се разходват за финансиране дейностите по тази глава." 
 2.  Създава се чл. 122д: 
 "Чл. 122д.  Всички средства, отпускани от бюджета на Министерството 
на транспорта и съобщенията по реда на тази глава за финансиране 
дейността по осигуряване и поддържане безопасността на полетите, както и 
събраните такси по чл. 120, ал. 4, не се облагат с данъци." 
 3.  В § 4 от допълнителните разпоредби след думите "когато гарант по 
заема е Република България" се добавя ", както". 
 § 9.  В § 4а от Закона за Българските държавни железници (обн., ДВ, 
бр. 53 от 1995 г.; доп., бр. 85 от 1998 г.; изм., бр. 124 от 1998 г.) след думите 
"когато гарант по заема е Република България" се добавя ", както". 
 § 10.  В Кодекса на търговското мореплаване (обн., ДВ, бр. 55 и 56 от 
1970 г.; попр., бр. 58 от 1970 г.; изм. и доп., бр. 55 от 1975 г., бр. 10 от 1987 г., 
бр. 30 от 1990 г., бр. 85 от 1998 г.) в допълнителната разпоредба след думите 
"когато гарант по заема е Република България" се добавя ", както".  
 


